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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
 يف األغراض السلمية   

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية 
 الدورة اخلامسة واألربعون  

 ٢٠٠٨فرباير / شباط ٢٢-١١فيينا، 
 * من جدول األعمال املؤقت    ١١البند 

    استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي   
 ادر القدرة النووية مشروع إطار خاص بأمان تطبيقات مص  

   يف الفضاء اخلارجي
  **رة من األمانة العامة       مذكّ  

/  شباط ٢٢ إىل   ١١ واألربعـني املعقـودة يف فيينا يف الفترة من           اخلامسـة خـالل الـدورة      -١
 فـريق اخلـرباء املشـترك الـتابع للجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية الـتابعة للجنة               ، أقـرّ  ٢٠٠٨فـرباير   

ستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية األمـم املـتحدة ال    
ــنص احملــدَّث مل  ــنووية يف الفضــاء     شــروع اال ــدرة ال ــيقات مصــادر الق ــان تطب إلطــار اخلــاص بأم

 .A/AC.105/C.1/L.292اخلارجي، الذي كان معروضا على اللجنة الفرعية يف الوثيقة 

حملـدَّث ملشـروع اإلطـار اخلاص بأمان تطبيقات مصادر          وتتضـّمن هـذه الوثـيقة الـنص ا         -٢
 .القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

                                                                 
 * A/AC.105/C.1/L.293. 
 .هذه الوثيقة مل يتم حتريرها   ** 
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 مشروع اإلطار اخلاص بأمان تطبيقات مصادر القدرة النووية   
 يف الفضاء اخلارجي 

  )٢٠٠٨فرباير / شباط ٢١التنقيح هاء، حىت (
  تصدير    

ــنووية ألغــراض االســتخدام يف     ــدرة ال ــورت مصــادر الق  الفضــاء اخلــارجي واســتخدمت يف   طُ
التطبـيقات الفضـائية يف احلـاالت الـيت حالـت فـيها املتطلـبات والقيود الفريدة اخلاصة بالبعثات                
مــن حيــث توفــري القــدرة الكهربائــية واإلدارة احلــرارية دون اســتخدام مصــادر القــدرة غــري         

هة حنو احلدود اخلارجية ومشلـت هـذه البعـثات البعـثات الفضـائية بني الكواكب املوجَّ      .الـنووية 
ــية        ــدرة الكهربائ ــواح الشمســية مناســبة كمصــدر للق للمــنظومة الشمســية حيــث مل تكــن األل

 .بسبب طول مدة البعثة على مسافات بعيدة عن الشمس

واســتنادا إىل املعــارف والقــدرات احلالــية، متــثل مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء خــيار الطاقــة  
. كبريويد بعض البعثات الفضائية بالطاقة وتعزيز بعضها اآلخر بقدر   الوحـيد املـتاح من حيث تز      

وسـوف يـتعذر القـيام بعـدة بعـثات جاريـة أو مرتقـبة دون اسـتخدام مصادر القدرة النووية يف           
ومشلـت تصـميمات مصـادر القـدرة الـنووية ألغـراض االسـتخدام يف الفضـاء اخلـارجي           .الفضـاء 

ونظما ) دات الكهربائية احلرارية اليت تعمل بالنظائر املشّعة      ولّمثل امل (نظمـا تعمـل بالنظائر املشّعة       
وعـالوة عـلى ذلـك، اسـتخدمت وحـدات تدفـئة صـغرية تعمـل بالـنظائر           .ذات مفـاعالت نوويـة  

ويتوقع استخدام مفاعالت لتوفري القدرة  .املشـّعة لـتوفري التدفـئة احمللـية لعناصـر املركـبة الفضائية      
االستكشـافية، وعـلى األخـص البعـثات املتوجهة إىل القمر واملريخ     أو الدفـع للبعـثات العلمـية و      

ومن املرتقب أيضا القيام ببعثات يف املدار األرضي  .وإىل وجهـات أخـرى يف املنظومة الشمسية  
ويقتضــي وجــود مــواد  ). االتصــاالت والقاطــرات الفضــائية املداريــةمــثال(تتطلــب قــدرة عالــية 

ة الـنووية الفضـائية ومـا قـد ينجم عنه من آثار مضرة              مشـعة أو وقـود نـووي يف مصـادر القـدر           
بالـناس والبيـئة يف احملـيط احلـيوي لألرض ضرورة اعتبار مسألة األمان على الدوام جزءا أصيال              

 .من تصميم هذه املصادر وتطبيقها

وتــراعى يف مصــادر القــدرة الــنووية املعــدَّة للتطبــيقات يف الفضــاء اخلــارجي اعتــبارات أمــان فــريدة    
ــيقات األرضــية  م ــة بالتطب ــنووية األرضــية، ال تســتخدم      .قارن ــيقات ال ــن التطب ــبخالف كــثري م ف

التطبـيقات الفضـائية اسـتخداما مـتواترا وميكـن أن ختتلف متطلباا اختالفا كبريا حسب البعثة              
وتفـرض متطلـبات إطـالق البعثات ومتطلبات التشغيل يف الفضاء اخلارجي قيودا من حيث     .نةاملعيَّـ 

 والكــتلة وغريهــا مــن القــيود اخلاصــة بالبيــئة الفضــائية ال تــتوافر يف كــثري مــن املــرافق الــنووية احلجــم
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فـبعض التطبـيقات تقتضـي أن تعمـل مصـادر القدرة النووية الفضائية بصورة مستقلة       .األرضـية 
وميكـن أن تـتعرض مصادر القدرة النووية    .عـلى مسـافات بعـيدة عـن األرض يف بيـئات قاسـية      

 بالغة القسوة بسبب ظروف احلوادث احملتمل وقوعها نتيجة أعطال اإلطالق       ماديـة إىل أحـوال    
وهــذه االعتــبارات وغريهــا مــن اعتــبارات األمــان   .والعــودة غــري املقصــودة للمركــبة الفضــائية

الفـريدة الواجـب مـراعاا يف اسـتخدام مصـادر القدرة النووية يف الفضاء ختتلف اختالفا كبريا                
الــنظم الــنووية األرضــية وال تتــناوهلا إرشــادات األمــان اخلاصــة بالتطبــيقات  عــن تلــك املــتعلقة ب

 .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

 عــلى التشــارك يف صــوغ إطــار خــاص بأمــان تطبــيقات مصــادر ٢٠٠٧لطاقــة الذريــة يف عــام ل
وتدمج هذه الشراكة خربة اللجنة الفرعية العلمية والتقنية  .القـدرة الـنووية يف الفضاء اخلارجي  

يف جمــال اســتخدام مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء مــع اإلجــراءات الراســخة الــيت وضــعتها   
عــايري األمــان املــتعلقة باألمــان الــنووي واحلمايــة مــن اإلشــعاع يف التطبــيقات  الوكالــة لصــوغ م

وميـثل اإلطـار اخلـاص بأمـان تطبـيقات مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي            .األرضـية 
 .توافق آراء على املستوى التقين بني املنظمتني

 الفضـاء اخلــارجي أن  ويـتوخى مـن اإلطـار اخلـاص بأمـان تطبــيقات مصـادر القـدرة الـنووية يف        
  ر إرشادات طوعية وليس ملزما قانونا وبذلك يوفّ .هتدى به يف األغراض الوطنيةيكـون دلـيال ي

 .يف إطار القانون الدويل

ولـيس اإلطـار اخلـاص بأمـان تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي منشورا ضمن          
ة للطاقـة الذريـة، بـل املقصـود منه أن يكون           سلسـلة معـايري األمـان الصـادرة عـن الوكالـة الدولـي             

تكملـة لسلسـلـة معـايـري األمــان بـتوفري إرشـادات رفـيعة املستوى تعاجل اعتبارات األمان الفريدة                    
وتــراعي يف  .املــتعلقة مبــراحل إطــالق وتشــغيل مصــادر القــدرة الــنووية الفضــائية وإــاء خدمــتها 

ويــتوخى مــن هــذا  .والقــانون الــدويل املنطــبقوضــع هــذا اإلطــار االتفاقــيات واملــبادئ الســارية  
اإلطـار أن يكـون مكمـال إلرشـادات ومعـايري األمـان الوطنـية والدولـية احلالـية املتعلقة باألنشطة             

 .األرضية اليت تعىن بتصميم مصادر القدرة النووية الفضائية وصنعها واختبارها ونقلها

 يف احملـيط احلـيوي لـألرض من املخاطر          ويقتصـر تركـيز هـذا اإلطـار عـلى محايـة الـناس والبيـئة               
ــنووية يف الفضــاء      ــإطالق تطبــيقات مصــادر القــدرة ال احملــتملة املرتــبطة باملــراحل ذات الصــلة ب
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وبذلـك تـتجاوز محايـةُ األشخاص يف الفضاء املشاركني يف البعثات     .وتشـغيلها وإـاء خدمـتها   
 . هذا اإلطاراليت تستخدم تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء نطاق

الغـرض مـن هـذا اإلطـار هـو تعزيـز أمـان تطبـيقات مصادر القدرة النووية يف                 اختصـارا، فـإن     و
ن الفضـاء اخلـارجي؛ وبذلـك ينطـبق هذا اإلطار على مجيع تطبيقات مصادر القدرة النووية دو                

 .حكم مسبق

تعـربا عـن تقديرمها    اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية والوكالـة الدولـية للطاقـة الذريـة أن                   وتـودّ 
 .لكل من ساعد يف صياغة هذا النص ومراجعته ويف عملية التوصل إىل توافق اآلراء
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  مة قدم -١ 
  معلومات أساسية  -١-١  

ــنووية ألغــراض االســتخدام يف الفضــاء اخلــارجي واســتخدمت يف        ــدرة ال ــورت مصــادر الق طُ
املركـبات الفضائية يف احلاالت اليت حالت فيها املتطلبات والقيود الفريدة اخلاصة بالبعثات من            

 .ادر القـدرة غـري النووية  حيـث توفـري القـدرة الكهربائـية واإلدارة احلـرارية دون اسـتخدام مصـ            
ومشلـت هـذه البعـثات البعثات الفضائية بني الكواكب املوجَّهة حنو احلدود اخلارجية للمنظومة      
الشمسـية حيـث مل تكـن األلـواح الشمسـية مناسـبة كمصـدر للقـدرة الكهربائـية بسـبب طول            

 .مدة البعثة على مسافات بعيدة عن الشمس

دات منها مولّ(ظما تعمل بالنظائر املشّعة ة الفضائية ن ومشلـت تصـميمات مصـادر القدرة النووي       
ظما ذات ون) كهربائـية حـرارية تعمـل بالـنظائر املشـّعة ووحـدات تدفـئة تعمـل بالـنظائر املشّعة          

وجيــري حالــيا اســتخدام نظــم القــدرة الــيت تعمــل بالــنظائر املشــّعة ويــتوقع    .مفــاعالت نوويــة
عثات اليت يرتقب أن ترسلها الوكاالت الفضائية       وميكـن أن تسـتخدم الب      .اسـتمرار اسـتخدامها   

ويتوقع استخدام مفاعالت لتوفري  .إىل املـريخ نظـم القدرة اليت تعمل بالنظائر املشّعة يف الفضاء           
القـدرة أو الدفـع للبعـثات العلمـية واالستكشـافية، وعـلى األخـص البعـثات املتوجهة إىل القمر                   

وميكن أيضا استخدام املفاعالت النووية  .لشمسـية واملـريخ وإىل وجهـات أخـرى يف املـنظومة ا          
ــية     ــدرة عال ــدار األرضــي تتطلــب ق ــثات إىل امل ــثال(يف بع  االتصــاالت والقاطــرات الفضــائية  م

واســتنادا إىل املعــارف والقــدرات احلالــية، متــثل مصــادر القــدرة الــنووية يف    ).املداريــة وغريهــا
بعـض البعثات الفضائية بالقدرة وتعزيز  الفضـاء خـيار الطاقـة الوحـيد املـتاح مـن حيـث تـزويد                 

وسـوف يـتعذر القـيام بعدة بعثات جارية أو مرتقبة دون استخدام     .بعضـها اآلخـر بقـدر كـبري       
 .مصادر القدرة النووية يف الفضاء

وختـتلف أحـوال استخدام تطبيقات مصادر القدرة النووية الفضائية يف ظروف التشغيل العادية       
لة، بدءا مبرحلة اإلطالق مرورا مبرحلة التشغيل وحىت انتهاء   وكذلـك عـند وقوع حوادث حمتم      

فبيئة اإلطالق وبيئة الفضاء اخلارجي  .اخلدمـة، اخـتالفا جذريا عن ظروف التطبيقات األرضية  
 .توجد معايري خمتلفة جدا من حيث تصميم أمان وتشغيل مصادر القدرة النووية الفضائية

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

ويقتضـي وجـود مـواد مشـعة أو وقود نووي يف مصادر القدرة النووية الفضائية وما                   .البعـثات 
يوي لألرض ضرورة اعتبار مسألة قـد يـنجم عـنه مـن آثـار مضـرة بالـناس والبيـئة يف احملـيط احل                   
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ومن األمهية مبكان اإلقرار     .األمـان عـلى الدوام جزءا أصيال من تصميم هذه املصادر وتطبيقها           
ز على مجيع عناصر التطبيق وليس على ينبغي أن يركّ) )1(أي محايـة الـناس والبيـئة      (بـأن األمـان     

ر مجـيع عناصر التطبيق على  فـيمكن أن تؤثّـ   .عنصـر مصـادر القـدرة الـنووية الفضـائية فحسـب          
ومـن مث مـن الضـروري معاجلـة مسـألة األمـان يف سياق مجيع عناصر                .جوانـب األمـان الـنووية     

تطبـيق مصـادر القـدرة الـنووية الفضـائية، الـيت تشـمل مصادر القدرة النووية الفضائية واملركبة               
 .الفضائية ونظام اإلطالق وخطة البعثة وقواعد الطريان

  
  الغرض  -٢-١  

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

والــدويل ويتــيح يف الوقــت نفســه املــرونة يف تكيــيف هــذه األطــر مــع تطبــيقات معيَّــنة ملصــادر    
ــنووية يف ا  ــدرة ال ــنة   الق ــية معيَّ ــية وطن ــياكل تنظيم ــر     .لفضــاء وه 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 . عــن اســتخدام مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء

ات مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء ســوف جيــري إطالقهـــا       الــناس يف العــامل بــأن تطبــيق    
واسـتخدامها بطـريقة مأمونـة وميكـنه أن ييّسر التعاون الثنائي واملتعّدد األطراف بشأن البعثات                

د هـذه اإلرشـادات توافقـا دوليا لآلراء    وجتسّـ  .الفضـائية الـيت تسـتخدم مصـادر القـدرة الـنووية         
مــان وهــي معــدَّة لــنظم القــدرة الــيت تعمــل بالــنظائر املشــّعة   بشــأن الــتدابري الالزمــة لتحقــيق األ 

 .والنظم ذات املفاعالت النووية على حد سواء
  

  النطاق  -٣-١  
ز هـذا اإلطـار عـلى األمـان خـالل املـراحل ذات الصـلة بـإطالق تطبـيقات مصـادر القدرة                 يركّـ 

املسـتوى تتعلق باجلانبني    م إرشـادات رفـيعة      وتقـدّ . الـنووية الفضـائية وتشـغيلها وإـاء خدمـتها         
الـتقين والـربناجمي معـا مـن جوانـب األمـان، مبـا يف ذلك تصميم وتطبيق مصادر القدرة النووية           

ولكــن تطبــيق تلــك اإلرشــادات تطبــيقا تفصــيليا يــتوقّف عــلى التصــميم والتطبــيق   . يف الفضــاء
ــنني ــايري املوجــود     .املعّي ــواردة يف هــذا اإلطــار املع ة الــيت تشــمل  وســوف تكمــل اإلرشــادات ال

فعـلى سبيل املثال، تعاجل      .اجلوانـب األخـرى مـن تطبـيقات مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء                

                                                                 
 ".الناس والبيئة يف احمليط احليوي لألرض    "يف ثنايا هذه الوثيقة مرادفةً لعبارة     " الناس والبيئة  "تستعمل عبارة  (1) 
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األنشـطة املضـطلع ـا خـالل املـرحلة األرضية من تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء،               
ولية ذات الصلة مـثل مرحلة التطوير واالختبار والصنع واملناولة والنقل، يف املعايري الوطنية والد      

كمـا تعـاجل جوانـب األمـان غـري الـنووي مـن تطبيقات         .باملنشـآت واألنشـطة الـنووية األرضـية    
مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء يف معــايري األمــان املتصــلة ــذه اجلوانــب الــيت وضــعتها           

  ).وكالة فضائية إقليمية مثال(حكومات وطنية ومنظمات حكومية دولية 

فـرة مـن املعـارف لوضع إطار خاص بأمان تطبيقات مصادر القدرة النووية        جمموعـة وا  توجـد   و
 ال تتوافر حىت اآلن هغـري أنـ   .يف الفضـاء بالنسـبة لألشـخاص والبيـئة يف احملـيط احلـيوي لـألرض       

ر أساسا سليما من الناحية التقنية لوضع قـاعدة بـيانات علمـية قابلـة لـلمقارنة مـن شأا أن توفّ         
 القدرة النووية يف الفضاء بغرض محاية األشخاص يف الظروف الفريدة   إطـار لتطبـيقات مصادر    

ــألرض    ــةُ األشــخاص يف الفضــاء    . يف الفضــاء وخــارج احملــيط احلــيوي ل ــتجاوز محاي وبذلــك ت
املشـاركني يف البعـثات الـيت تسـتخدم تطبـيقات مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء نطـاق هــذا           

 .اإلطار
  

  هدف توفري األمان         -٢ 
 األساســي املــتعلق باألمــان هــو محايــة الــناس والبيــئة يف احملــيط احلــيوي لــألرض مــن    اهلــدف

املخاطـر احملـتملة املرتـبطة باملـراحل ذات الصلة بإطالق تطبيقات مصادر القدرة النووية يف               
 .الفضاء وتشغيلها وإاء خدمتها

در القدرة  واملـنظمات املسـؤولة عـن الترخـيص لتطبـيقات مصـا           ) احلكومـات (ينـبغي لـلحكومة     
الــنووية يف الفضــاء أو املوافقــة علــيها أو االضــطالع ــا أن تــتخذ تدابــري لكفالــة محايــة الــناس    

والبيـئة يف احملـيط احلـيوي لـألرض دون احلـد مـن فوائـد تطبـيقات مصادر          ) فـرادى ومجاعـات   (
  .القدرة النووية يف الفضاء على حنو ال مربر له

ــتعلق باألمــ    ــلهدف األساســي امل ــيقا ل ــوحتق ــئات  ان، جتمَّ ــالث ف إرشــادات  :ع اإلرشــادات يف ث
وتنطبق اإلرشادات . وإرشـادات تقنـية  موّجهـة إىل اإلدارة   وإرشـادات    موجَّهـة إىل احلكومـات    
على احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية املسؤولة عن  ) ٣الباب   (املوجَّهـة إىل احلكومـات    

رة النووية يف الفضاء أو املوافقة عليها الترخـيص للبعـثات الـيت تسـتخدم تطبـيقات مصـادر القد        
ــا   ــا اإلرشــادات  . أو االضــطالع ــة إىل اإلدارة أم ــباب (املوّجه ــتوفّ) ٤ال ر إرشــادات إلدارة ف

ر اإلرشادات وتوفّ .املـنظمة الـيت تضـطلع بالبعثات املستخدمة ملصادر القدرة النووية يف الفضاء            
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تصميم تطبيقات مصادر القدرة النووية يف      اإلرشـادات ذات الصـلة مبراحل       ) ٥الـباب   (التقنـية   
  .الفضاء وتطويرها واستخدامها يف البعثات

  
   اإلرشادات املوجهة إىل احلكومات              -٣ 

واملــنظمات احلكومــية الدولــية ذات ) احلكومــات(حلكومــة إىل ام هــذا الــباب اإلرشــادات يقــّد
يص للبعــثات الــيت تســتخدم  املســؤولة عــن الترخــ) مــثل الوكــاالت الفضــائية اإلقليمــية (الصــلة 

وتشمل هذه  .تطبـيقات مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء أو املوافقـة علـيها أو االضطالع ا       
ــة        ــان؛ وكفال ــيات اخلاصــة باألم ــبات والعمل ــد السياســات واملتطل ــية حتدي املســؤوليات احلكوم

ستخدام مصدر  االمتـثال هلذه السياسات واملتطلبات والعمليات؛ وكفالة وجود تربير مقبول ال          
مــن مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء عــند مقارنــته بالــبدائل األخــرى؛ وإنشــاء عملــية رمســية 

وفيما يتعلق بالبعثات  .لترخـيص إطـالق البعـثة؛ واالسـتعداد حلـاالت الطـوارئ واالسـتجابة هلا       
زيع املشـتركة بـني دول مـتعددة أو مـنظمات مـتعددة، ينبغي أن حتدد الصكوك اليت حتكمها تو           

 .هذه املسؤوليات بوضوح
  

  السياسات واملتطلبات والعمليات اخلاصة باألمان  -١-٣  
ينـبغي لـلحكومات املسـؤولة عن الترخيص للبعثات اليت تستخدم تطبيقات مصادر القدرة               
ــيها أو االضــطالع هبــا أن حتــدد السياســات واملتطلــبات      الــنووية يف الفضــاء أو املوافقــة عل

 .األمانوالعمليات اخلاصة ب

ينـبغي لـلحكومات الوطنـية واملـنظمات احلكومـية الدولـية ذات الصـلة املسـؤولة عن الترخيص              
للبعـثات الـيت تسـتخدم مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء أو املوافقـة عليها أو االضطالع ا،            
سـواء اضـطلعت ـذه األنشـطة وكـاالت حكومية أو هيئات غري حكومية، أن حتدد كل منها               

ــثال هلــا بغــية حتقــيق اهلــدف     سياســا ــياا اخلاصــة باألمــان وأن تكفــل االمت ــباا وعمل ا ومتطل
  .األساسي املتعلق باألمان والوفاء مبتطلباا اخلاصة باألمان

  
  تربير تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء  -٢-٣  

من وجود تربير مناسب ق العملـية احلكومـية اخلاصـة باملوافقة على البعثات     ينـبغي أن تـتحقّ    
 .الستخدام تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء
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 .ميكـن أن تـنطوي تطبـيقات مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء عـلى خماطر دد الناس والبيئة                
واملنظمات احلكومية الدولية ذات الصلة املسؤولة      ) احلكومات(وهلـذا السـبب ينبغي للحكومة       

يت تسـتخدم مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء أو املوافقـة علــيها أو       عـن الترخـيص للبعـثات الـ    
االضـطالع ـا، أن تكفـل مراعاة البدائل لدى حتديد األساس املنطقي الذي يستند إليه لتطبيق                 

وينــبغي أن تــراعي يف . مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء وتــربير هــذا األســاس تــربيرا مناســبا  
ع اليت تعود على الناس والبيئة واملخاطر اليت تتهدَّدهم خالل املراحل          حتديـد هـذا األسـاس املـناف       

  .ذات الصلة بإطالق تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء وتشغيلها وإاء خدمتها
  

  الترخيص إلطالق البعثة  -٣-٣  
ينـبغي اسـتحداث عملـية للترخـيص إلطـالق البعـثات الـيت تسـتخدم فيها تطبيقات مصادر                 

 .القدرة النووية يف الفضاء والعمل على استمرارها
ينـبغي لـلحكومة الوطنـية الـيت تشـرف على عمليات إطالق البعثات املستخدمة ملصادر القدرة                 

ز على جوانب ص هلا أن تنشئ عملية للترخيص إلطالق البعثات تركّالـنووية يف الفضـاء وترخّ   
ما جلمــيع املعلومــات واالعتــبارات ذات وينــبغي أن تشــمل تلــك العملــية تقيــي .األمــان الــنووي

 عملـية الترخيص إلطالق  تكـون وينـبغي أن   .الصـلة الـواردة مـن املـنظمات املشـاركة األخـرى       
 الترخـيص الـيت تشمل اجلوانب األرضية وغري النووية من أمان         مكّملـةً لعملـيات   البعـثات هـذه     

ءمة وصحة حالة األمان أي استعراض ملال(وينـبغي أن يشـكل تقيـيم مسـتقل لألمان       .اإلطـالق 
 .جـزءا ال يـتجزأ مـن عملية الترخيص       ) يكـون مسـتقال عـن املـنظمة اإلداريـة الـيت توّجـه البعـثة               

وينـبغي أن يـراعي تقيـيم األمـان املسـتقل مجـيع عناصر تطبيق مصادر القدرة النووية يف الفضاء          
 اإلطــالق وخطــة  مبــا يف ذلــك مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء واملركــبة الفضــائية ونظــام -

 يف تقيـيم املخاطـر الـيت يـتعرض هلا الناس والبيئة خالل مراحل البعثة            - البعـثة وقواعـد الطـريان     
 .الفضائية ذات الصلة باإلطالق والتشغيل وإاء اخلدمة

  
  التأهب حلاالت الطوارئ ومواجهتها  -٤-٣  

در مــن مصــادر القــدرة  ينــبغي االســتعداد ملواجهــة حــاالت الطــوارئ احملــتملة املــتعلقة مبصــ  
 .يف الفضاءالنووية 

ــلحكومة  ــبغي لـ ــؤولة عـــن   ) احلكومـــات(ينـ ــلة املسـ ــية ذات الصـ ــية الدولـ ــنظمات احلكومـ واملـ
الترخــيص لتطبــيق مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء أو املوافقــة علــيه أو االضــطالع بــه، أن    

إلطالق وخالل البعثة تتأهـب لالسـتجابة عـلى وجـه السـرعة حلـاالت الطوارئ اليت تقع أثناء ا                



 

 10 
 

 A/AC.105/C.1/L.292/Rev.1

وتشمل  .والـيت قـد تسـبب يف تعـرض الـناس لإلشـعاع وتعـرض بيـئة األرض للتلوث اإلشعاعي        
ــاالت الطـــوارئ ووضـــع اإلجـــراءات والتدريـــب         ــطة التأهـــب للطـــوارئ التخطـــيط حلـ أنشـ

وينبغي أن تصمم خطط مواجهة  .والتمريـنات وإعـداد إجـراءات إبـالغ عـن احلـوادث احملتملة      
  .حتد من التلوث اإلشعاعي والتعرض لإلشعاعالطوارئ لكي 

  
  اإلرشادات املوجهة إىل اإلدارة            -٤ 

ــّدي ــباب اإلرشــادات  ق ــنووية يف    إىل م هــذا ال ــدرة ال ــيت تســتخدم مصــادر الق ــنظمات ال إدارة امل
ويف سـياق هـذا اإلطار، ينبغي أن متتثل اإلدارة لسياسات ومتطلبات وعمليات األمان    .الفضـاء 

وتشمل  .حلكومـية الدولـية ذات الصلة بغية حتقيق اهلدف األساسي املتعلق باألمان  احلكومـية وا 
داخل " ثقافة أمان متينة"مسـؤوليات اإلدارة قـبول املسـؤولية الرئيسية عن توفري األمان وبلورة          

 .املنظمة
  

  املسؤولية عن توفري األمان  -١-٤  
املنظمة اليت تضطلع بالبعثة املستخدمة   تقـع املسـؤولية الرئيسية عن توفري األمان على عاتق           

 .ملصادر القدرة النووية يف الفضاء
ــنووية يف الفضــاء 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     
ودة باملركـبة الفضـائية واجلهـة املـزودة مبركـبة اإلطـالق واجلهـة املـزودة مبصادر           أي اجلهـة املـز    (

أو تقيم ترتيبات رمسية معهم بغية استيفاء متطلبات      ) القـدرة الـنووية، وموقـع اإلطـالق وغريها        
  .األمان احملدَّدة لتطبيق مصادر القدرة النووية يف الفضاء

 :يت تضطلع ا اإلدارة يف جمال توفري األمان ما يليوينبغي أن تشمل املسؤوليات احملددة ال

 إجياد الكفاءات التقنية الضرورية واحملافظة عليها؛ - 

 توفري التدريب واملعلومات املناسبة جلميع املشاركني املعنيني؛ - 

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

 أمــان حمــدَّدة للبعــثات املســتخدمة ملصــادر القــدرة الــنووية يف       وضــع متطلــبات  - 
 الفضاء، حسب االقتضاء؛
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ــية       -  ــبار ذلــك مســامهة يف العمل ــان باعت ــيالت األم ــبارات وحتل ــيق اخت إجــراء وتوث
 احلكومية املتعلقة بالترخيص إلطالق البعثة؛

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

 .تزويد اجلمهور باملعلومات الدقيقة يف الوقت املناسب - 
  

  القيادة واإلدارة يف جمال توفري األمان  -٢-٤  
ينــبغي إرســاء وتدعــيم القــيادة واإلدارة الفعالــتني يف جمــال األمــان يف املــنظمة الــيت تضــطلع  

 . بالبعثة املستخدمة ملصادر القدرة النووية يف الفضاء
 .ظهـار القـيادة يف جمـاالت األمـان عـلى أعـلى املستويات يف املنظمة اليت تضطلع بالبعثة             ينـبغي إ  

وينــبغي أن ترســي اإلدارة ثقافــة أمــان   .وينــبغي أن تدمــج إدارة األمــان يف إدارة البعــثة عمومــا 
تضـمن توافـر األمـان وتسـتجيب ملتطلبات العملية احلكومية املتعلقة بالترخيص إلطالق البعثة،            

 .تطبق تلك الثقافة وتعمل على استمرارهاوأن 

 :وينبغي أن تشمل ثقافة األمان ما يلي

  اتصاالت؛وخطوط واضح للسلطة واملسؤولية تسلسلوجود  - 

  وحتسني مستمر؛نشطةإفادات  - 

 التزام فردي ومجاعي باألمان على كافة املستويات يف املنظمة؛ - 

 تويات يف جمال األمان؛ واألفراد على مجيع املساملنظمةمساءلة  - 

 قائم على التساؤل والتعلم للتشجيع على عدم الرضا بواقع احلال           موقـف اعـتماد    - 
 .فيما يتعلق باألمان

  
  العناصر التقنية       -٥ 

م هـذا الـباب اإلرشـادات التقنـية املندرجة يف اإلطار اخلاص باألمان ذات الصلة بتطبيقات               قـدّ ي
 خـالل مراحـلها املـتعلقة بالتصـميم والـتطوير والبعـثة، وهي       مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء     

ولكفالـة وجـود أسـاس تقين مرٍض تستند     .إرشـادات ذات أمهـية لتحقـيق هـدف توفـري األمـان      
، مواجهتهاإلـيه العملـيات احلكومـية املـتعلقة بالترخـيص واملوافقـة والتأهب حلاالت الطوارئ و               
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ــّدت ــية  قـ ــاالت رئيسـ ــة جمـ ــادات يف أربعـ ــنظمة  م اإلرشـ ــبة للمـ ــنظمات( بالنسـ ــاركة يف ) املـ املشـ
 :االضطالع بتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء، وهي

  إنشاء وضمان استمرار قدرة لتصميم األمان واختباره وحتليله؛ - 

ــنووية يف       -  ــدرة ال ــيقات مصــادر الق ــيات تصــميم تطب ــدرة يف عمل ــيق هــذه الق تطب
روط املطلوبـة، والترخيِص إلطالق البعثات      الفضـاء، والتثبـت مـن اسـتيفائها الشـ         

أي يف مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء، واملركــبة الفضــائية،   (املســتخدمة هلــا 
  ؛)ونظام اإلطالق، وتصميم البعثة، وقواعد الطريان

 اإلشعاع الناشئة عن وقوع حوادث حمتملة واليت دد الناس والبيئة           خماطـر تقيـيم    - 
  ىل أدىن حد معقول ميكن بلوغه؛وكفالة تقليل اخلطر إ

  . للتصدي آلثار احلوادث احملتملةإجراءاتاختاذ  - 
  

  الكفاءة التقنية يف جمال األمان النووي  -١-٥  
ينـبغي إرسـاء وضـمان اسـتمرار الكفـاءة التقنـية املـتعلقة باألمـان الـنووي يف جمال تطبيقات               

 .مصادر القدرة النووية يف الفضاء
 .فـاءة التقنـية يف جمـال األمان النووي بأمهية حيوية لتحقيق هدف توفري األمان            يتسـم توافـر الك    

ــنووية يف الفضــاء، ينــبغي       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 لتصــميم األمــان   ــا يف ذلــك توفــري األف ــيله، مب ــباره وحتل ــنووي واخت  ال
وتنـبغي احملافظـة عـلى هـذه القـدرات طـوال املراحل ذات          . واملـرافق املؤهلـة، حسـب االقتضـاء       

 .املستخدمة ملصادر القدرة النووية يف الفضاء) البعثات(الصلة من مراحل البعثة 

  :نووي القدرة علىوينبغي أن تشمل الكفاءة يف جمال األمان ال

حتديـد سيناريوهات وقوع حوادث يف سياق تطبيق من تطبيقات مصادر القدرة              - 
 النووية يف الفضاء، وتقدير احتماالت حتققها بصورة دقيقة؛

وصـف األحـوال املاديـة اليت ميكن أن تتعرض هلا مصادر القدرة النووية الفضائية                - 
 ل وقوعها؛يف الظروف العادية وكذلك احلوادث احملتم

 تقييم اآلثار اليت قد ختلفها احلوادث احملتملة على الناس والبيئة؛ - 
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حتديــد وتقيــيم مســات األمــان املتأصــلة واملصــمَّمة لتقلــيل خطــر وقــوع حــوادث     - 
 .حمتملة تصيب الناس والبيئة

  
  األمان يف جمال التصميم والتطوير  -٢-٥  

 .على مستوى معقول من األمان ميكن بلوغهينبغي أن توفر عمليات التصميم والتطوير أ
        ند إلـيه يف حتقيق هدف توفري األمان يف تقليل املخاطر الناشئة عن     ينـبغي أن يتمـثل الـنهج املسـت

عملـيات التشـغيل العاديـة وعـن احلـوادث احملـتملة إىل أدىن حـد معقول ميكن بلوغه من خالل                     
 سياق جمموع عناصر تطبيق مصادر      إرسـاء عمليات تصميم وتطوير تدمج اعتبارات األمان يف        

أي مصــادر القــدرة الــنووية الفضــائية، واملركــبة الفضــائية، ونظــام  (القــدرة الــنووية يف الفضــاء 
وينـبغي أن يـنظر يف األمان النووي واإلشعاعي         ). اإلطـالق، وتصـميم البعـثة، وقواعـد الطـريان         

ــثة      ــوار البع ــتطوير، ويف مجــيع أط ــراحل التصــميم وال ــنذ أُوىل م ــق عملــيات    .م ــبغي أن حتق وين
 :التصميم والتطوير ما يلي

  املستفادة من التجارب السابقة؛الدروسإدراج  - 

  :تقييم وتطبيق تدابري وقائية ومسات وضوابط متكِّن من - 

 تقليل احتمال وقوع احلوادث اليت ميكن أن تطلق مواد مشعة؛ 0  

  ا من آثار؛تقليل حجم االنبعاثات احملتملة وما قد ينجم عنه 0  

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

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

 .ان التصميمد من أماستخدام استعراضات التصميم للتأكّ - 
  

  تقييم املخاطر  -٣-٥  
          ض هلا الناس ينـبغي إجراء عمليات تقييم للمخاطر بغية وصف املخاطر اإلشعاعية اليت يتعر

 .والبيئة
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ينــبغي إجــراء تقيــيم لــلمخاطر اإلشــعاعية الــيت تســببها احلــوادث احملــتملة للــناس والبيــئة خــالل   
مها وتقديــر وجــوه عــدم التــيقن قــدر     إطــالق مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء واســتخدا     

 .وتتسم تقييمات املخاطر بأمهية أساسية للعملية احلكومية املتعلقة بالترخيص للبعثة .اإلمكان
  

  ختفيف آثار احلوادث  -٤-٥  
 .ينبغي بذل مجيع اجلهود العملية لتخفيف آثار احلوادث احملتملة

ة النووية يف الفضاء، ينبغي تقييم التدابري       يف إطـار عملـية توفـري األمـان لتطبـيقات مصادر القدر            
 .مـن أجـل ختفـيف آثـار احلـوادث الـيت ميكـن أن تطلق مواد مشعة وإشعاعات حنو بيئة األرض          

ــتعلقة        ــبغي إرســاء القــدرات الالزمــة وإتاحــتها، حســب االقتضــاء، بغــية دعــم األنشــطة امل وين
 :بتخفيف آثار احلوادث، مبا يف ذلك

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

 حتديد مدى حصول إطالق ملواد مشعة؛ - 

  وصف موقع إطالق املواد املشّعة وطبيعتها؛ - 

  وصف املناطق امللوثة باملواد املشّعة؛ - 

التوصـية باختـاذ تدابـري محايـة مـن أجـل احلـد مـن تعـرض الفـئات السـكانية لتلك                - 
  ملواد يف املناطق املتضررة؛ا

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

  
  حات املستعملة       ل معجم للمصط      -٦ 

أما  .م هـذا الـباب معجمـا للمصـطلحات اخلاصـة بأمـان مصـادر القـدرة النووية يف الفضاء        يقـدّ 
ت األمـان الـنووي العامة الواردة يف هذا اإلطار فترد تعاريفها يف معجم مصطلحات             مصـطلحا 

 .األمان الذي وضعته الوكالة الدولية للطاقة الذرية

عــدد ط هلــا مســبقا للتقلــيل إىل أدىن حــد مــن  جمموعــة مــن القــرارات املخطّــ- قواعــد الطــريان
 .ر يف البعثةدية وغري العادية اليت تؤثّ اختاذ القرار اآلنية اليت تتطلبها احلاالت العاعمليات



 

15  
 

A/AC.105/C.1/L.292/Rev.1  

 جمموعـة مـن اإلجـراءات الـيت يضطلع ا يف موقع اإلطالق واليت تؤدي إىل إيصال       - اإلطـالق 
  .مركبة فضائية إىل مدار أو مسار طريان حمددين مسبقا

ق، التحضري قبل اإلطالق يف موقع اإلطال : الفترة الزمنية اليت تشمل ما يلي- مـرحلة اإلطـالق  
ونشــر احلمولـة الـنافعة وأي إجــراء   ) أو املعـززة (واإلقـالع والصـعود وتشـغيل الوحــدات العلـيا     

 .ماآخر يرتبط بإيصال مركبة فضائية إىل مدار أو مسار طريان حمدَّدين مقّد

منشأة لوضع محولة   ) أو معززة (ليا   أي مركبة دافعة حتتوي على وحدات ع       - مركـبة اإلطالق  
 .نافعة يف الفضاء

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

مركــبة (محولــة نافعــة ) مبــا يف ذلــك اجلوانــب املــتعلقة بإــاء خدمــة( إطــالق وتشــغيل - البعــثة
  .غرض معّينخارج احمليط احليوي لألرض حتقيقا ل) فضائية، مثال

 أن تسـمح سـلطة حكومـية بالشـروع يف أنشـطة التحضـري إلطالق بعثة          - املوافقـة عـلى البعـثة     
 .وتشغيلها

  . أن تسمح سلطة حكومية بإطالق بعثة وتشغيلها:ةالترخيص إلطالق البعث

 جهــاز يســتخدم الــنظائر املشــّعة أو مفــاعال نوويــا لتولــيد  - مصــدر القــدرة الــنووية يف الفضــاء
  . الكهربائية أو التسخني أو الدفع يف تطبيق فضائيالقدرة

أي مصدر القدرة النووية ( جممـوع عناصـر النظام       - تطبـيق مصـدر للقـدرة الـنووية يف الفضـاء          
) يف الفضـاء، واملركـبة الفضـائية، ونظـام اإلطـالق، وتصـميم البعـثة، وقواعـد الطـريان، وغريها                  

 .للقدرة النووية يف الفضاءاملستعمل للقيام ببعثة فضائية تستخدم مصدرا 

 


