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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة السادسة واألربعون

  ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٠-٩فيينا، 
   ∗ من جدول األعمال املؤقت١٠البند 

      استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي
  يقات مصادر القدرة النووية مشروع منقّح إلطار األمان اخلاص بتطب    

      يف الفضاء اخلارجي
    مذكّرة من األمانة    

قد فريق اخلرباء املشترك بني اللجنة الفرعية العلمية والتقنية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، َع  -١
وضع إطار تقين دويل لألهداف من أجل الذي أنشئ خالل الدورة الرابعة واألربعني للجنة الفرعية 

توصيات املتعلقة بأمان تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي املخطط هلا واملرتقبة وال
ونظر . أكتوبر/يونيه وتشرين األول/فرباير وحزيران/، يف شباط٢٠٠٨حاليا، ثالثة اجتماعات يف عام 

اخلاص مان األفريق اخلرباء املشترك أثناء تلك االجتماعات يف التعليقات على نص مشروع إطار 
 من الدول األعضاء يف جلنة استخدام ت ورديتتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي الب

الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، والدول األعضاء يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واللجنة املعنية 
ى ذلك وأّد.  أيضامبعايري األمان التابعة للوكالةمبعايري األمان التابعة للوكالة، واللجان األخرى املعنية 

  .ملشروع اإلطار اخلاص باألمانوحديث العهد العمل إىل وضع نص جديد 
تطبيقات باخلاص األمان ح إلطار النص املنقّمشروع ن الوثيقة املرفقة هبذه املذكرة وتتضّم  - ٢

  .مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي
                                                                 

  ∗  A/AC.105/C.1/L.297.  
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  تطبيقات مصادر القدرة النووية باخلاص األمان إلطار ح املشروع املنقَّ    
    *يف الفضاء اخلارجي

    متهيد    
واستخدمت يف ، يف الفضاء اخلارجياستخدامها طُوِّرت مصادر القدرة النووية ألغراض 

التطبيقات الفضائية يف احلاالت اليت حالت فيها املتطلبات والقيود اخلاصة بالبعثات الفريدة من 
. احلرارية دون استخدام مصادر القدرة غري النوويةالنظم القدرة الكهربائية وإدارة حيث توفري 

ومشلت هذه البعثات البعثات الفضائية بني الكواكب املوجَّهة حنو احلدود اخلارجية للمنظومة 
كمصدر للقدرة الكهربائية بسبب طول مالئمة هلا  مل تكن األلواح الشمسية ، واليتالشمسية
  . على مسافات بعيدة عن الشمسمدة البعثة

مصادر القدرة النووية يف الفضاء خيار الطاقة الوحيد تعّد واستنادا إىل املعارف والقدرات احلالية، 
وسوف . وتعزيز بعضها اآلخر بقدر كبريبالقدرة اجملدي من حيث تزويد بعض البعثات الفضائية 

. استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء دون ، من جارية أو مرتقبة،ر القيام بعدة بعثاتيتعذّ
 تعمل  قدرةيف الفضاء اخلارجي نظماستخدامها ومشلت تصميمات مصادر القدرة النووية ألغراض 

التسخني مثل املولّدات الكهربائية احلرارية اليت تعمل بالنظائر املشّعة، ووحدات (بالنظائر املشّعة 
فاعالت لتوفري القدرة املاستخدام ويتوخى . مفاعالت نوويةونظما ذات ) اليت تعمل بالنظائر املشعة

هة إىل القمر واملريخ وإىل لبعثات العلمية واالستكشافية، مثل البعثات املوجَّمن أجل اأو الدفع 
مثل (بعثات أخرى تتطلب قدرة كبرية من أجل وجهات أخرى يف املنظومة الشمسية، و

ويقتضي وجود مواد مشعة أو وقود نووي يف مصادر . )االتصاالت والقاطرات الفضائية املدارية
ألرض اة بالناس والبيئة يف حميط مضّرعواقب عنه من حيتمل أن ينتج القدرة النووية الفضائية وما 

  .احليوي ضرورة اعتبار مسألة األمان على الدوام جزءا أصيال من تصميم هذه املصادر وتطبيقها
الفضاء اخلارجي اعتبارات أمان فريدة اخلاصة بَعدَّة للتطبيقات وُتراعى يف مصادر القدرة النووية امل

ستخدم التطبيقات فبخالف كثري من التطبيقات النووية األرضية، ال ُت.  بالتطبيقات األرضيةمقارنةً
. وميكن أن ختتلف متطلباهتا اختالفا كبريا حسب البعثة املعيَّنةيف الغالب، الفضائية استخداما متواترا 

قيودا من حيث تفرض متطلبات إطالق البعثات ومتطلبات التشغيل يف الفضاء اخلارجي  كما إن
احلجم والكتلة وغريها من القيود اخلاصة بالبيئة الفضائية ال تتوافر يف كثري من املرافق النووية 

مستقل على على حنو فبعض التطبيقات يقتضي أن تعمل مصادر القدرة النووية الفضائية . األرضية
ض مصادر القدرة النووية إىل أحوال وميكن أن تتعّر. افات بعيدة عن األرض يف بيئات قاسيةمس

أو ملركبة الفضائية ابسبب ظروف احلوادث احملتمل وقوعها نتيجة أعطال إطالق الشّدة مادية بالغة 
                                                                 

، ويتضّمن تعليقات A/AC.105/C.1/L.292/Rev.1يستند هذا النص إىل الصيغة غري املنقّحة حتريريا الواردة يف الوثيقة  *  
وردت من الدول األعضاء يف جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، والدول األعضاء يف الوكالة الدولية 

  .لةللطاقة الذرية، واللجنة املعنية مبعايري األمان التابعة للوكالة، واللجان األخرى املعنية مبعايري األمان التابعة للوكا
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استخدام وهذه االعتبارات وغريها من اعتبارات األمان الفريدة الواجب مراعاهتا يف . غري املقصودة
بالنظم النووية االعتبارات اخلاصة مصادر القدرة النووية يف الفضاء ختتلف اختالفا كبريا عن تلك 

  . وال تتناوهلا إرشادات األمان اخلاصة بالتطبيقات النووية األرضية،األرضية
ية، اللجنة الفرعية العلمية والتقناتفقت ،  التمهيديوبعد فترة من املناقشات األولية والتحضري

التابعة للجنة األمم املتحدة الستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، والوكالةُ الدولية 
 إطار خاص بأمان تطبيقات  مشروع على التشارك يف صوغ٢٠٠٧للطاقة الذرية يف عام 

خربة اللجنة الفرعية ما بني وتدمج هذه الشراكة . مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي
لدى اإلجراءات الراسخة و ،لمية والتقنية يف جمال استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاءالع

 يف التطبيقات اتباألمان النووي واحلماية من اإلشعاعاخلاصة معايري األمان بشأن وضع الوكالة 
 اًافقوميثل اإلطار اخلاص بأمان تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي تو. األرضية
  .راء على املستوى التقين بني اهليئتنييف اآل

وبذلك .  يف هذا الصددبه يف األغراض الوطنيةُيسترَشد من إطار األمان أن يكون دليال والقصد 
  .يوفّر إرشادات طوعية وليس ملزما قانونا يف إطار القانون الدويل

رة عن الوكالة الدولية للطاقة ليس إطار األمان منشورا ضمن سلسلة معايري األمان الصادهذا، و
بتوفري إرشادات رفيعة وذلك الذرية، بل املقصود منه أن يكون تكملة لسلسلة معايري األمان 

بشأن باألمان النووي واحلماية من اإلشعاع اخلاصة املستوى تعاجل اعتبارات األمان الفريدة 
. خدمتهاوتشغيلها وانتهاء ئية إطالق مصادر القدرة النووية الفضاالبعثات فيما يتعلق بمراحل 

باألنشطة األرضية اليت اخلاصة وهو يكمل إرشادات ومعايري األمان الوطنية والدولية احلالية 
روعيت يف وضع قد و. تصميم مصادر القدرة النووية الفضائية وصنعها واختبارها ونقلهاتشمل 

  .ةإطار األمان االتفاقيات واملبادئ والقوانني الدولية ذات الصل
ألرض احليوي من املخاطر احملتملة اوينصّب تركيز إطار األمان على محاية الناس والبيئة يف حميط 

  ذات الصلة بإطالق تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء البعثات املرتبطة مبراحل 
واصال جماال ال يزال البحث فيه متيف الفضاء وتعترب محايةُ األشخاص .  خدمتهاواهناءوتشغيلها 

جماال محاية بيئات األجرام السماوية األخرى تظل ، وعلى حنو مماثل. ويتجاوز نطاق إطار األمان
  . أيضاتجاوز نطاق إطار األماني

واختصارا، فإن الغرض من إطار األمان هو تعزيز أمان تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء 
  .إجحاف بأّي منهادون من ادر القدرة النووية يسري على مجيع تطبيقات مصفإنه اخلارجي؛ وبذلك 

وتوّد اللجنة الفرعية العلمية والتقنية والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تعربا عن تقديرمها لكل من 
  .يف عملية التوصل إىل توافق اآلراءكذلك ساعد يف صياغة نص إطار األمان ومراجعته و
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  احملتويات
 الصفحة   

١-  ٥ .........................................................................................مقّدمة 
 ٥.........................................................................خلفية املوضوع -١- ١ 
 ٦................................................................................الغرض -٢- ١ 
 ٦.................................................................................النطاق -٣- ١ 
٢-  ٧.............................................................................هدف توفري األمان 
٣-  ٨..............................................................اإلرشادات املوّجهة إىل احلكومات 

 ٨....................................السياسات العامة واملتطلبات والعمليات اخلاصة باألمان -١- ٣ 
 ٨.........................................تسويغ تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء -٢- ٣ 
 ٩.................................................................ثةالترخيص إلطالق البع -٣- ٣ 
 ٩.....................................................التأّهب حلاالت الطوارئ ومواجهتها -٤- ٣ 
٤-  ١٠..................................................................اإلرشادات املوّجهة إىل اإلدارة 

 ١٠...............................................................املسؤولية عن توفري األمان -١- ٤ 
 ١١.....................................................القيادة واإلدارة يف جمال توفري األمان -٢- ٤ 
٥-  ١١..............................................................................اإلرشادات التقنية 

 ١٢................................ن اإلشعاعالكفاءة التقنية يف جمال األمان النووي واحلماية م -١- ٥ 
 ١٣........................................................األمان يف جمال التصميم والتطوير -٢- ٥ 
 ١٣..........................................................................تقدير املخاطر -٣- ٥ 
 ١٤...........................................................التخفيف من عواقب احلوادث -٤- ٥ 
٦-      ١٤.................................................................... املستعملةاملصطلحاتمعجم  
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    مةمقّد  - ١  
    خلفية املوضوع  - ١- ١  

خدمت يف واسُت )1(يف الفضاء اخلارجياستخدامها طُوِّرت مصادر القدرة النووية ألغراض 
املركبات الفضائية يف احلاالت اليت حالت فيها املتطلبات والقيود اخلاصة بالبعثات الفريدة من 

احلرارية دون استخدام مصادر القدرة غري النظم حيث توفري القدرة الكهربائية وإدارة 
حلدود اخلارجية  الفضائية بني الكواكب املوجَّهة حنو ا البعثاِتومشلت هذه البعثاُت. النووية

كمصدر للقدرة الكهربائية مالئمة للمنظومة الشمسية حيث مل تكن األلواح الشمسية 
  .بسبب طول مدة البعثة على مسافات بعيدة عن الشمس
منها ( تعمل بالنظائر املشّعة  قدرةومشلت تصميمات مصادر القدرة النووية الفضائية ُنظم

وُنظما )  املشّعة ووحدات تدفئة تعمل بالنظائر املشّعةمولّدات كهربائية حرارية تعمل بالنظائر
وجيري حاليا استخدام نظم القدرة اليت تعمل بالنظائر املشّعة ويتوقع . ذات مفاعالت نووية
وميكن أن تستخدم البعثات اليت ُيرتقب أن ترسلها الوكاالت الفضائية . استمرار استخدامها

استخدام مفاعالت وُيتوخى . ائر املشّعة يف الفضاءإىل املريخ نظم القدرة اليت تعمل بالنظ
البعثات إىل القمر واملريخ ومنها مثال لتوفري القدرة أو الدفع للبعثات العلمية واالستكشافية، 

مثال (وإىل وجهات أخرى يف املنظومة الشمسية، والبعثات األخرى اليت تتطلب قدرة كبرية 
نت مصادر القدرة النووية وقد مكّ). وغريهااالتصاالت والقاطرات الفضائية املدارية 

مصادر تعّد واستنادا إىل املعارف والقدرات احلالية، . بعثات جاريةبعّدة الفضائية من القيام 
القدرة النووية يف الفضاء خيار الطاقة الوحيد اجملدي من حيث تزويد بعض البعثات الفضائية 

  .بالقدرة وتعزيز بعضها اآلخر بقدر كبري
ف أحوال استخدام تطبيقات مصادر القدرة النووية الفضائية يف ظروف التشغيل العادية وختتل

وكذلك عند وقوع حوادث حمتملة، طوال مراحل اإلطالق والتشغيل وانتهاء اخلدمة، 
فبيئة اإلطالق وبيئة الفضاء اخلارجي . اختالفا جذريا عن ظروف التطبيقات األرضية

دا من حيث أمان تصميم وتشغيل مصادر القدرة النووية معايري خمتلفة جتقتضيان إجياد 
وعالوة على ذلك، تستلزم متطلبات البعثة الفضائية وضع تصميمات فريدة خاصة . الفضائية

مصادر القدرة النووية الفضائية واملركبات الفضائية ونظم بالنسبة إىل بكل بعثة على حدة 
  .اإلطالق وعمليات البعثات

                                                                 
  ".الفضاء"يف هذه الوثيقة كمرادف ملصطلح " الفضاء اخلارجي"ُيستخدم تعبري  (1) 
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ُيحتمل عة أو وقود نووي يف مصادر القدرة النووية الفضائية، وما ويقتضي وجود مواد مش
وقوع  يف احمليط احليوي لألرض من جراء )2(مضرة بالناس والبيئةعواقب عنه من أن ينتج 
 ضرورة اعتبار مسألة األمان على الدوام جزءا أصيال من تصميم هذه املصادر ،حادث

على مجيع عناصر التطبيق وليس ) ة الناس والبيئةأي محاي(وينبغي أن يركز األمان . وتطبيقها
ميكن أن تؤثّر مجيع عناصر التطبيق إذ . على عنصر مصادر القدرة النووية الفضائية فحسُب

من الضروري معاجلة مسألة األمان يف سياق مجيع ولذلك فإن . على جوانب األمان النووية
شمل مصادر القدرة النووية الفضائية عناصر تطبيق مصادر القدرة النووية الفضائية، اليت ت

  .واملركبة الفضائية ونظام اإلطالق وتصميم البعثة وقواعد الطريان
  
    الغرض  - ٢- ١  

إرشادات رفيعة املستوى يف شكل إطار منوذجي خاص تقدمي الغرض من هذا املنشور 
 ينصعيداإلطار أساسا لوضع أطر حكومية دولية خاصة باألمان على الهذا ويوفّر . باألمان

 ويتيح يف الوقت نفسه املرونة يف تكييف هذه األطر مع تطبيقات معيَّنة ،الوطين والدويل
وينبغي أن تشمل هذه األطر احلكومية . تنظيمية معيَّنةوُبىن ملصادر القدرة النووية يف الفضاء 

فيف ختمن أجل عناصر تقنية وبرناجمية على السواء على الصعيدين الوطين والدويل الدولية 
ميكن تنفيذ هذه األطر وب. املخاطر الناشئة عن استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء

تيسري التعاون الثنائي واملتعدد األطراف بشأن البعثات الفضائية اليت تستخدم مصادر قدرة 
 الناس يف العامل بأن تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء نووية، كما ميكن طمأنة عموم

وجتّسد اإلرشادات املقدمة توافقا دوليا . سوف جيري إطالقها واستخدامها بطريقة مأمونة
لآلراء بشأن التدابري الالزمة لتحقيق األمان وهي ُمعدَّة لنظم القدرة اليت تعمل بالنظائر املشّعة 

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

تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي على األمان باخلاص األمان يركّز إطار 
تطبيقات مصادر القدرة النووية الفضائية وتشغيلها نظم خالل املراحل ذات الصلة بإطالق 

اجلانبني التقين والربناجمي معا من بشأن رفيعة املستوى الرشادات اإلوتقدَّم .  خدمتهاوانتهاء
ولكن اتباع . مصادر القدرة النووية يف الفضاءنظم ميم وتطبيق جوانب األمان، مبا يف ذلك تص

 اخلاصني بنظم هذه املصادر تلك اإلرشادات بالتفصيل يتوقّف على التصميم والتطبيق املعّينني
                                                                 

  ".الناس والبيئة يف حميط األرض احليوي"يف هذه الوثيقة مرادفة لعبارة " الناس والبيئة"ُتستخدم عبارة  (2) 
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حاليا املعايري املوجودة تكمل اإلرشادات املقدمة ضمن إطار األمان ومن مث فإن . املستخدمة
فعلى سبيل املثال، .  تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاءاليت تشمل اجلوانب األخرى من

ُتعالَج األنشطة املضطلع هبا خالل املرحلة األرضية من تطبيقات مصادر القدرة النووية يف 
الفضاء، مثل مرحلة التطوير واالختبار والصنع واملناولة والنقل، يف املعايري الوطنية والدولية ذات 

كما ُتعالَج جوانب األمان غري النووي من . نشطة النووية األرضيةالصلة باملنشآت واأل
تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء يف معايري األمان املتصلة هبذه اجلوانب اليت وضعتها 

  ).مثل الوكاالت الفضائية اإلقليمية(حكومات وطنية ومنظمات حكومية دولية 
لوضع إطار خاص بأمان تطبيقات مصادر القدرة  الالزمةوتوجد جمموعة وافرة من املعارف 

غري أنه ال تتوافر حىت . ألرض احليوياالنووية يف الفضاء بالنسبة لألشخاص والبيئة يف حميط 
اآلن قاعدة بيانات علمية قابلة للمقارنة من شأهنا أن توفّر أساسا سليما من الناحية التقنية 

غرض محاية األشخاص يف الظروف ليف الفضاء لوضع إطار لتطبيقات مصادر القدرة النووية 
محايةُ األشخاص يف الفضاء، فإن ذلك لو. الفريدة يف الفضاء وخارج احمليط احليوي لألرض

تتجاوز الذين يشاركون يف البعثات اليت تستخدم تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء، 
اوية األخرى ما زالت تتجاوز  فإن محاية بيئات األجرام السموكذلك. نطاق إطار األمان
  .نطاق إطار األمان

    
    هدف توفري األمان  - ٢  

األمان هو محاية الناس والبيئة يف احمليط احليوي لألرض من من توفري اهلدف األساسي 
املخاطر احملتملة املرتبطة باملراحل ذات الصلة بإطالق تطبيقات مصادر القدرة النووية يف 

  .خدمتهاوانتهاء الفضاء وتشغيلها 
ينبغي للحكومات واملنظمات احلكومية الدولية واهليئات غري احلكومية املسؤولة عن 
الترخيص لتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء أو املوافقة عليها أو االضطالع هبا أن 

دون من والبيئة يف احمليط احليوي لألرض ) فرادى ومجاعات(تتخذ تدابري لكفالة محاية الناس 
  .من استخدام تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاءعلى حنو ال مسّوغ له د احل

إرشادات : جمَّع اإلرشادات يف ثالث فئاتاألمان، ُتمن توفري وحتقيقا للهدف األساسي 
على احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية تسري )  أدناه٣القسم (موجَّهة إىل احلكومات 
ن الترخيص للبعثات اليت تستخدم تطبيقات مصادر القدرة النووية يف ذات الصلة واملسؤولة ع

)  أدناه٤القسم (الفضاء أو املوافقة عليها أو االضطالع هبا؛ وإرشادات موّجهة إىل اإلدارة 
على إدارة املنظمة اليت تضطلع بالبعثات املستخدمة ملصادر القدرة النووية يف الفضاء؛ تسري 
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على مراحل تصميم تطبيقات مصادر القدرة النووية تسري )  أدناه٥القسم (وإرشادات تقنية 
  .يف الفضاء وتطويرها واستخدامها يف البعثات

    
    هة إىل احلكوماتاإلرشادات املوّج  - ٣  

مثل (اإلرشادات إىل احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية ذات الصلة القسم يقّدم هذا 
لة عن الترخيص للبعثات اليت تستخدم تطبيقات مصادر املسؤو) الوكاالت الفضائية اإلقليمية

وتشمل هذه املسؤوليات . القدرة النووية يف الفضاء أو املوافقة عليها أو االضطالع هبا
واملتطلبات والعمليات اخلاصة باألمان؛ وكفالة االمتثال العامة احلكومية حتديد السياسات 

 الستخدام ةمقبولمسّوغات وضمان وجود واملتطلبات والعمليات؛ العامة لتلك السياسات 
عملية وإقرار مصدر من مصادر القدرة النووية يف الفضاء عند مقارنته بالبدائل األخرى؛ 

وفيما . رمسية للترخيص إلطالق البعثة؛ واالستعداد حلاالت الطوارئ واالستجابة هلاإجرائية 
، ينبغي أن حتدد الصكوك اليت يتعلق بالبعثات املشتركة بني دول متعددة أو منظمات متعددة

  .حتكمها توزيع تلك املسؤوليات بوضوح
  

    واملتطلبات والعمليات اخلاصة باألمانالعامة السياسات   - ١- ٣  
 تطبيقات مصادر القدرة تستخِدمينبغي للحكومات املسؤولة عن الترخيص للبعثات اليت 

واملتطلبات والعمليات امة العالنووية يف الفضاء أو املوافقة عليها أن حتدد السياسات 
  .اخلاصة باألمان

ينبغي للحكومات واملنظمات احلكومية الدولية ذات الصلة املسؤولة عن الترخيص للبعثات 
اليت تستخدم مصادر القدرة النووية يف الفضاء أو املوافقة عليها، سواء اضطلعت هبذه 

العامة ها سياساهتا البعثات وكاالت حكومية أو هيئات غري حكومية، أن حتدد كل من
من  وأن تكفل االمتثال هلا بغية حتقيق اهلدف األساسي ،ومتطلباهتا وعملياهتا اخلاصة باألمان

  .األمان والوفاء مبتطلباهتا اخلاصة باألمانتوفري 
  

     تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاءتسويغ  - ٢- ٣  
 مناسب تسويغ على البعثات من وجود ينبغي أن تتحقّق العملية احلكومية اخلاصة باملوافقة

  .الستخدام تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء
. ميكن أن تنطوي تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء على خماطر هتدد الناس والبيئة

وهلذا السبب ينبغي للحكومة أو احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية ذات الصلة 
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خيص لبعثة تستخدم مصادر القدرة النووية يف الفضاء أو املوافقة عليها أو املسؤولة عن التر
لدى حتديد األساس املنطقي الذي حترص على النظر يف بدائل أخرى االضطالع هبا، أن 

على هذا األساس وكذلك على تسويغ ُيستند إليه لتطبيق مصادر القدرة النووية يف الفضاء 
املنافع اليت تعود على الناس والبيئة هذه العملية اإلجرائية  يف ىوينبغي أن ُتراع. النحو املناسب

واملخاطر اليت تتهدَّدهم خالل املراحل ذات الصلة بإطالق تطبيقات مصادر القدرة النووية 
  .يف الفضاء وتشغيلها وإهناء خدمتها

  
    الترخيص إلطالق البعثة  - ٣- ٣  

م فيها تطبيقات مصادر  ُتستخَد استحداث عملية للترخيص إلطالق البعثات اليتيينبغ
  .القدرة النووية يف الفضاء والعمل على استمرارها

مصادر القدرة اليت تستخدم ينبغي للحكومة اليت تشرف على عمليات إطالق البعثات 
للترخيص إلطالق البعثات تركّز على إجرائية النووية يف الفضاء وترّخص هلا أن تنشئ عملية 

 وينبغي أن تشمل تلك العملية تقييما جلميع املعلومات )3(.جوانب األمان النووي
وينبغي أن تكون عملية . واالعتبارات ذات الصلة الواردة من املنظمات املشاركة األخرى

الترخيص إلطالق البعثات مكّملةً لعمليات الترخيص اليت تشمل اجلوانب األرضية وغري 
أي استعراض ملالءمة (ييم مستقل لألمان تقأيضا إجراء وينبغي . النووية من أمان اإلطالق

جزءا ويشكّل ) وصحة حالة األمان يكون مستقال عن املنظمة اإلدارية اليت توّجه البعثة
تقييم األمان املستقل مجيع عناصر تطبيق مصادر ُيعىن وينبغي أن . أساسيا من عملية الترخيص
ووية يف الفضاء واملركبة الفضائية  مبا يف ذلك مصادر القدرة الن- القدرة النووية يف الفضاء 

يف تقييم املخاطر اليت يتعرض هلا وذلك  - ونظام اإلطالق وتصميم البعثة وقواعد الطريان 
  .الناس والبيئة خالل مراحل البعثة الفضائية ذات الصلة باإلطالق والتشغيل وانتهاء اخلدمة

  
    ب حلاالت الطوارئ ومواجهتهاالتأّه  - ٤- ٣  

 ملواجهة حاالت الطوارئ احملتملة املتعلقة مبصدر من مصادر القدرة ينبغي االستعداد
  .النووية يف الفضاء

الستخدام ينبغي للحكومات واملنظمات احلكومية الدولية ذات الصلة املسؤولة عن الترخيص 
ب مصادر القدرة النووية يف الفضاء أو املوافقة عليه أو االضطالع به، أن تتأّهتطبيقات 

لى وجه السرعة حلاالت الطوارئ اليت تقع أثناء اإلطالق وخالل البعثة واليت قد لالستجابة ع

                                                                 
  .رة النووية يف الفضاءيف هذه الوثيقة أمان مجيع تطبيقات مصادر القد" األمان النووي"يشمل مصطلح  (3) 
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وتشمل هذه . ض بيئة األرض للتلوث اإلشعاعيض الناس لإلشعاع وتعّرب يف تعّرتسّب
األنشطة اخلاصة بالتأهب للطوارئ التخطيط حلاالت الطوارئ والتدريب والتمرينات ووضع 

ت، مبا يف ذلك إعداد إجراءات إبالغ عن احلوادث اإلجراءات وبروتوكوالت االتصاال
 من التلوث اإلشعاعي حتّدحبيث وينبغي أن ُتصمَّم خطط مواجهة الطوارئ . احملتملة

  .والتعرض لإلشعاع
    

    هة إىل اإلدارةاإلرشادات املوجَّ  - ٤  
القدرة اإلرشادات إلدارة املنظمات املعنية بالبعثات اليت تستخدم مصادر القسم ُيقّدم هذا 

ويف سياق إطار األمان، ينبغي أن متتثل اإلدارة لسياسات ومتطلبات . النووية يف الفضاء
من وعمليات األمان احلكومية واحلكومية الدولية ذات الصلة بغية حتقيق اهلدف األساسي 

وتشمل مسؤوليات اإلدارة قبول املسؤولية الرئيسية عن توفري األمان، وكفالة . األمانتوفري 
  . داخل املنظمة واحلفاظ عليهاراسخة "ثقافة أمان"فر موارد كافية لتحقيق األمان، وبلورة توا

  
    املسؤولية عن توفري األمان  - ١- ٤  

اليت تقع املسؤولية الرئيسية عن توفري األمان على عاتق املنظمة اليت تضطلع بالبعثة 
  .مصادر القدرة النووية يف الفضاءتستخِدم 

مصادر القدرة النووية يف الفضاء املسؤولية اليت تستخدم  تضطلع بالبعثة تتوىل املنظمة اليت
وينبغي أن تضم تلك املنظمة مجيع املشاركني يف البعثة ذوي الصلة . الرئيسية عن توفري األمان

دة مبركبة اإلطالق واجلهة املزودة مبصادر القدرة اجلهة املزوِّدة باملركبة الفضائية واجلهة املزوِّ(
 بغية استيفاء متطلبات ، تقيَم ترتيبات رمسية معهم أن أو،)ية، وموقع اإلطالق وغريهاالنوو

  .األمان احملدَّدة لتطبيق مصادر القدرة النووية يف الفضاء
  :وينبغي أن تشمل املسؤوليات احملددة اليت تضطلع هبا اإلدارة يف جمال توفري األمان ما يلي

  ية واحملافظة عليها؛إجياد الكفاءات التقنية الضرور  )أ(  
  توفري التدريب واملعلومات املناسبة جلميع املشاركني املعنيني؛  )ب(  
على حنو وضع اإلجراءات لتعزيز األمان يف مجيع الظروف اليت ميكن توقعها   )ج(  
  معقول؛
مصادر القدرة النووية يف اليت تستخدم وضع متطلبات أمان حمدَّدة للبعثات   )د(  

  ضاء؛الفضاء، حسب االقت
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إجراء وتوثيق اختبارات وحتليالت األمان باعتبار ذلك مسامهة يف العملية   )ه(  
  بالترخيص إلطالق البعثة؛اخلاصة احلكومية اإلجرائية 
  باألمان؛اخلاصة النظر يف اآلراء املتعارضة ذات املصداقية بشأن املسائل   )و(  
  .قت املناسبتزويد اجلمهور باملعلومات الدقيقة ذات الصلة يف الو  )ز(  

  
    القيادة واإلدارة يف جمال توفري األمان  - ٢- ٤  

ينبغي إرساء وتدعيم القيادة واإلدارة الفّعالتني يف جمال األمان يف املنظمة اليت تضطلع 
  .مصادر القدرة النووية يف الفضاءاليت تستخدم بالبعثة 
ت يف املنظمة اليت تضطلع يف جماالت األمان على أعلى املستوياالفعالة القيادة إثبات ينبغي 
وينبغي أن ُترسي اإلدارة ثقافة . وينبغي أن ُتدمج إدارة األمان يف إدارة البعثة عموما. بالبعثة

بالترخيص اخلاصة احلكومية اإلجرائية أمان تضمن توافر األمان وتستجيب ملتطلبات العملية 
  .إلطالق البعثة، وأن تطبق تلك الثقافة وتعمل على استمرارها

  :ينبغي أن تشمل ثقافة األمان ما يليو
  ؛وقنوات االتصالوجود تسلسل واضح للسلطة واملسؤولية   )أ(  
  ؛اإفادات نشطة وحتسينا مستمر  )ب(  
  التزاما فرديا ومجاعيا باألمان على مجيع املستويات يف املنظمة؛  )ج(  
  مساءلة املنظمة واألفراد على مجيع املستويات يف جمال األمان؛  )د(  
لتشجيع على عدم الرضا من أجل ام اعتماد موقف قائم على التساؤل والتعلّ  )ه(  

  .بواقع احلال فيما يتعلق باألمان
    

    اإلرشادات التقنية  - ٥  
إرشادات تقنية إىل املنظمات املعنية بالبعثات اليت تستخدم مصادرة القدرة القسم ُيقّدم هذا 

يقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء خالل وهلذه اإلرشادات صلة بتطب. النووية يف الفضاء
وهي تشمل اجملاالت الرئيسية التالية فيما خيص . مراحلها املتعلقة بالتصميم والتطوير والبعثة

املتعلقة بالترخيص واملوافقة اإلجرائية وضع وتوفري األساس التقين الذي تستند إليه العمليات 
  :التأهب حلاالت الطوارئ ومواجهتهاوكذلك 
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  لتصميم األمان واختباره وحتليله؛الالزمة قدرة الإنشاء وضمان استمرار   )أ(  
تطبيق تلك القدرة يف عمليات تصميم تطبيقات مصادر القدرة النووية يف   )ب(  

اليت تستخدم الفضاء، والتثبت من استيفائها الشروط املطلوبة، والترخيصِ إلطالق البعثات 
رة النووية يف الفضاء، واملركبة الفضائية، ونظام اإلطالق، أي يف مصادر القد(هذه التطبيقات 

  ؛)وتصميم البعثة، وقواعد الطريان
 ،تقييم خماطر اإلشعاع الناشئة عن وقوع حوادث حمتملة هتدد الناس والبيئة  )ج(  
كون يف أدىن حد معقول ميكن ت يف مستوى مقبول وأن املخاطركون تأن التيقّن من وكفالة 
  بلوغه؛

  .احلوادث احملتملةلعواقب اذ إجراءات للتصدي اخت  )د(  
  
    الكفاءة التقنية يف جمال األمان النووي واحلماية من اإلشعاع  - ١- ٥  

األمان النووي واحلماية من الالزمة لتوفري ينبغي إرساء وضمان استمرار الكفاءة التقنية 
  .اإلشعاع يف جمال تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء

افر الكفاءة التقنية يف جمال األمان النووي واحلماية من اإلشعاع بأمهية حيوية لتحقيق يتسم تو
تطبيق من تطبيقات مصادر القدرة النووية يف أّي ومنذ أبكر مراحل تطوير . هدف توفري األمان

 وفقا للمسؤوليات ،الفضاء، ينبغي للمنظمات اليت تضطلع بتطبيقات هذه املصادر أن ترسي
ا يف ذلك توفري األفراد لتصميم األمان النووي واختباره وحتليله، مبالالزمة قدرات ال ،ااملنوطة هب

وينبغي احملافظة على تلك القدرات طوال املراحل . املؤهلني واملرافق املؤهلة، حسب االقتضاء
  .مصادر القدرة النووية يف الفضاءاليت تستخدم ذات الصلة من مراحل البعثات 

  :الكفاءة يف جمال األمان النووي واحلماية من اإلشعاع ما يليوينبغي أن تشمل 
تطبيق من تطبيقات مصادر أي حتديد سيناريوهات وقوع حوادث يف سياق   )أ(  

  ؛بدقّةالقدرة النووية يف الفضاء، وتقدير احتماالت حتققها 
وصف األحوال املادية اليت ميكن أن تتعرض هلا مصادر القدرة النووية   )ب(  
  ية يف الظروف العادية وكذلك احلوادث احملتمل وقوعها؛الفضائ

  فها احلوادث احملتملة على الناس والبيئة؛ اليت قد ختلّلعواقبتقييم ا  )ج(  
حتديد وتقييم مسات األمان املتأصلة واملصمَّمة لتقليل خطر وقوع حوادث   )د(  

  .حمتملة تصيب الناس والبيئة
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    يراألمان يف جمال التصميم والتطو  - ٢- ٥  
  .ينبغي أن توفر عمليات التصميم والتطوير أعلى مستوى معقول من األمان ميكن بلوغه

تقليل املخاطر الناشئة عن إىل  النهج املسَتند إليه يف حتقيق هدف توفري األمان نحوينبغي أن ي
عمليات التشغيل العادية وعن احلوادث احملتملة إىل أدىن حد معقول ميكن بلوغه من خالل 

 عمليات تصميم وتطوير شاملة تدمج اعتبارات األمان يف سياق جمموع عناصر تطبيق إرساء
أي مصادر القدرة النووية الفضائية، واملركبة الفضائية، (مصادر القدرة النووية يف الفضاء 

وينبغي مراعاة األمان النووي منذ أُوىل ). ونظام اإلطالق، وتصميم البعثة، وقواعد الطريان
وينبغي أن حتقق عمليات التصميم . م والتطوير، ويف مجيع أطوار البعثةمراحل التصمي
  :والتطوير ما يلي

لتصميم وضوابط وتدابري جوهرية خاصة باحتديد وتقييم وتطبيق مسات   )أ(  
  :وقائية متكِّن من

  ة؛تقليل احتمال وقوع احلوادث اليت ميكن أن تطلق مواد مشّع  ‘١‘  
  ؛عواقبتملة وما قد ينجم عنها من تقليل حجم االنبعاثات احمل  ‘٢‘  
  إدراج الدروس املستفادة من التجارب السابقة؛  )ب(  
د من صحتها من خالل التحقّق من مسات وضوابط أمان التصميم والتأكّ  )ج(  

  إجراء اختبارات وحتليالت، حسب االقتضاء؛
دمي استخدام حتليل املخاطر لتقييم فعالية مسات وضوابط أمان التصميم وتق  )د(  

  إفادات بشأن عملية التصميم؛
  .استخدام استعراضات التصميم للتأكّد من أمان التصميم  )ه(  

  
     املخاطرتقدير  - ٣- ٥  

للمخاطر بغية وصف املخاطر اإلشعاعية اليت يتعّرض هلا تقدير ينبغي إجراء عمليات 
  .الناس والبيئة
 احملتملة للناس والبيئة خالل بها احلوادث للمخاطر اإلشعاعية اليت تسّبتقديرينبغي إجراء 

تقديراً  عدم التيقن جوانبإطالق مصادر القدرة النووية يف الفضاء واستخدامها وتقدير 
احلكومية اإلجرائية  املخاطر بأمهية أساسية للعملية تقديراتوتتسم . قدر اإلمكانكمّياً 

  .املتعلقة بالترخيص للبعثة



 

14  
 

 A/AC.105/C.1/L.292/Rev.2

     احلوادثمن عواقبتخفيف ال  - ٤- ٥  
  . احلوادث احملتملةمن عواقبتخفيف لبذل مجيع اجلهود العملية لينبغي 

يف إطار عملية توفري األمان لتطبيق من تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء، ينبغي 
 احلوادث اليت ميكن أن تطلق مواد مشعة حنو بيئة من عواقبتخفيف لل الالزمةتقييم التدابري 

لالزمة وإتاحتها، حسب االقتضاء، بغية تقدمي الدعم يف وينبغي إرساء القدرات ا. األرض
  : احلوادث، مبا يف ذلكمن عواقبتخفيف الالوقت املناسب لألنشطة املتعلقة ب

وضع وتنفيذ خطط طوارئ لوقف احلوادث املتالحقة اليت ميكن أن تنجم   )أ(  
  عنها خماطر إشعاعية؛

  إطالق ملواد مشعة؛احتمال وقوع حتديد   )ب(  
  وقع إطالق املواد املشّعة وطبيعتها؛دقيق ملوصف داد إع  )ج(  
   امللوثة باملواد املشّعة؛دقيق للمناطقوصف إعداد   )د(  
التوصية باختاذ تدابري محاية من أجل احلد من تعرض الفئات السكانية لتلك   )ه(  

  املواد يف املناطق املتضررة؛
حلكومة أو احلكومات باحلادث لنشرها على اوثيقة الصلة إعداد معلومات   )و(  

  .واملنظمات الدولية واهليئات غري احلكومية، ذات الصلة، واجلمهور
    

     املصطلحات املستعملةمسرد  - ٦  
أما . املصطلحات اخلاصة بأمان مصادر القدرة النووية يف الفضاءأدناه  املسرد الواردُيعّرف 

عاع، املستعملة يف إطار األمان املصطلحات العامة املتعلقة باألمان النووي واحلماية من اإلش
مصطلحات األمان الذي وضعته الوكالة الدولية  من مسرد ٢٠٠٧طبعة فترد تعاريفها يف 

  )4(.للطاقة الذرية
  . الستخدامهاالفترة الزمنية اليت تلي عمر صالحية مركبة فضائية: مرحلة انتهاء اخلدمة

ا للتقليل إىل أدىن حد من عدد جمموعة من القرارات املخطّط هلا مسبق: قواعد الطريان
  .عمليات اختاذ القرار اآلنية اليت تتطلبها احلاالت العادية وغري العادية اليت تؤثّر يف البعثة

                                                                 
املصطلحات املستخدمة يف جمايل األمان : الوكالة الدولية للطاقة الذريةمسرد مصطلحات األمان الصادر عن  (4) 

  ).٢٠٠٧فيينا،  (٢٠٠٧النووي والوقاية من اإلشعاعات، طبعة 
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اليت ُيضطلع هبا يف موقع اإلطالق واليت تؤدي إىل العمل جمموعة من إجراءات : اإلطالق
  .اقدين مسّبإيصال مركبة فضائية إىل مدار أو مسار طريان حمدَّ

التحضري قبل اإلطالق يف موقع اإلطالق، : الفترة الزمنية اليت تشمل ما يلي: مرحلة اإلطالق
ونشر احلمولة النافعة وأي إجراء ) أو املعزِّزة(واإلقالع والصعود وتشغيل الوحدات العليا 

  .آخر يرتبط بإيصال مركبة فضائية إىل مدار أو مسار طريان حمدَّدين مقّدما
منشأة لوضع محولة ) أو معزِّزة(أي مركبة دافعة حتتوي على وحدات ُعليا : مركبة اإلطالق
  .نافعة يف الفضاء
مركبة اإلطالق وهيكل موقع اإلطالق واملرافق الداعمة واملعدات : نظام اإلطالق

  .واإلجراءات الالزمة إلطالق محولة نافعة يف الفضاء
مبا يف ذلك اجلوانب املتعلقة (تشغيلها و) مركبة فضائية، مثال(إطالق محولة نافعة : البعثة

  .خارج احمليط احليوي لألرض حتقيقا لغرض معّين) بانتهاء خدمتها
أن تسمح سلطة حكومية بالشروع يف أنشطة التحضري إلطالق بعثة : املوافقة على البعثة

  . وتشغيلها
 وعلى قدرات تصميم مسار بعثة فضائية ومناوراهتا بناء على أهداف البعثة،: تصميم البعثة

  .مركبة اإلطالق واملركبة الفضائية، والقيود املفروضة على البعثة
  .أن تسمح سلطة حكومية بإطالق بعثة وتشغيلها: الترخيص إلطالق البعثة

اهليئة القانونية اليت : مصادر القدرة النووية يف الفضاءاليت تستخدم املنظمة اليت تضطلع بالبعثة 
  . تستخدم مصادر القدرة النووية يف الفضاء، واإلشراف عليهاتتوىل مباشرة مراقبة بعثة
جهاز يستخدم النظائر املشّعة أو مفاعال نوويا لتوليد القدرة : مصدر القدرة النووية

  .الكهربائية أو التسخني أو الدفع يف تطبيق فضائي
ية يف مصدر القدرة النوو(جمموع عناصر النظام : تطبيق مصدر للقدرة النووية يف الفضاء

) الفضاء، واملركبة الفضائية، ونظام اإلطالق، وتصميم البعثة، وقواعد الطريان، وغريها
  .املستعمل للقيام ببعثة فضائية تستخدم مصدرا للقدرة النووية يف الفضاء

 


