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 يف األغراض السلمية جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية

 اخلامسة واألربعونالدورة 
 ٢٠٠٨ فرباير/شباط ٢٢-١١فيينا، 
 * من جدول األعمال املؤقت١١البند 

   استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي
  يف الفضاء اخلارجي لقدرة النوويةأمان تطبيقات مصادر اخاص بمشروع إطار   
  **مذكرة من األمانة       

 / شــباط٢٣ إىل ١٢خـالل الــدورة الـرابعة واألربعــني املعقـودة يف فييــنا يف الفـترة مــن      -١
، أقـرت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية الـتابعة للجـنة األمـم املتحدة الستخدام                  ٢٠٠٧فـرباير   

التوصـية الصـادرة عـن فـريقها العـامل املعين باستخدام      الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية       
ــية        مصــادر ــة شــراكة بــني اللجــنة الفرع ــنووية يف الفضــاء اخلــارجي الداعــية إىل إقام ــدرة ال الق

مـن خالل فريق خرباء مشترك يضم ممثّلني عن اللجنة الفرعية        الدولـية للطاقـة الذريـة       والوكالـة   
ــان     ــار اخلــاص بأم ــداد اإلط ــية إع ــة، بغ ــنووية يف الفضــاء     والوكال ــدرة ال ــيقات مصــادر الق  تطب

 ).١١٣، الفقرة A/AC.105/890(اخلارجي ونشره 
، عقــد فــريق اخلــرباء املشــترك اجــتماعني وعــددا مــن املشــاورات فــيما بــني    ٢٠٠٧يف عــام  -٢

الــدورات بغــرض إعــداد مشــروع إطــار خــاص بأمــان تطبــيقات مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء     
 .اخلارجي

٣-  ن هـذه الوثـيقة مشـروع إطار خاص بأمان تطبيقات مصادر القدرة النووية يف            وتتضـم
 .الفضاء اخلارجي

__________ 
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 . الوثيقة مل يتم حتريرهاهذه **
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مشروع إطار خاص بأمان تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء   
   )٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٠التنقيح دال، حىت (اخلارجي 

   تصدير    
لــنووية ألغــراض االســتخدام يف الفضــاء اخلــارجي  مــن الناحــية التارخيــية، طُــورت مصــادر القــدرة ا 

 فيها املتطلبات والقيود الفريدة اخلاصة      حالتواسـتخدمت يف التطبـيقات الفضائية يف احلاالت اليت          
 اسـتخدام مصـادر القدرة غري   دونبالبعـثات مـن حيـث توفـري القـدرة الكهربائـية واإلدارة احلـرارية          

فضــائية بــني الكواكــب املوجهــة حنــو احلــدود اخلارجــية  ومشلــت هــذه البعــثات البعــثات ال . الــنووية
للمـنظومة الشمسـية حيـث مل تكـن األلـواح الشمسـية مناسـبة كمصـدر للقـدرة الكهربائـية بسبب             

واستنادا إىل املعارف والقدرات احلالية، متثل  . طـول مـدة البعـثة عـلى مسـافات بعـيدة عـن الشمس              
ملتاح من حيث تزويد بعض البعثات الفضائية بالطاقة        مصـادر القـدرة الـنووية خـيار الطاقة الوحيد ا          

ولـن يكـون باإلمكان القيام بعدة بعثات جارية أو مرتقبة دون         . وتعزيـز بعضـها اآلخـر بقـدر كـبري         
ــنووية يف الفضــاء    ــدرة ال ــراض     . اســتخدام مصــادر الق ــنووية ألغ ــدرة ال ومشــل تصــميم مصــادر الق

مثل املولدات الكهربائية احلرارية اليت (ائر املشعة االسـتخدام يف الفضـاء اخلـارجي نظمـا تعمل بالنظ       
وعـالوة عـلى ذلــك، اسـتخدمت وحــدات    . ونظمـا ذات مفـاعالت نوويــة  ) تعمـل بالـنظائر املشــعة  

ويتوقع استخدام  . تدفـئة صـغرية تعمـل بالـنظائر املشـعة لتوفري التدفئة احمللية لعناصر املركبة الفضائية               
بعثات العلمية واالستكشافية، وعلى األخص البعثات املتوجهة       مفـاعالت لـتوفري القـدرة أو الدفع لل        

ومن املرتقب أيضا القيام ببعثات يف . إىل القمـر واملـريخ وإىل وجهـات أخرى يف املنظومة الشمسية         
ــية   ويقتضــي ). مــثال االتصــاالت والقاطــرات الفضــائية املداريــة (املــدار األرضــي تتطلــب قــدرة عال
 يف مصـادر القـدرة النووية الفضائية وما قد ينجم عنه من آثار       وجـود مـواد مشـعة أو وقـود نـووي          

مضـرة بالـناس والبيـئة يف احملـيط احلـيوي لـألرض ضـرورة اعتـبار مسـألة األمـان عـلى الـدوام جــزءا             
 .أصيال من تصميم هذه املصادر وتطبيقها

ات أمــان فــريدة وتــراعى يف مصــادر القــدرة الــنووية املعــدة للتطبــيقات يف الفضــاء اخلــارجي اعتــبار  
تســـتخدم ال فـــبخالف كـــثري مـــن التطبـــيقات الـــنووية األرضـــية،  . مقارنـــة بالتطبـــيقات األرضـــية

ــباا اخــتالفا كــبريا حســب البعــثة    اســتخداما مــتواترا التطبــيقات الفضــائية  وميكــن أن ختــتلف متطل
 من حيث وتفـرض متطلـبات إطـالق البعـثات ومتطلبات التشغيل يف الفضاء اخلارجي قيودا      . املعيـنة 

احلجــم والكــتلة وغريهــا مــن القــيود اخلاصــة بالبيــئة الفضــائية ال تــتوافر يف كــثري مــن املــرافق الــنووية 
فـبعض التطبـيقات تقتضـي أن تعمـل مصادر القدرة النووية الفضائية بصورة مستقلة على          . األرضـية 

ية إىل بيئات وميكـن أن تـتعرض مصادر القدرة النوو       . مسـافات بعـيدة عـن األرض يف بيـئات قاسـية           
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ــودة غــري          ــيجة أعطــال اإلطــالق والع ــا نت ــة القســوة بســبب ظــروف احلــوادث احملــتمل وقوعه بالغ
ــبارات األمــان الفــريدة الواجــب    . املقصــودة للمركــبة الفضــائية  ــبارات وغريهــا مــن اعت وهــذه االعت

ــنووية يف الفضــاء ختــتلف كــ    ــنظم ريا عــن تلــك املــتعلقة با بمــراعاا يف اســتخدام مصــادر القــدرة ال ل
 .النووية األرضية وال تتناوهلا إرشادات األمان اخلاصة بالتطبيقات النووية األرضية

وبعـد فـترة مـن املناقشـات األولـية والتحضـري، وافقـت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنية، التابعة               
ــية       ــةُ الدول للجــنة األمــم املــتحدة الســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، والوكال

 عـلى التشـارك يف صـوغ إطـار أمـان خاص باالستخدام املأمون             ٢٠٠٧طاقـة الذريـة يف عـام        لل
وتدمــج هــذه الشــراكة خــربة اللجــنة الفرعــية . ملصــادر القــدرة الــنووية يف التطبــيقات الفضــائية

العلمـية والتقنـية يف جمـال اسـتخدام مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء مع اإلجراءات الراسخة          
الوكالـة لوضـع معـايري األمـان املـتعلقة باألمـان الـنووي واحلماية من اإلشعاع يف               الـيت وضـعتها     

وميـثل اإلطـار اخلـاص بأمـان تطبـيقات مصـادر القـدرة النووية يف الفضاء          . التطبـيقات األرضـية   
 .اخلارجي توافق آراء على املستوى التقين بني املنظمتني

قـدرة الــنووية يف الفضـاء اخلــارجي أن   ويـتوخى مـن اإلطــار اخلـاص بأمـان تطبــيقات مصـادر ال     
يوفر إرشادات طوعية وليس ملزما قانونا وبذلك . يكـون دلـيال يهتدى به يف األغراض الوطنية   

 .يف إطار القانون الدويل

ولــيس اإلطــار اخلــاص بأمــان تطبــيقات مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء اخلــارجي منشــورا ضــمن   
وكالـة الدولـية للطاقـة الذرية، بل املقصود منه أن يكون تكملة             سلسـلة معـايري األمـان الصـادرة عـن ال          

ــتعلقة       ــبارات األمــان الفــريدة امل ــيعة املســتوى تعــاجل اعت ــتوفري إرشــادات رف ــان ب لسلســلـة معــايـري األمـ
ويتوخى . مبـراحل إطـالق وتشـغيل مصادر القدرة النووية الفضائية والتخلص منها بعد انتهاء خدمتها              

 يكون مكمال إلرشادات ومعايري األمان الوطنية والدولية احلالية املتعلقة باألنشطة     مـن هـذا اإلطـار أن      
 . األرضية اليت تعىن بتصميم مصادر القدرة النووية الفضائية وصنعها واختبارها ونقلها

ويقتصـر تركـيز هـذا اإلطـار عـلى محايـة الـناس والبيـئة يف احملـيط احلـيوي لـألرض مـن املخاطر              
ــنووية    احملــتملة املر ــإطالق تطبــيقات مصــادر القــدرة ال  يف الفضــاءتــبطة باملــراحل ذات الصــلة ب

وبذلك تتجاوز محاية األشخاص يف الفضاء . وتشـغيلها والـتخلص مـنها بعد انتهاء مدة اخلدمة         
يف املشـاركني يف املـرحلة التشـغيلية مـن البعـثات اليت تستخدم تطبيقات مصادر القدرة النووية                 

 .طار نطاق هذا اإلالفضاء

وتـود اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية والوكالـة الدولـية للطاقـة الذريـة أن تعـربا عـن تقديرمها                        
 .ءاآلرا ساعد يف صياغة هذا النص ومراجعته ويف عملية التوصل إىل توافق نلكل م
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   مقدمة   -١ 
  معلومات أساسية   -١-١ 

ــنووية ألغــراض االســتخدام يف الفضــاء اخلــارجي واســتخدمت يف        ــدرة ال ــورت مصــادر الق طُ
ن  م ات فيها املتطلبات والقيود الفريدة اخلاصة بالبعث      حالتاملركـبات الفضائية يف احلاالت اليت       

ومشلت . ن استخدام مصادر القدرة غري النووية     دوحيـث القـدرة الكهربائـية واإلدارة احلـرارية          
ــنظومة          ــة حنــو احلــدود اخلارجــية للم ــني الكواكــب املوجه ــثات الفضــائية ب ــثات البع ــذه البع ه
الشمسـية حيث مل تكن األلواح الشمسية مناسبة كمصدر للطاقة الكهربائية بسبب طول مدة             

 .افات بعيدة عن الشمسالبعثة على مس

منها مولدات (ومشلـت تصـميمات مصـادر القدرة النووية الفضائية نظما تعمل بالنظائر املشعة           
ونظما ذات ) كهربائـية حـرارية تعمـل بالـنظائر املشـعة ووحـدات تدفـئة تعمـل بالـنظائر املشعة            

ــة ــنظائر املشــع    . مفــاعالت نووي ــيا اســتخدام نظــم القــدرة الــيت تعمــل بال ــتوقع وجيــري حال ة وي
وميكـن أن تسـتخدم البعـثات اليت يرتقب أن ترسلها الوكاالت الفضائية    . اسـتمرار اسـتخدامها   

ويـتوقع استخدام مفاعالت    . إىل املـريخ مصـادر القـدرة الـيت تعمـل بالـنظائر املشـعة يف الفضـاء                 
ألخص لـتوفري القـدرة أو الدفـع للمركـبات الفضائية يف البعثات العلمية واالستكشافية، وعلى ا       

أن أيضا  وميكن  . البعـثات املوجهـة حنـو القمـر واملـريخ ووجهـات أخـرى يف املنظومة الشمسية                
مــثال االتصــاالت والقاطــرات (تتطلــب قــدرة عالــية الــيت بعــثات يف املــدار األرضــي تســتخدم ال

واســتنادا إىل املعــارف والقــدرات احلالــية، متــثل مصــادر   .  مفــاعالت نوويــة)الفضــائية املداريــة
رة الـنووية الفضـائية خـيار الطاقـة الوحـيد املـتاح لـتزويد بعـض البعـثات الفضـائية بالقدرة                  القـد 

ــدر كــبري    ــز بعضــها اآلخــر بق ــبة دون     . وتعزي ــة أو مرتق ــثات جاري ــدة بع ــيام بع ــتأتى الق ــن ي ول
 .استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء

ية يف ظروف التشغيل العادية     وختـتلف بيـئات اسـتخدام تطبيقات مصادر القدرة النووية الفضائ          
وكذلـك عـند وقوع حوادث حمتملة، بدءا مبرحلة اإلطالق مرورا مبرحلة التشغيل وحىت انتهاء           

فبيئة اإلطالق وبيئة الفضاء اخلارجي  . اخلدمـة، اخـتالفا جذريـا عـن بيـئات التطبيقات األرضية           
. النووية الفضائيةتوجـد معـايري خمـتلفة جـدا مـن حيـث تصـميم أمـان وتشـغيل مصـادر القدرة                   

وعـالوة عـلى ذلـك، تستلزم متطلبات البعثة الفضائية وضع تصميمات فريدة خاصة بكل بعثة           
واملركــبات الفضــائية ونظــم اإلطــالق وعملــيات  الفضــائية عــلى حــدة ملصــادر القــدرة الــنووية  

 .البعثات
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 قد ينجم ويقتضـي وجـود مـواد مشـعة أو وقـود نـووي يف مصادر القدرة النووية الفضائية وما         
عــنه مــن آثــار مضــرة بالــناس والبيــئة يف احملــيط احلــيوي لــألرض نتــيجة وقــوع حــادث ضــرورة 

ومن األمهية مبكان . اعتـبار مسـألة األمـان دائما جزءا أصيال من تصميم هذه املصادر وتطبيقها      
 ينــبغي أن يركــز عــلى مجــيع عناصــر التطبــيق  )1(،أي محايــة الــناس والبيــئة(اإلقــرار بــأن األمــان 

فـيمكن أن تؤثـر مجـيع عناصــر    . ولـيس عـلى عنصـر مصـادر القـدرة الـنووية الفضـائية فحسـب        
ومـن مث مـن الضـروري معاجلـة مسألة األمان يف سياق             . التطبـيق عـلى جوانـب األمـان الـنووية         

ــنووية       ــنووية الفضــائية، الــيت تشــمل مصــادر القــدرة ال مجــيع عناصــر تطبــيق مصــادر القــدرة ال
ائية ونظـام اإلطـالق وخطة البعثة وقواعد الطريان وغريها من العناصر   الفضـائية واملركـبة الفضـ    

 .املناسبة
  
  الغرض  -٢-١ 

ــيعة املســتوى يف شــكل إطــار منوذجــي خــاص        الغــرض مــن هــذا املنشــور توفــري إرشــادات رف
ويوفـر اإلطـار أساسـا لوضـع أطـر حكومية دولية خاصة باألمان على الصعيد الوطين             . باألمـان 

تطبــيقات معيــنة ملصــادر مــع  هــذه األطــر تكيــيف يف الوقــت نفســه املــرونة يف والــدويل ويتــيح
ــنة      ــية معي ــية وطن ــياكل تنظيم ــنووية يف الفضــاء وه ــدرة ال ــر    . الق ــذه األط ــبغي أن تشــمل ه وين

احلكومـية الدولية الوطنية والدولية عناصر تقنية وبرناجمية على السواء لتخفيف املخاطر الناشئة           
وميكــن أن يطمــئن تنفــيذ هــذه األطــر عامــة . لقــدرة الــنووية يف الفضــاءعــن اســتخدام مصــادر ا

الــناس يف العــامل بــأن تطبـــيقات مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضـــاء ســوف جيــري إطالقهـــا         
واسـتخدامها بطـريقة مأمونـة وميكـنه أن ييسر التعاون الثنائي واملتعدد األطراف بشأن البعثات                 

 دوليا لآلراء ااإلرشـادات توافقـ  هـذه  وجتسـد  . قـدرة الـنووية   الفضـائية الـيت تسـتخدم مصـادر ال        
لتحقــيق األمــان وهــي معــدة لــنظم القــدرة الــيت تعمــل بالــنظائر املشــعة   الالزمــة بشــأن الــتدابري 

 .والنظم ذات املفاعالت النووية على حد سواء
  
  النطاق  -٣-١ 

تطبـيقات مصـادر القدرة   يركـز هـذا اإلطـار عـلى األمـان خـالل املـراحل ذات الصـلة بـإطالق                  
وتقـدم إرشـادات رفيعة     . الـنووية الفضـائية وتشـغيلها والـتخلص مـنها بعـد انـتهاء مـدة اخلدمـة                 

املسـتوى تـتعلق باجلانـبني التقين والربناجمي معا من جوانب األمان، مبا يف ذلك تصميم وتطبيق              

__________ 
 ".الناس والبيئة يف احمليط احليوي لألرض    "يف ثنايا هذه الوثيقة مرادفةً لعبارة     " الناس والبيئة  "تستعمل عبارة  (1) 
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صيليا يتوقّف على   ولكن تطبيق تلك اإلرشادات تطبيقا تف     . مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء        
وسوف تكمل اإلرشادات الواردة يف هذا اإلطار املعايري املوجودة    . التصـميم والتطبـيق املعيـنني     

فعــلى ســبيل . الـيت تشــمل اجلوانــب األخــرى مــن تطبــيقات مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء 
القدرة النووية  املـثال، تعـاجل األنشـطة املضطلع ا خالل املرحلة األرضية من تطبيقات مصادر               

يف الفضـاء، مثل مرحلة التطوير واالختبار والصنع واملناولة والنقل، يف املعايري الوطنية والدولية              
كما تعاجل جوانب األمان غري النووي من       . ذات الصـلة باملنشـآت واألنشـطة الـنووية األرضـية          

            ذه اجلوانب اليت وضعتها   تطبـيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء يف معايري األمان املتصلة
 ).وكالة فضائية إقليمية مثال(احلكومات الوطنية واملنظمات احلكومية الدولية 

غري . وال يتـناول إطـار األمـان هـذا املصـادر اإلشـعاعية الصغرية املستخدمة يف األدوات العلمية           
وة على  وعال. أن اإلطـار سـيطبق عـلى البعـثات الـيت تسـتخدم كميات كبرية من هذه املصادر                 

محايـة األشـخاص املشـاركني يف مـرحلة التشغيل من مراحل البعثات اليت تستخدم               فـإن   ذلـك،   
 .تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء تتجاوز نطاق هذا اإلطار

  
  هدف توفري األمان   -٢ 

اهلــدف األساســي املــتعلق باألمــان هــو محايــة الــناس والبيــئة يف احملــيط احلــيوي لــألرض مــن    
اطــر احملــتملة املرتــبطة باملــراحل ذات الصــلة بــإطالق تطبــيقات مصــادر القــدرة الــنووية  املخ

 .الفضائية وتشغيلها والتخلص منها بعد انتهاء مدة اخلدمة
واملـنظمات املسـؤولة عـن الترخـيص لتطبـيقات مصـادر القدرة             ) احلكومـات (لحكومة  لـ ينـبغي   

ــا أن تــتخذ تدابــري لكفالــة تقلــيل اخلطــر  الــنووية يف الفضــاء أو املوافقــة علــيها أو االضــطالع  
والبيــئة يف احملــيط احلــيوي لــألرض إىل أدىن حــد ) فــرادى ومجاعــات(ه الــناس ــــ يــتعرض لالـذي 

معقـول ميكـن بلوغـه دون احلـد مـن فوائد تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء على حنو                
 .ال مربر له

أداء جمموعــة مــن املهــام يف جمــال تطبــيقات  وحتقــيقا لــلهدف األساســي املــتعلق باألمــان، جيــب  
ــنووية يف الفضــاء  العناصــر احلكومــية : وجتمــع هــذه املهــام يف ثــالث فــئات  . مصــادر القــدرة ال
 .والعناصر اإلدارية والعناصر التقنية

، املهــام الــيت تــناط   )٣الــباب (وحتــدد الفــئة األوىل مــن املهــام، املــتعلقة بالعناصــر احلكومــية       
ات احلكومــية الدولــية ذات الصــلة املســؤولة عــن الترخــيص للبعــثات الــيت باحلكومــات واملــنظم

ــيها أو االضــطالع ــا     ــنووية يف الفضــاء أو املوافقــة عل ــيقات مصــادر القــدرة ال . تســتخدم تطب
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ــة     ــتعلقة بالعناصــر اإلداري ــية امل ــئة الثان ــدم الف ــباب (وتق ــيت  )٤ال ــنظمة ال ، اإلرشــادات إلدارة امل
ــثات املســتخدمة   ــنووية يف الفضــاء   تضــطلع بالبع ــدرة ال ــتعلقة    .  ملصــادر الق ــثة امل ــئة الثال ــا الف أم

فــتقدم اإلرشــادات التقنــية ذات الصــلة مبــراحل تصــميم تطبــيقات ) ٥الــباب (بالعناصــر التقنــية 
 .مصادر القدرة النووية يف الفضاء وتطويرها واستخدامها يف البعثات

  
  العناصر احلكومية    -٣ 

) احلكومات(حيـدد املهـام الـيت ينـبغي أن تضـطلع ـا احلكومـة                يقـدم هـذا الـباب اإلرشـادات و        
املســؤولة عــن ) مــثل الوكـاالت الفضــائية اإلقليمـية  (واملـنظمات احلكومــية الدولـية ذات الصــلة   

الترخـيص للبعـثات الـيت تسـتخدم تطبـيقات مصـادر القدرة النووية يف الفضاء أو املوافقة عليها           
 احلكومــية حتديــد السياســات واملتطلــبات والعملــيات  وتشــمل هــذه املهــام . أو االضــطالع ــا

اخلاصـة باألمـان؛ وكفالة االمتثال هلذه السياسات واملتطلبات والعمليات؛ وكفالة وجود تربير              
مقـبول السـتخدام مصـدر من مصادر القدرة النووية يف الفضاء عند مقارنته بالبدائل األخرى؛         

وفيما . االستعداد لالستجابة حلاالت الطوارئوإنشـاء عملـية رمسـية لترخـيص إطـالق البعثة؛ و        
يـتعلق بالبعـثات املشـتركة بـني دول متعددة أو منظمات متعددة، ينبغي أن حتدد الصكوك اليت              

 .حتكمها توزيع هذه املهام بوضوح
  
  السياسات واملتطلبات والعمليات اخلاصة باألمان  -١-٣ 

يت تستخدم تطبيقات مصادر القدرة ينـبغي لـلحكومات املسـؤولة عـن الترخيص للبعثات ال      
ــيها أو االضــطالع ــا     السياســات واملتطلــبات  أن حتــددالــنووية يف الفضــاء أو املوافقــة عل

 .والعمليات اخلاصة باألمان
 

ينـبغي لـلحكومات الوطنـية واملـنظمات احلكومـية الدولـية ذات الصـلة املسـؤولة عن الترخيص                
رة الـــنووية يف الفضـــاء أو املوافقـــة علـــيها أو للبعـــثات الـــيت تســـتخدم تطبـــيقات مصـــادر القـــد

االضـطالع ـا، سـواء اضـطلعت ذه األنشطة وكاالت حكومية أو هيئات غري حكومية، أن           
 كــل مــنها سياســاا ومتطلــباا وعملــياا اخلاصــة باألمــان وأن تكفــل االمتــثال هلــا بغــية  حتــدد

ا اخلاصة باألمانحتقيق اهلدف األساسي املتعلق باألمان والوفاء مبتطلبا . 
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  تربير تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء  -٢-٣ 
ــيه البعــثة الســتخدام تطبــيقات مصــادر      ينــبغي أن يكــون األســاس املــنطقي الــذي تســتند إل

 .القدرة النووية يف الفضاء مناسبا
.  والبيئةميكـن أن تـنطوي تطبـيقات مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء عـلى خماطر دد الناس                  

واملنظمات احلكومية الدولية ذات الصلة املسؤولة      ) احلكومات(وهلـذا السـبب ينبغي للحكومة       
عـن الترخـيص للبعـثات الــيت تسـتخدم مصـادر القـدرة الــنووية يف الفضـاء أو املوافقـة علــيها أو         
 االضــطالع ــا، أن تــتأكد مــن أن األســاس املــنطقي الــذي يســتند إلــيه لتطبــيق مصــادر القــدرة

وينـبغي أن تـراعي يف حتديـد هذا        . الـنووية يف الفضـاء أسـاس مقـبول مقارنـةً بالـبدائل األخـرى              
األسـاس املـنافع الـيت تعود على الناس والبيئة واملخاطر اليت تتهددهم خالل املراحل ذات الصلة      

ة  وتشغيلها والتخلص منها بعد انتهاء مدءالفضـا يف بـإطالق تطبـيقات مصـادر القـدرة الـنووية       
 .اخلدمة

  
  الترخيص إلطالق البعثة   -٣-٣ 

ينـبغي اسـتحداث عملـية للترخـيص إلطـالق البعـثات الـيت ُتسـتخدم فيها تطبيقات مصادر                   
 .هارالقدرة النووية يف الفضاء والعمل على استمرا

ينـبغي لـلحكومة الوطنـية الـيت تشـرف على عمليات إطالق البعثات املستخدمة ملصادر القدرة                 
الفضـاء وترخص هلا أن تنشئ عملية للترخيص إلطالق البعثات تركز على جوانب   الـنووية يف    

وينــبغي أن تشــمل تلــك العملــية تقيــيما جلمــيع املعلومــات واالعتــبارات ذات  . األمــان الــنووي
وينـبغي أن تكمـل عملية الترخيص إلطالق        . الصـلة الـواردة مـن املـنظمات املشـاركة األخـرى           

. ص اليت تشمل اجلوانب األرضية وغري النووية من أمان اإلطالق         البعـثات هذه عمليات الترخي    
أي اســتعراض ملالءمــة وصــحة حالــة األمــان يكــون (وينــبغي أن يشــكل تقيــيم مســتقل لألمــان 

وينبغي أن . جزءا ال يتجزأ من عملية الترخيص) مسـتقال عـن املـنظمة اإلدارية اليت توجه البعثة      
 مبا يف -صـر تطبـيق مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضاء         يـراعي تقيـيم األمـان املسـتقل مجـيع عنا          

واملركبة الفضائية ونظام اإلطالق وخطة البعثة وقواعد الفضـائية   ذلـك مصـادر القـدرة الـنووية         
 يف تقيـيم املخاطـر اليت يتعرض هلا الناس والبيئة خالل   - الطـريان وغريهـا مـن العناصـر املناسـبة       
 . وإاء اخلدمةلوالتشغيإلطالق مراحل البعثة الفضائية ذات الصلة با
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  التأهب حلاالت الطوارئ ومواجهتها    -٤-٣ 
ينــبغي االســتعداد ملواجهــة احلــوادث احملــتملة املــتعلقة مبصــدر مــن مصــادر القــدرة الــنووية     

 .الفضائية
واملنظمات احلكومية الدولية ذات الصلة املسؤولة عن الترخيص      ) احلكومات(ينـبغي للحكومة    

 تسـتخدم مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء أو املوافقـة عليها أو االضطالع ا،           للبعـثات الـيت   
أن تتأهـب لالسـتجابة عـلى وجه السرعة للحوادث اليت تقع أثناء اإلطالق وخالل البعثة واليت             

وتشمل أنشطة . قـد تسـبب يف تعـرض الـناس لإلشعاع وتعرض بيئة األرض للتلوث اإلشعاعي          
 الطــوارئ ووضــع اإلجــراءات والتدريــب والتمريــنات واســتحداث  التأهــب التخطــيط حلــاالت

وينـبغي أن تصـمم خطط مواجهة احلوادث لكي حتد          . إجـراءات إبـالغ عـن احلـوادث احملـتملة         
 .قدر اإلمكان من التلوث اإلشعاعي والتعرض لإلشعاع

  
  العناصر اإلدارية    -٤ 

. مصادر القدرة النووية يف الفضاء    يقـدم هـذا الـباب اإلرشادات إلدارة املنظمات اليت تستخدم            
ويف ســـياق هـــذا اإلطـــار، ينـــبغي أن متتـــثل اإلدارة لسياســـات ومتطلـــبات وعملـــيات األمـــان   

وتشمل . احلكومـية واحلكومـية الدولـية ذات الصلة بغية حتقيق اهلدف األساسي املتعلق باألمان     
ثقافــة أمــان متيــنة داخــل  املهــام اإلداريــة قــبول املســؤولية الرئيســية عــن توفــري األمــان وبلــورة    

 .املنظمة
  
  توفري األمان عن  ة يسؤولامل  -١-٤ 

 أن تتوىل لمـنظمة الـيت تضـطلع بالبعـثة املستخدمة ملصادر القدرة النووية يف الفضاء          لينـبغي   
 .املسؤولية الرئيسية عن توفري األمان

ــنووية يف ا     لفضــاء املســؤولية تــتوىل املــنظمة الــيت تضــطلع بالبعــثة املســتخدمة ملصــادر القــدرة ال
وينبغي أن تضم هذه املنظمة مجيع املشاركني يف البعثة ذوي الصلة       . الرئيسـية عـن توفري األمان     

أي اجلهـة املـزودة باملركـبة الفضـائية واجلهـة املـزودة مبركـبة اإلطـالق واجلهـة املـزودة مبصادر                 (
بغية استيفاء متطلبات   أو تقيم ترتيبات رمسية معهم      ) القـدرة الـنووية، وموقـع اإلطـالق وغريها        

 . األمان احملددة لتطبيق مصادر القدرة النووية يف الفضاء

 :وينبغي أن تشمل املسؤوليات احملددة اليت تضطلع ا اإلدارة يف جمال توفري األمان ما يلي

 إجياد الكفاءات التقنية الضرورية واحملافظة عليها؛ -  
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 يع املشاركني املعنيني؛توفري التدريب واملعلومات املناسبة جلم -  

ــتعزيز األمــان يف مجــيع الظــروف الــيت ميكــن توقعهــا بصــورة       -   وضــع اإلجــراءات ل
 معقولة؛

وضـع متطلبات أمان حمددة للبعثات املستخدمة ملصادر القدرة النووية يف الفضاء،             -  
 حسب االقتضاء؛

 العملــية  إجــراء وتوثــيق اختــبارات وحتلــيالت األمــان باعتــبار ذلــك مســامهة يف        -  
 احلكومية املتعلقة بالترخيص إلطالق البعثة؛

 النظر يف اآلراء املتعارضة ذات املصداقية بشأن املسائل املتعلقة باألمان؛ -  

 .تزويد اجلمهور باملعلومات الدقيقة يف الوقت املناسب -  
  
  القيادة واإلدارة يف جمال توفري األمان  -٢-٤ 

الــتني يف جمــال األمــان يف املــنظمة الــيت تضــطلع  واإلدارة الفعينــبغي إرســاء وتدعــيم القــيادة 
 . بالبعثة املستخدمة ملصادر القدرة النووية يف الفضاء

. ينــبغي إظهــار القــيادة يف جمــال األمــان عــلى أعــلى املســتويات يف املــنظمة الــيت تضــطلع بالبعــثة 
رسـي اإلدارة ثقافـة األمان   وينـبغي أن ت . وينـبغي أن تدمـج إدارة األمـان يف إدارة البعـثة عمومـا           

الـيت تضـمن توافـر األمـان وتسـتجيب ملتطلـبات العملـية احلكومـية املـتعلقة بالترخـيص إلطالق             
 .البعثة، وأن تطبق تلك الثقافة وتعمل على استمرارها

 :وينبغي أن تشمل ثقافة األمان ما يلي

  واضحة للسلطة واملسؤولية واالتصاالت؛خطوطوجود  -  

 شطة وحتسني مستمر؛إفادات ن -  

 التزام فردي ومجاعي باألمان على كافة املستويات يف املنظمة؛ -  

 مساءلة املنظمة واألفراد على مجيع املستويات يف جمال األمان؛ -  

اعـتماد موقـف قـائم عـلى التسـاؤل والتعلم للتشجيع على عدم الرضا بواقع احلال                -  
 .فيما يتعلق باألمان
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  نية العناصر التق   -٥ 
يقـدم هـذا الـباب اإلرشـادات التقنـية املندرجة يف اإلطار اخلاص باألمان ذات الصلة بتطبيقات                  
مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء خـالل مراحـلها املتعلقة بالتصميم والتطوير وإطالق البعثة،                  

وحتدد اإلرشادات يف أربعة جماالت . وهـي إرشـادات ذات أمهـية لتحقـيق هـدف توفـري األمـان             
املشاركة يف االضطالع بتطبيقات مصادر القدرة النووية       ) املنظمات(ئيسـية بالنسـبة للمنظمة      ر

 :يف الفضاء

 واختباره وحتليله؛النووي إنشاء وضمان استمرار قدرة لتصميم األمان  -  

تطبــيق هــذه القــدرة يف عملــيات تصــميم تطبــيقات مصــادر القــدرة الــنووية يف          -  
فائها الشــروط املطلوبـة، والترخــيِص إلطـالق البعــثات   الفضـاء، والتثبـِت مــن اسـتي   

ــا   ــنووية يف الفضــاء، واملركــبة الفضــائية،     (املســتخدمة هل ــدرة ال أي يف مصــادر الق
 ؛ )ونظام اإلطالق، وتصميم البعثة، وقواعد الطريان

دد الناس والبيئة  اليت  عـن وقوع حوادث حمتملة و     الناشـئة   تقيـيم خماطـر اإلشـعاع        -  
 يل اخلطر إىل أدىن حد معقول ميكن بلوغه؛  وكفالة تقل

 .  اختاذ إجراءات للتصدي آلثار احلوادث احملتملة -  
  
   التقنية يف جمال األمان النووي ةالكفاء  -١-٥ 

 التقنـية املـتعلقة باألمـان الـنووي يف جمال تطبيقات        ةينـبغي إرسـاء وضـمان اسـتمرار الكفـاء         
 .مصادر القدرة النووية يف الفضاء

.  التقنـية يف جمـال األمان النووي بأمهية حيوية لتحقيق هدف توفري األمان             ةسـم توافـر الكفـاء     يت
ــبغي       ــنووية يف الفضــاء، ين ومــنذ أبكــر مــراحل تطويــر تطبــيق مــن تطبــيقات مصــادر القــدرة ال

الـيت تضطلع بتطبيقات هذه املصادر أن ترسي وفقا للمسؤوليات املنوطة    ) املـنظمات (للمـنظمة   
ــراد املؤهلــني      ــا قــدرات ل  ــا يف ذلــك توفــري األف ــيله، مب ــباره وحتل ــنووي واخت تصــميم األمــان ال

 املراحل ذات طـوال وتنـبغي احملافظـة عـلى هـذه القـدرات           . ، حسـب االقتضـاء     املؤهلـة  واملـرافق 
 .املستخدمة ملصادر القدرة النووية يف الفضاء) البعثات(الصلة من مراحل البعثة 

 :ال األمان النووي القدرة على يف جمةوينبغي أن تشمل الكفاء

حتديـد سـيناريوهات وقـوع حـوادث يف سياق تطبيق من تطبيقات مصادر القدرة                -  
 النووية يف الفضاء، وتقدير احتماالت حتققها بصورة دقيقة؛ 
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الفضائية وصـف البيـئات املاديـة الـيت ميكـن أن تـتعرض هلـا مصـادر القدرة النووية                     -  
 دية وكذلك احلوادث احملتمل وقوعها؛يف الظروف العاومكوناا 

 تقييم اآلثار اليت قد ختلفها احلوادث احملتملة على الناس والبيئة؛ -  

حتديـد وتقيـيم مسات األمان املتأصلة واملصممة لتقليل خطر وقوع حوادث حمتملة         -  
 . تصيب الناس والبيئة

  
    األمان يف جمال التصميم والتطوير -٢-٥ 

 . عمليات التصميم والتطوير أعلى مستوى معقول من األمان ميكن بلوغهينبغي أن توفر
ينـبغي أن يتمـثل الـنهج املسـتند إلـيه يف حتقيق هدف توفري األمان يف تقليل املخاطر الناشئة عن               
عملـيات التشـغيل العاديـة وعـن احلـوادث احملـتملة إىل أدىن حـد معقول ميكن بلوغه من خالل                      

ير تدمج اعتبارات األمان يف سياق جمموع عناصر تطبيق مصادر          إرسـاء عمليات تصميم وتطو    
 ونظــام ، واملركــبة الفضــائية،أي مصــادر القــدرة الــنووية الفضــائية(القــدرة الــنووية يف الفضــاء 

وينـبغي أن يـنظر يف األمان النووي واإلشعاعي         ).  وقواعـد الطـريان    ، وتصـميم البعـثة    ،اإلطـالق 
ــتطوير،    ــراحل التصــميم وال ــنذ أوىل م ــثة  م ــوار البع ــق عملــيات   .  ويف مجــيع أط وينــبغي أن حتق

 :التصميم والتطوير ما يلي

 س املستفادة من التجارب السابقة؛روإدراج الد -  

 :تقييم وتطبيق مسات وضوابط متكن من -  

 ؛مشعةتقليل احتمال وقوع احلوادث اليت ميكن أن تطلق مواد  ○   

 د ينجم عنها من آثار؛تقليل حجم االنبعاثات احملتملة وما ق ○   

الـتحقق مـن مسات وضوابط أمان التصميم والتأكد من صحتها من خالل إجراء       -  
 اختبارات وحتليالت، حسب االقتضاء؛ 

اســتخدام حتلــيل املخاطــر لتقيــيم فعالــية مســات وضــوابط أمــان التصــميم وتقــدمي     -  
 إفادات بشأن عملية التصميم؛

 .تأكد من أمان التصميماستخدام استعراضات التصميم لل -  
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   تقييم املخاطر -٣-٥ 
 ينــبغي إجــراء عملــيات تقيــيم لــلمخاطر بغــية وصــف املخاطــر اإلشــعاعية الــيت يــتعرض هلــا    

 .الناس والبيئة
ينــبغي إجــراء تقيــيم لــلمخاطر اإلشــعاعية الــيت تســببها احلــوادث احملــتملة للــناس والبيــئة خــالل   

ء واســتخدامها وتقديــر وجــوه عــدم التــيقن قــدر      إطــالق مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــا    
وتشـكل تقيـيمات املخاطـر عنصـرا أصـيال مـن العملـية احلكومـية املتعلقة بالترخيص             . اإلمكـان 
 .للبعثة

  
  ختفيف آثار احلوادث   -٤-٥ 

 .ينبغي بذل مجيع اجلهود العملية لتخفيف آثار احلوادث احملتملة
ادر القدرة النووية يف الفضاء، ينبغي تقييم التدابري يف إطـار عملـية توفـري األمـان لتطبـيقات مصـ       

. مـن أجـل ختفـيف آثـار احلـوادث الـيت ميكـن أن تطلق مواد مشعة وإشعاعات حنو بيئة األرض            
املناسـبة إجـراءات لكـي ختفـف يف الوقـت املناسـب من              ) املـنظمات (وينـبغي أن تـتخذ املـنظمة        

 : ذلكاآلثار اليت ميكن أن تنجم عن وقوع حوادث، مبا يف

وضـع وتنفـيذ خطـط طـوارئ لوقف احلوادث املتالحقة اليت ميكن أن تنجم عنها        -  
 خماطر إشعاعية؛

 حتديد مدى حصول إطالق ملواد مشعة؛ -  

 وصف موقع إطالق املواد املشعة وطبيعتها؛ -  

 وصف املناطق امللوثة باملواد املشعة؛ -  

 محاية يف تدابري مـن خالل تنفيذ      احلـد مـن تعـرض الفـئات السـكانية لـتلك املـواد              -  
 املناطق املتضررة؛

واملــنظمات واهليـئات املناســبة باملعلومـات املــتعلقة   ) احلكومـات (تـزويد احلكومــة   -  
 . بتلك املناطق املتضررة من احلادث

  
  حات املستعملة   لمعجم للمصط  -٦ 

 . يف الفضاءيقدم هذا الباب معجما للمصطلحات اخلاصة بأمان مصادر القدرة النووية
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 جمموعـة مـن اإلجـراءات الـيت يضطلع ا يف موقع اإلطالق واليت تؤدي إىل إيصال         - اإلطـالق 
 .مركبة فضائية إىل مدار أو مسار طريان حمددين مسبقا

التحضري قبل اإلطالق يف موقع اإلطالق،     :  الفـترة الزمنـية الـيت تشمل ما يلي         - طـور اإلطـالق   
ونشـر احلمولـة وأي إجـراء آخر يرتبط    ) املعـززة (دات العلـيا    اإلقـالع والصـعود وتشـغيل الوحـ       

 .بإيصال مركبة فضائية إىل مدار أو مسار طريان حمددين مقدما

منشأة لوضع محولة ) أو معززة( أي مركبة دافعة حتتوي على وحدات عليا  - مركـبة اإلطـالق   
 .يف الفضاء

ــبة اإلطـــالق وهـــيكل موقـــع اإلطـــالق وا - نظـــام اإلطـــالق ــرافق الداعمـــة واملعـــدات   مركـ ملـ
 . واإلجراءات الالزمة إلطالق محولة يف الفضاء

 .]سيقدم التعريف الحقا[ - الترخيص للبعثة

 جهــاز يســتخدم الــنظائر املشــعة أو مفــاعال نوويــا لتولــيد  - ءضــامصــدر القــدرة الــنووية يف الف
 . القدرة الكهربائية أو التسخني أو الدفع يف تطبيق فضائي

أي مصــدر القــدرة الــنووية يف ( جممــوع العناصــر - للقــدرة الــنووية يف الفضــاءتطبــيق مصــدر 
) الفضــاء، واملركــبة الفضــائية، ونظــام اإلطــالق، وخطــة البعــثة، وقواعــد الطــريان، وغريهــا         

 .املشمولة يف عملية القيام ببعثة فضائية تستخدم مصدرا للقدرة النووية يف الفضاء
 


