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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  األغراض السلمية يف  

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة التاسعة واألربعون

  ٢٠١٢فرباير / شباط١٧- ٦فيينا، 
  *ت من جدول األعمال املؤق١١َّالبند 

        استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي
: ة النووية يف الفضاء اخلارجيحلقة عمل بشأن استخدام مصادر القدر    

 واالستجابة فيما يتعلق ببعثاتأنشطة الواليات املتحدة للتأهُّب 
      املنطوية على استخدام مصادر القدرة النووية استكشاف الفضاء

  **ورقة مقدَّمة من الواليات املتحدة األمريكية    

  ملخَّص  
يف جمـال التأهُّـب واالسـتجابة      اق  ة بأنـشطة واسـعة النطـ      يـ تضطلع الواليات املتحـدة األمريك      

 األمـان وانسجاماً مـع إطـار      .  مصادر القدرة النووية   استخدامالبعثات املنطوية على    فيما يتعلق جبميع    
الـذي تـشاركت يف    ،)إطـار األمـان  (تطبيقات مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي         اخلاص ب 

 تلـك   تـشمل  ، والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة        اللجنة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة       ٢٠٠٩نشره يف عام    
 بروتوكوالت االتـصال،    فيهااخلطط التخطيط والتدريب والتدريبات العملية ووضع اإلجراءات، مبا         

طـالق أو يف خـط      إل احلـوادث ميكـن أن تقـع يف موقـع ا           نَّوأل.وصوغ إخطـارات احلـوادث احملتملـة
                                                         

  * A/AC.105/C.1/L.310.  
 .A/AC.105/C.1/2012/CRP.4 اعاتتستند هذه الوثيقة إىل ورقة غرفة االجتم **  
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ت حكوميــة متعــدِّدة علــى مــستوى االحتــاد  املــسار أو خــارج املــدار، تكفــل اخلطــط إشــراك وكــاال 
 الوصـول   ميكـن  مـسبقاً أو     ُتنـشر جمموعة واسعة من املـوارد الـيت        استخدام  والوالية واملستوى احمللي و   

سريعة ألي حـادث ُيحتمـل أن   الـ سـتجابة  اال اخلطـط    وتـدعم . إليها بسهولة يف حالـة وقـوع حـادث        
سـراع يف حتديـد احلـوادث    لإلشاء الـنظم الالزمـة    كما أهنا تيـسِّر إنـ  ،ينطوي على انبعاث مواد مشّعة 

تنطـوي علـى     وتلك قدرة ذات أمهية لتفادي فرض تـدابري          -اليت ال تنطوي على إطالق مواد مشّعة        
    . وقائية ممتّدة األجلاختاذ إجراءات
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    مقدِّمة  -أوالً  
 منـذ فـضاء   تضطلع الواليات املتحدة األمريكية بتطبيقات مـصادر القـدرة النوويـة يف ال              -١

، أطلقـت الواليـات     ١٩٦١فمنـذ عـام     ). A/AC.105/C.1/L.313انظر أيـضاً الوثيقـة      ( عاما   ٥٠
 بعثة انطـوت علـى تطبيقـات نظـم قـدرة تعمـل بالنظـائر املـشّعة يف الفـضاء، مبـا يف                        ٣٠املتحدة  

لــيت ا) ناســا( العلمــي التــابع لــإلدارة الوطنيــة للمالحــة اجلويــة والفــضاء املــرِّيخذلــك بعثــة خمتــرب 
 املوجَّهـة ،  ٢٠١١نـوفمرب   /يف تـشرين الثـاين    " كيوريوزييت "ةاجلوَّالاملركبة  اشتملت على إطالق    

وانـسجاماً مـع األولويـة      . يخرِّ يف نصف الكرة اجلنـويب مـن املـ         "غيل"هة بركان   الستكشاف فو 
 كــل تطبيــق مــن تطبيقــات مــصادر القــدرة  وتطــويرضمان األمــان يف تــصميم لــ املعطــاةالعاليــة 
وصـيانة  ، تقـوم الواليـات املتحـدة بإعـداد     )A/AC.105/C.1/L.313انظـر أيـضاً الوثيقـة    (يـة  النوو

خطط شاملة للتأهُّب واالستجابة للطـوارئ اإلشـعاعية بالنـسبة جلميـع مـا تقـوم بـه مـن                    وتنفيذ  
  .عمليات إطالق قائمة على استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء

د اخلطوط العريضة للمتطلبات والعمليـات الـيت تعتمـدها          وتركِّز هذه الورقة على حتدي      -٢
 حــادث ناســا، بالتــشاور مــع وزارة الطاقــة يف الواليــات املتحــدة، لــضمان التأهُّــب الــوايف أليِّ 

.  مـصادر القـدرة النوويـة   اتتطبيقـ أحـد  حمتمل قد تواجهه عملية إطالق أو بعثة تنطويان علـى    
بتطبيقــات مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء     وحتــدِّد الورقــة عناصــر إطــار األمــان اخلــاص      

ــة (اخلــارجي  ــعاعية    ) A/AC.105/934الوثيق ــوارئ اإلش ــب واالســتجابة للط ــصلة بالتأهُّ ذات ال
املتصلة بعمليات اإلطالق والبعثـات، مث تقـارن إطـار األمـان املـذكور بإطـار الواليـات املتحـدة                

 مــصادر القــدرة املتعلقــة بتطبيقــات أنــشطة التأهُّــب واالســتجابةاالضــطالع ب اخلــاص باســتيفاء
خطــط أن تفــي هبــا وتبــيِّن الورقــة بعــد ذلــك املتطلبــات احملــدَّدة الــيت جيــب  . النوويــة يف الفــضاء

 اإلطـالق، تليهـا حملـة عامـة عـن العمليـات املـستخدمة السـتيفاء           قبـل أن يـتم     يوالتـصدّ التأهُّب  
 يف جمـال   ناسا   استفادهتالرئيسية اليت   وأخريا، ختلص الورقة إىل حتديد الدروس ا      . تلك املتطلبات 

  .ب واالستجابة تنفيذاً فعَّاالًتنفيذ خطط التأهُّ
    

إطار من ذات الصلة بالتأهُّب واالستجابة يف حاالت الطوارئ عناصر ال  -ثانياً  
    لقدرة النووية يف الفضاء اخلارجياألمان اخلاص بتطبيقات مصادر ا

وهـي اإلرشـادات املوجَّهـة      (يتضّمنها إطار األمـان      فئات اإلرشادات الثالث اليت      مجيع  -٣
ــة   ذات صــلة بتكــوين ) إىل احلكومــات، واإلرشــادات املوجَّهــة إىل اإلدارة، واإلرشــادات التقني

 املنطويـة تطبيقـات ناسـا   ل قدرة فعَّالة يف جمال التأهُّب واالستجابة للطـوارئ مبـا يلـزم             واستخدام
  .على مصادر القدرة النووية
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    ادات ذات الصلة املوجَّهة إىل احلكوماتاإلرش  - ألف  
التأهُّـب واالسـتجابة    "املعنـون   ( مـن إطـار األمـان        ٤-٣اإلرشادات الـواردة يف القـسم         -٤

الـيت تعتمـد عليهـا      و نطاق اإلرشـادات املوجَّهـة إىل احلكومـات          اًجزئي إالّال تتناول   ") للطوارئ
السياسات واملتطلبـات والعمليـات     و. ئالية قدرات التأهُّب واالستجابة للطوار    ناسا لضمان فع  

)  مــن إطــار األمــان١-٣وهــي املــشمولة بالقــسم (اخلاصــة باألمــان  والــسارية املفعــولاملوثَّقــة 
 بــضمان أن اتــصاهلا بــضمان وجــود أنــشطة وافيــة للتأهُّــب واالســتجابة للطــوارئ بقــدر تتــصل

 ،وباملثـل فإنـه   . النوويـة حيظى األمان بأولويـة عاليـة يف أنـشطة تـصميم وتطـوير مـصادر القـدرة                  
بإدراج عمليات استعراض خطط الطـوارئ اإلشـعاعية ضـمن عمليـة التـرخيص إلطـالق البعثـة         

ناســا علــى ضــمان االمتثــال لــسياسات    تــساعد ،) مــن إطــار األمــان ٣-٣مولة بالقــسم املــش(
  .ومتطلبات وعمليات التأهُّب واالستجابة للطوارئ

    
    ة إىل اإلدارةاإلرشادات ذات الصلة املوجَّه  - باء  

، تقــع ")املــسؤولية عــن األمــان"املعنــون ( مــن إطــار األمـان  ١-٤انـسجاماً مــع القــسم    -٥
ب هُّــ تنفيــذ خطــط فعَّالــة للتأعــنعلــى ناســا املــسؤولية الرئيــسية يف حكومــة الواليــات املتحــدة 

تلـك الوكالـة وتنطـوي علـى        واالستجابة للطوارئ خبـصوص عمليـات اإلطـالق الـيت تقـوم هبـا               
 املــسؤولية عـن التأهُّـب واالســتجابة   إدراجوباملثــل، تعمـل ناسـا علـى    . در القـدرة النوويـة  مـصا 

وتنطــوي علــى مــي للبعثــات الــيت تقــوم هبــا الوكالــة ي يف اهليكــل التنظاً مباشــرإدراجــاًللطــوارئ 
 اإلدارة يف وضـع خطـط       احلفـاظ علـى بـروز دور      ويـساعد ذلـك علـى       .  القدرة النوويـة   مصادر

بـشأن األمـان   سقة تَّـ  وجـود ثقافـة م     احلفـاظ علـى    كما يـساعد علـى       ، اإلشعاعية فعَّالة للطوارئ 
للطـوارئ اإلشـعاعية طـوال      لالسـتجابة    ضرورة إيالء أولوية عاليـة لوضـع خطـط فعَّالـة             وبشأن

  .لبعثةامرحلة إعداد 
    

    اإلرشادات التقنية  - جيم  
ــسم    -٦ ــع القـ ــسجاماً مـ ــان  ٤-٥انـ ــار األمـ ــن إطـ ــون ( مـ ــن "املعنـ  عواقـــب التخفيـــف مـ

تــشارك فيهــا للحــوادث ســتجابة لال حتتيــة بنيــة وصــيانة إقامــة، تقــوم ناســا بتنــسيق ")احلــوادث
ــتجابة أليِّ   ــرعة االسـ ــا يكفـــل سـ ــدِّدة مبـ ــاالت متعـ ــادثوكـ ــافة إىل . حـ ــودات وباإلضـ  املوجـ

 إىلجهـزة رصـد اإلشـعاعات، ونظـم االتـصاالت، ومـا             أمثـل   (املخصَّصة لالستجابة للطـوارئ     
)  مـن إطـار األمـان      ٣-٥وفقـاً للقـسم     ( تفـصيلية للمخـاطر      تقـديرات سـا علـى     ، تعتمد نا  )ذلك

 طائفـة   كمـا تعتمـد علـى      ؛حمـدَّدة للحـوادث ختـص سـيناريوهات       لتوجيه وضع خطط اسـتجابة      
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مثل حملِّلي املخـاطر، والفيزيـائيني العـاملني يف    (العاملني املدرَّبني من اخلرباء التقنيني و واسعة من   
وفقـاً  )  ذلـك إىل باملخـاطر، ومـا     بـاإلبالغ ، والقـائمني    الطـوارئ ؤون  جمال الصحة، ومديري شـ    

لتـشكيل  ،  ")الكفـاءة التقنيـة يف جمـال األمـان النـووي          "املعنـون   ( مـن إطـار األمـان        ١-٥للقسم  
  . لالستجابة للحوادث احملتملةتنظيم فعَّال

    
فضاء تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الب األمان اخلاصمقارنة إطار   -ثالثاً  

القدرة فيما يتعلق بتطبيقات نظم  األمان النووي بتنفيذ تدابرياخلارجي 
     يف الواليات املتحدة األمريكيةالنووية يف الفضاء

 باإلرشــادات اً مباشــراحتاديــة تتــصل اتــصاالًوإرشــادات  الواليــات املتحــدة قــوانني تنفِّــذ  -٧
وعلــى وجــه  ). A/AC.105/C.1/L.313  الوثيقــةانظــر أيــضاً (املنــصوص عليهــا يف إطــار األمــان    

تخطــيط ال الواليــات املتحــدة إطــار االســتجابة الــوطين الــذي يتنــاول حتديــداً اخلــصوص، وضــعت
ــب واالســتجابة   ل ــات التأهُّ ــة  للطــوارئعملي ــدرة النووي ــصادر الق ــصلة مب ــع .  املت ــساقاً م ــار  وات إط

ــوطين   ــات تفــص   املــذكوراالســتجابة ال تخطــيط ليلية ل، أضــفت ناســا الطــابع الرمســي علــى متطلب
  . مصادر القدرة النوويةالفضائية اليت تستخدملطوارئ اإلشعاعية ختص حتديداً البعثات ل

    
    إطار االستجابة الوطين    

) www.fema.gov/emergency/nrfاملتاح على املوقع اإللكتـروين  (إطار االستجابة الوطين      -٨
وينبين هـذا   . تحدة جلميع األخطار الكربى   بالتفصيل الكيفية اليت تستجيب هبا الواليات امل      يتناول  

 توافـق األدوار واملـسؤوليات   من أجـل هياكل تنسيق متدرِّجة ومرنة وقابلة للتكيُّف    "اإلطار على   
ــسية علــى نطــاق   ــربط الرئي ــة    األمــة ت ــة واملنظمــات غــري احلكومي ــستويات احلكومي ــع امل  بــني مجي

دَّدة وأفـضل املمارسـات     سلطات احملـ  مـن الـ    االسـتفادة  هـو    من اإلطار والغرض  . والقطاع اخلاص 
 هجمـات    إىل لكنـه حملِّـي صـرف     و حـادث خطـري      متتد من  احلوادث اليت    لتصرف بشأن اخلاصة با 
  ." النطاق أو كوارث طبيعية مفجعةواسعةإرهابية 

بــصيغته املــستعملة يف إطــار " االســتجابة" مــصطلح وانــسجاماً مــع إطــار األمــان، فــإنَّ   -٩
نقــاذ األرواح ومحايــة املمتلكــات إلاإلجــراءات الــيت ُتتَّخــذ مباشــرة يــشمل "االســتجابة الــوطين 

وتـــشمل االســـتجابة أيـــضاً تنفيـــذ خطـــط  . والبيئـــة وتلبيـــة االحتياجـــات اإلنـــسانية األساســـية 
 إطـار االسـتجابة الـوطين       ويقـرِّر ." وإجراءات الطوارئ لدعم عمليات اإلنعاش القصرية األجـل       

لحكومـات علـى مجيـع املـستويات،        لا هـي مـسؤولية مـشتركة        االستجابة الفعَّالة حلادث مـ     "نَّأ
وإطـار االسـتجابة الـوطين      ." ، وفـرادى املـواطنني    ]املنظمـات غـري احلكوميـة     [والقطاع اخلاص و  
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ــة " ــة االحتادي ــزِم احلكوم ــأن تقــوم ُيل ــة وال   ب ــشارك مــع احلكومــات احمللي ــة وحكومــات  قَ، بالت َبلي
 مبــا يف ذلــك خطــط ،"تنفيذيــةخطــط يجية والواليــات والقطــاع اخلــاص، بإجنــاز خطــط اســترات

  . مصادر القدرة النوويةاليت تستخدم فيها حتديداً البعثات ختص
املتـاح   ("اإلشـعاعية /احلوادث النوويـة  اخلـاص بـ   رفـق   امل"ويتضمَّن إطار االستجابة الوطين       -١٠

ــروين    ــع اإللكت ــى املوق ــذي يت) www.fema.gov/emergency/nrf/incidentannexes.htmعل ــاول ال ن
ــضائية       ــات الف ــن املركب ــة واإلشــعاعية م ــواد النووي ــاث امل ــداً انبع ــق و. حتدي ــبني سياســات "املرف  ي

 أنشطة االستجابة الفورية واإلنعاش القصري األجل فيما        تنظِّمالوزارات والوكاالت االحتادية اليت     
ومفـاهيم  أوضـاع   وما لدى تلك اجلهات مـن       يتعلق باحلوادث املنطوية على انبعاث مواد مشّعة،        

  : ويتمثَّل غرض املرفق فيما يلي." التصدِّي لعواقب احلدثب ، فيما يتعلقمسؤولياتعمليات و
حتديد أدوار ومسؤوليات الوكاالت االحتاديـة يف االسـتجابة للخـصائص الفريـدة             "  •  

  فئات احلوادث النووية واإلشعاعيةختلف مل
فيمـا يتعلـق     وموجودات   مناقشة ما لدى للحكومة االحتادية من سلطات وقدرات         •  

ــة واإلشــعاعية    ــة باالســتجابة للحــوادث النووي ــى حنــ غــري املبيَّن و آخــر يف إطــار   عل
  االستجابة الوطين

مبـا    األخـرى،   عناصـر إطـار االسـتجابة الـوطين        مـع  دمج مفهـوم العمليـات       مناقشة  •  
املتخصـصة ذات    واإلجـراءات     الفريـدة  اإلخطـار والتنـشيط   و التنظيم   عمليات فيها
  ة باحلوادثالصل

  ."دة فيما خيص األنشطة االحتاديةتوفري مبادئ توجيهية بشأن اإلخطار والتنسيق والقيا  •  
الـيت تتـوىل    تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء،       ب املتعلقةفيما يتعلق باحلوادث    و  -١١
وكالــة ال "ُتــسمَّى ناســا فيهــا مــشاركة مهّمــة، تــشارك ناســا قيــادة بعثــة فــضائية معيَّنــة أو  فيهــا

وهبذه الصفة، تكـون مـسؤولة عـن االضـطالع بقيـادة            . ألغراض االستجابة االحتادية  " التنسيقية
وتكــون األجهــزة احلكوميــة التاليــة . أنــشطة ختطــيط الــسالئف والتأهُّــب هلــاوقيــادة االســتجابة 

  :واملواردالتقنية مسؤولة عن التعاون مع ناسا عن طريق تقدمي املساعدة 
  اعةوزارة الزر  •  
  وزارة التجارة  •  
  وزارة الدفاع  •  
  وزارة الطاقة  •  
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  وزارة الصحة واخلدمات اإلنسانية   •  
  وزارة األمن الوطين   •  
  وزارة الداخلية  •  
  وزارة العدل  •  
  وزارة العمل  •  
  وزارة اخلارجية  •  
  وزارة النقل  •  
  وزارة شؤون احملاربني القدماء   •  
  وكالة محاية البيئة   •  
  ة الرقابية النوويةاللجن  •  

    
متطلبات اإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء ألغراض التأهُّب   -رابعاً  

    القدرة النووية يف الفضاءواالستجابة املتصلة بتطبيقات نظم 
اخلــاص بالبعثــات الفــضائية الــيت قامــت ناســا، لــدى تنفيــذها إطــار االســتجابة الــوطين    -١٢

الفـضائية الـيت تـستخدم     بوضع متطلبـات جلميـع البعثـات        ،لنووية مصادر القدرة ا   ُتستخدم فيها 
ــة،     ــدرة النووي ــصادر الق ــات م ــا تطبيق ــا  وأضــفت فيه ــابع الرمســي عليه ــع املتطلبــات  . الط وتنب

 جلميـع   ، عن وضع خطـط طـوارئ      املذكورة من مسؤولية ناسا مبوجب إطار االستجابة الوطين       
  : ما يليالعلياساسية وتتضمَّن املتطلبات األ. البعثات اليت تقوم هبا

  محاية األرواح  •  
  محاية البيئة  •  
املساعدة على ختفيف األخطار والتقليل إىل أدىن حّد مـن آثـار الكـوارث الطبيعيـة        •  

   اإلرهابفيهاوحاالت الطوارئ التكنولوجية واألفعال اإلجرامية، مبا 
ــة        •   ــات والوكــاالت االحتادي ــة ووكــاالت الوالي ــم الوكــاالت احمللي ــسلطات ودع ال

  املختصة باالستجابة للطوارئ
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ــات    •   ــلوضــع الترتيب ــام واخلــدمات  للتفعي ــستمر للمه ــات امل ــة والبني  احلامســة التحتي
  هذا التفعيل يف الوقت املناسب أو استئناف بالنسبة للبعثةاألمهية 

  يات االعتيادية يف الوقت املناسبتقدمي العون يف جمال اإلنعاش واستئناف العمل  •  
  .ضرار مبوارد ناساأخسائر أو قليل إىل أدىن حّد من إحلاق الت  •  

 اليت تستخدم فيهـا    البعثات   ختصمتطلبات أكثر تفصيالً    " ناسا"وباإلضافة إىل ذلك، لدى       -١٣
مــن ) األمــان النــووي إلطــالق املــواد املــشّعة  (٦فوفقــاً للفــصل .  مــصادر القــدرة النوويــةتطبيقــات

ــا   ــامج ناســ ــات برنــ ــام متطلبــ ــاالعــ ــروين   ) (NPR 8715.3C(ن لألمــ ــع اإللكتــ ــى املوقــ ــاح علــ املتــ
http://nodis3.gsfc.nasa.gov(   تطبيقــات  بأحــد، جيــب علــى املنظمــة الرئيــسية يف مقــّر ناســا املعنيــة

  :ما يلي، يف مجلة أمور، أن تكفالمصادر القدرة النووية يف الفضاء واإلدارة التنفيذية للبعثة 
 األرضــية وحــاالت الطــوارئ اإلشــعاعية  وضــع خطــط خاصــة بــاملوقع للعمليــات    •  

   إىل الفضاءزمعا إطالق املواد النووية امللهتتناسب مع املخاطر اليت ميثّ
تضمني عملية التخطيط حلاالت الطوارئ، حسبما يقتضي ذلـك إطـار االسـتجابة             •  

ود الراميـة إىل اسـترداد   ستجابة حلـاالت الطـوارئ ودعـم اجلهـ       ترتيبات لال الوطين،  
  .املصادر

لألمـان، ُيطلـب مـن مـديري مواقـع          العـام    من متطلبات برنـامج ناسـا        ٦ووفقاً للفصل     -١٤
  :اإلطالق واهلبوط العاملني يف ناسا القيام مبا يلي

وضـــع وتنفيـــذ خطـــط خاصـــة بـــاملوقع للعمليـــات األرضـــية وحـــاالت الطـــوارئ    •  
ــعاعية هبــــدف التــــصدِّي   ــةلحــــوادث لاإلشــ ــة املتعلقــ ــة  احملتملــ ــيةباملناولــ  األرضــ

سيناريوهات حــوادث اإلطــالق واهلبــوط احملتملــة ولــدعم عمليــات اســترداد       لــو
  ناسب مع املواد املشّعة املعنيةاملصادر مبا يت

ــضمان     التمــرين علــى   •   ــأى ضــرورياً، ل ــدرات االســتجابة للطــوارئ، حــسبما ُيرت  ق
محايــة  والــوايف وكفايــة التخطــيط الرامــي إىل محايــة اجلمهــور،  املــشاركني تأهُّــب 
  املرافقمحاية لني يف املوقع، والعام

ضمان التنسيق على حنو مالئم ووفق توقيت مناسب مع سـلطات إدارة الطـوارئ                •  
على مستوى االحتاد والوالية واإلقليم واملـستوى احمللـي لتقـدمي الـدعم إىل عناصـر                 

  ارئ خارج املوقع والتنسيق معهااالستجابة للطو
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 خــارج املوقــع بــشأن اســترداد املــواد  نياخلاصَّــ للرصــد واملــساعدة ترتيبــاتوضــع   •  
  حلدود اجلغرافية ملوقع اإلطالق خارج اإىل مناطقاملشّعة اليت ميكن أن تنتشر 

إطالق وهبوط البعثات احملتويـة      خاص بعمليات    )١(إنشاء مركز للمراقبة اإلشعاعية     •    
 مصادر مشّعة تنطوي على خماطر صحية أو بيئية كـربى، أو هلـا نـشاط نـاتج                  على

A2 نـوع املادة من   اخلاص ب ف  ِعضاامل قيمةعن بلوغ   
 يف البعثـة قـدراً       املـستخدمة  )٢(

  ١ ٠٠٠أكرب من 
 الـدعم الـتقين والتنـسيق مـع     ، عند االقتضاء ،أن يوفِّر مركز املراقبة اإلشعاعية    ضمان    •  

سائر الوكاالت علـى مـستوى االحتـاد والواليـة واإلقلـيم واملـستوى احمللـي يف حالـة                   
   يفضي إىل انبعاث مواد مشّعةميكن أنو اهلبوط أند اإلطالق وقوع حادث ع

خــالل مراحــل ، عنــد االقتــضاء،  أن يبقــى مركــز املراقبــة اإلشــعاعية عــامالًضــمان  •  
 أن يفـضي     حادثـاً مـا ميكـن       فيه احتمـال بـأنَّ     يوجداإلطالق واهلبوط يف أي وقت      

  إىل انبعاث مواد مشّعة
 يتناسـب   بـاملوظفني مبـا   ، عنـد االقتـضاء،       أن ُيزوَّد مركـز املراقبـة اإلشـعاعية        ضمان  •  

  .رتبطة باملواد املشّعة املوجودةمع املخاطر امل
مثــل مكتــب (وباإلضــافة إىل ذلــك، تقــع املــسؤولية علــى مكاتــب أخــرى داخــل ناســا   -١٥

 بالبعثـات صـة    اسـتعراض خطـط التأهُّـب واالسـتجابة اخلا         عـن ) والبعثـات ضمان جودة األمـان     
إطــار مبقتــضى " الوكــاالت املتعاونــة "التنــسيق علــى النحــو الواجــب مــع     : لــضمان مــا يلــي  

 االستجابة واالسـترداد؛ واالمتثـال للمتطلبـات الرقابيـة          وكفاية نطاق جهود  االستجابة الوطين؛   
أي ذات الصلة الـيت تـضعها سـائر الوكـاالت احلكوميـة فيمـا خيـص اسـتخدام املـواد املـشّعة يف                      

أو  تلــك املتطلبــات مــن أي إعــادة النظــر يفوجيــوز، فــضالً عــن ذلــك، . مليــة إطــالق فــضائيةع
  .يف إطار عملية ترخيص اإلطالقكلها 

                                                         
نشأ ويزوَّد باملوظفني من ذوي اخلربة التقنية ُيمركز املراقبة اإلشعاعية هو مركز عمليات يف موقع اإلطالق  )1(  

حتديد ما إذا كان قد وقع انبعاث مواد مشّعة؛ ووضع : دة من أجل القيام مبا يليدِّاملتوفِّرة لدى وكاالت متع
 وقائية للمسؤولني العموميني وتقدمي توصيات هبا؛ وتنسيق أنشطة مراكز الطوارئ ءاتالختاذ إجراتدابري 

 .املشاركة يف االستجابة للحوادث
   مادة مشّعة غري املادة املشّعة ذات النوع اخلاص ميكن نقلها يف عبوة  يعين النشاط األقصى أليA2ِّالرمز  )2(  

مسرد مصطلحات األمان لوكالة الدولية للطاقة الذرية، ا" (Type A"من عبوات املواد املشّعة من طراز 
   وهو متاح على املوقع اإللكتروين -) ٢٠٠٦فيينا،  (الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية

www-ns.iaea.org/standards/safety-glossary.asp?s=11&l=87. 
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    عمليات استيفاء متطلبات التأهُّب واالستجابة  -خامساً  
ــا    -١٦ ــات التأهُّــب واالســتجابة      عــادةً م ــات املتحــدة الســتيفاء متطلب ــات الوالي ــدأ عملي تب

ــة  ــاملتعلق ــات دبأح ــة         تطبيق ــن عملي ــّدة م ــنوات ع ــل س ــضاء قب ــة يف الف ــدرة النووي ــصادر الق م
وتركِّز األنـشطة املبكِّـرة     .  ويتم تنسيقها مع عمليْيت تقييم املخاطر وترخيص اإلطالق        ،اإلطالق

 ييمـستو يف هذا الصدد على تشكيل فريق عامل مشترك بني الوكاالت يتألَّف من ممثلني علـى                
ويقوم هذا الفريق العامل باستعراض الـدروس املـستفادة         . املستوى احمللي  علىاالحتاد والوالية و  

استخدمت فيها مصادر القدرة النووية وبتحديث متطلبـات التخطـيط     اليت  سابقة  البعثات  المن  
مفهـوم  "وبعد قيام الفريق العامل بتحديـد       . حلاالت الطوارئ اإلشعاعية فيما خيص البعثة املقبلة      

 سيناريوهاتلالســتجابة لــتجابة حلــادث مــا، ُتوضــع خطــط وإجــراءات بــشأن االســ" العمليـات 
؛ ومـع   لـسيناريوهات حمـدَّدة   وعندما تصبح نتـائج حتليـل األمـان متاحـة، ُتجـرى متـارين               . حمدَّدة

  .ين يف إطار عملية ترخيص اإلطالقاقتراب موعد اإلطالق، ُتستعرض اخلطط ونتائج التمار
ق املزمعـة، تـستهل البعثـة جهـود التخطـيط حلـاالت         وقبل ثالث سنوات من عملية اإلطـال        -١٧

وملــا كانــت الواليــات املتحــدة قــد اضــطلعت ببعثــات عــّدة اســتخِدمت فيهــا . الطــوارئ اإلشــعاعية
 النــشاط األول يف تلــك اجلهــود يــشتمل علــى اســتعراض  مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء، فــإنَّ 

سابقة الـ بعثـات   بال اخلاصـة تطبيقـات   الملستقاة مـن    التفصيلية ا واخلطط  الدروس املستفادة واملتطلبات    
 وذلك للنظـر يف مـدى انطباقهـا علـى البعثـة             ،استخِدمت فيها مصادر القدرة النووية يف الفضاء      اليت  

وُينشأ فريق عامل مشترك بني الوكاالت يضم ممثلني عن الوكـاالت علـى مـستوى االحتـاد                 . املزمعة
ينــسجم مــع إطــار " عمليــاتمفهــوم " حتديــد علــى الفريــق والواليــة واملــستوى احمللــي، فيتــآزر هــذا
  ). مبيَّن يف القسم رابعاً أعالهعلى حنو ما هو(االستجابة الوطين ومتطلبات الوكاالت 

الرئيـسي يف البعثـة عـن التخطـيط     املسؤول  وقبل سنتني من عملية اإلطالق، تعيِّن ناسا          -١٨
ــه    ــشار إلي ــارةحلــاالت الطــوارئ اإلشــعاعية، وُي ــسيقالممثــل " بعب ــة التن ويــشرف ممثــل . "يةوكال

 مبـا يـشمل احلـوادث       - على إعداد التخطيط حلاالت الطوارئ اخلاصة بالبعثة         يةوكالة التنسيق ال
وعلـى إعـداد خطـط       - اليت قد تقـع يف موقـع اإلطـالق واحلـوادث الـيت قـد تقـع خـارج املـدار                    

 الفريق العامل نتائج التقيـيم      وخالل هذه الفترة، يستخدم   . االتصاالت املشتركة بني الوكاالت   
 يف إعــداد ويــشرع، لــسيناريوهات حمــّددةاملبكِّــر للمخــاطر مــن أجــل وضــع خطــط اســتجابة    

هــا إىل احلكومــة ووســائل اإلعــالم واجلمهــور،   هلتوجيحمــّددة ســيناريوهات بــشأن إخطــارات 
ــن    ــيم االحتياجــات م ــوتقي ــذ، و  للوارد امل ــب، ووضــع إجــراءات التنفي ــالتخطــيط التأهُّ رين لتم

  .نشطة التدريب املتصلة بالتأهُّبوالتدريبات العملية وأ
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املـشتركة بـني   واملوافقة  االستعراض عملياتويف السنة السابقة لعملية اإلطالق، تركِّز        -١٩
ــة للتخطــيط حلــاالت الطــوارئ       ــصيغة النهائي ــى وضــع ال ــصدار الوكــاالت عل  اإلشــعاعية واست

إعادة نـشر مـوارد   وعلى الضطالع بربامج التدريب،  ا على و على هذا التخطيط  املوافقة املوقَّعة   
وإجـراءات هـذا   ) مثل كواشـف اإلشـعاعات    (التخطيط حلاالت الطوارئ اإلشعاعية واختبارها      

 استعراضــات ، وعلــى دعــمتمــارينالعمليــة والتــدريبات العديــد مــن التنفيــذ علــى التخطــيط، و
  .اإلطالقبترخيص الاألمان النووي املتصلة بعملية 

    
الدروس املستفادة من تطبيقات اإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء   -ساًساد  

     مصادر القدرة النووية يف الفضاءاليت تستخدم فيها
الفــضائية الــيت تــستخدم فيهــا  التطبيقــات إطــالقعلــى مــدى العقــود اخلمــسة األخــرية مــن   -٢٠

 يف إعــداد خطــط مــشتركة بــني ، اكتــسبت الواليــات املتحــدة خــربة كــبريةمــصادر القــدرة النوويــة
ويف إطـار كـل بعثـة مـن البعثـات، تطلـب ناسـا               . الوكاالت لالستجابة حلاالت الطوارئ اإلشعاعية    

وقــد ســامهت تلــك الــدروس .  القيــام بعمليــة اإلطــالقبعــد" الــدروس املــستفادة"إعــداد تقريــر عــن 
 الطـوارئ اإلشـعاعية      على التخطـيط حلـاالت     حتسيناتواصلة إدخال   مل إجراءات   وضعاملستفادة يف   

  :تسبة من البعثات السابقة ما يليوتشمل الدروس املستفادة الرئيسية املك. املتصلة بالبعثات
فهـذه التمـارين والتـدريبات      . التمارين والتـدريبات العمليـة حتـدِّد الثغـرات         نَّأ  )أ(  

ــة وميكــ       ــا إذا كانــت خطــط وإجــراءات التأهُّــب واالســتجابة مكتمل ــد م ــى حتدي ــساعد عل ن ت
ينطـوي  وحتقيقها بدرجة معقولة يف غضون اإلطـار الـزمين حلـادث ُيحتمـل أن يقـع يف بعثـة مـا          

 الثغـرات أو أوجـه التعـارض     حامسـة يف حتديـد    وهي أيـضاً ذات أمهيـة       . على انبعاث مواد مشّعة   
 املــشاركة يف عمليــات االســتجابة  املنظمــاتيف اخلطــط واإلجــراءات يف جمــاالت التــرابط بــني  

 نَّويف حـني أ   . أو االتـصاالت  / أوجه القصور يف مـوارد التـدريب و        حتديدالً عن    فض ،للطوارئ
 أســهل مــن تنــسيق وإجــراء عمليــات   وإجراءهــا التمــارين والتــدريبات العمليــة اجلزئيــة  تنــسيق

مبـشاركة مـن     الفوائد املتأتِّية من إجراء التدريبات العملية         النطاق، فإنَّ  الكاملةحماكاة احلوادث   
ريــق االســتجابة حلــاالت الطــوارئ يــوفِّر أعلــى مــستوى مــن الثقــة للمــسؤولني    فمجيــع أعــضاء

  احلكوميني فيما يتعلق مبدى كفاية خطط التأهُّب واالستجابة؛
املوحَّـدة   التخطيط حلاالت الطوارئ اإلشعاعية يف اهلياكل اإلدارية       إدراجينبغي    )ب(  
البنيــة التحتيــة دة، واســتخدام املوحَّــخطــط الطــوارئ كــذلك يف  باالســتجابة للطــوارئ واخلاصــة

  البعثـات الفـضائية إالّ  يف تطبيقـات مـصادر القـدرة النوويـة     ُتـستخدم وال . القائمة يف هذا الـصدد  
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 خطـط   ُبنيـت ونتيجـة لـذلك،     . عقد من الزمن يف الواليات املتحـدة      كل  مرة واحدة أو مرتني يف      
ختـص  لطوارئ غـري اإلشـعاعية   الطوارئ اإلشعاعية على أساس ما هو قائم من خطط وبىن حتتية ل        

 هـذا النـهج ينـسجم مـع االسـتراتيجية           نَّوباإلضـافة إىل أ   .  اإلطـالق الروتينيـة يف الفـضاء       عمليات
العامة إلطار االستجابة الوطين فإنه ييسِّر وضع خطط وإجراءات تفصيلية فعَّالة التكلفة يف موقـع   

الت اخلاصــة باالســتجابة  ، شــبكات االتــصا بعيــد حيــث ُتوجــد بالفعــل، وإىل حــد    ،اإلطــالق
ستـشعار  اال وإجراءات اإلخطـار، وأفرقـة االسـتجابة واالسـترداد، وأجهـزة             وخمططاتوالتأهُّب،  

ويف حـني   . احلكوميـة بني اجلهـات    ، وروابط وإجراءات العمل     األرصاد اجلوية اخلاصة ب نماذج  الو
لقـدرة النوويـة تتطلَّـب       مـصادر ا   الفضائية اليت تستخدم فيها   البعثات  اخلاصة ب تطبيقات  الما زالت   
طـط وإجـراءات ومـوارد التأهُّـب واالسـتجابة للطـوارئ غـري اإلشـعاعية، فقـد              خل اً ملحوظـ  تعزيزاً

املؤسـسات جتـاه    مـن جانـب     قاومـة   املتفادت الواليات املتحدة مواجهة قدر كبري من الريبة ومن          
واالســتجابة  علـى نظــم التأهُّـب   االعتمــاد عــن طريـق  ، وذلـك وضـع خطــط الطـوارئ اإلشــعاعية  

  القائمة اليت جيري بانتظام استعراضها وممارستها ألغراض عمليات اإلطالق الروتينية؛
الــيت  واخلاصــة باملعلومــات اإلعالميــة  العناصــر التقنيــة واإلداريــة  وضــعينبغــي   )ج(  

ويتوقَّـف النجـاح    ). مادياً أو افتراضياً  (االستجابة للطوارئ يف أماكن متقاربة      متتلكها منظمات   
 مـصادر القـدرة النوويـة يف        من تطبيقات  تطبيق    تنفيذ خطة للطوارئ اإلشعاعية بالنسبة أليِّ      يف
وخالفــاً . الطـوارئ حـاالت  اليــة وكفـاءة االتـصاالت خــالل   لفـضاء، يف املقـام األول، علـى فع   ا

احملــدَّدين  الوقــت واملكــان نَّملعظــم احلــوادث والطــوارئ الــيت تواجههــا احلكومــات الوطنيــة فــإ  
 مصادر القـدرة النوويـة يف       تستخدم فيها تطبيقات  ب تتعلقُيحتمل أن تقع فيهما حوادث      اللذين  
 ووضـعها وميكن تنظـيم أفرقـة اخلـرباء ومـوارد االسـتجابة            .  كبري بقدر  نيمعروفيكونان  الفضاء  

قــد خلــصت الواليــات املتحــدة إىل أنــه، عــن و.  قبــل وقــوع حــادث حمتمــلمتقاربــةيف أمــاكن 
وهـي الرصـد والتقيـيم اإلشـعاعيان،     ( عناصر كربى ثالثة    يف إطار ستجابة  طريق تنظيم أفرقة اال   

وعـن طريـق تيـسري االتـصاالت الداخليـة          ) ، وإدارة االسـتجابة   اإلعالميةومجع ونشر املعلومات    
ــة، َيَتيــسَّر انــسياب املعلومــات الدقيقــة إىل      ــة فيمــا بــني تلــك العناصــر الثالث  خــذيمتَّواخلارجي

مثـل التطبيقـات   ( شـأن االسـتخدام املكثَّـف لتكنولوجيـا املعلومـات        ومـن .  واجلمهـور  اتالقرار
 الـيت ميكـن الوصـول إليهـا عـن طريـق اإلنترنـت             احلاسـوبية   وعمليات ختزين البيانـات     احلاسوبية  

أن يتـيح للخـرباء املوجـودين يف املوقـع     )  واالتـصاالت الـساتلية  واملستندة إىل احلواسيب اخلادمة   
؛ والتواصــل مــع زمالئهــم يف املواقــع النائيــة؛  وتبادهلــايــة ومعاجلتــها  مجــع البيانــات امليدانســرعة

ــات     ــن مــصادر املعلوم ــأن    . والوصــول إىل مزيــد م ــه مــن ش ــاملني يف جمــال  وضــعكمــا أن  الع
عـالم، والـشؤون التـشريعية، والـشؤون        إلمثل العاملني يف شؤون وسائل ا      (اإلعالمية املعلومات
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يف مكـان قريـب ماديـاً مـن مكـان الفريـق احلكـومي               )  ذلـك  إىلالعامة، والشؤون الدولية، ومـا      
الطــوارئ أن يــساعد علــى التقليــل إىل أدىن حــّد مــن الفتــرة املــشترك املــسؤول عــن إدارة حالــة 

. األمـان العـام   ثري مباشـر علـى      فيـذ القـرارات الـيت هلـا أشـّد تـأ           الزمنية الفاصلة ما بـني اتِّخـاذ وتن       
) املعلومـات اخلاطئـة   أو  (املعلومات  على  االستجابة  رون  من يدي  إطالعوباملثل، فإنه ييسِّر أيضا     

   خطط االستجابة؛فعاليةر يف  الصحافة واليت ميكن أن تؤثّاليت تتداوهلا
ب تأهُّـ استعراضـات ال  يف إطار عملية تـرخيص اإلطـالق إجـراء          درج  ُيينبغي أن     )د(  

لواليـات املتحـدة    وتنطـوي إجـراءات ا    . يـة ستويات احلكوم املـ  على نطاق مجيـع   حلاالت الطوارئ   
دة الـسنوات مـن االستعراضـات    للموافقة على األمان النووي لعمليـة اإلطـالق علـى عمليـة متعـدّ          

مصادر القـدرة النوويـة يف   الذي تستخدم فيه تطبيق الالصارمة اليت تشمل كل مرحلة من مراحل    
راضـات  وتـضطلع احلكومـة االحتاديـة باستع      . الفضاء وكل جانب من جوانب أمـان هـذا التطبيـق          

شتركة بني الوكاالت، وبإحاطات إعالمية عديـدة تـشمل         املداخل الوكاالت و  اليت جترى   األمان  
 القــرار النــهائي بــشأن أمــان البعثــة لــيس مــن   نَّبيــد أ. حكومــات الواليــات واحلكومــات احملليــة 

القـرار   نَّفـإ وفـضالً عـن ذلـك      .  هو مـن اختـصاص رئـيس الواليـات املتحـدة           ، بل اختصاص ناسا 
علـى تقـدير املخـاطر النوويـة        ال يتوقَّـف حـصراً      ما إذا كان األمـان النـووي لبعثـة مـا وافيـاً              بشأن  
اعتبـاراً مهمـاً يف حتديـد مـا إذا كانـت املوافقـة              تـشكِّل   كفاية خطط الطوارئ اإلشـعاعية      ف. للبعثة

 خطــط التأهُّــب واالســتجابة إدراجعــن طريــق و. ســُتمنح علــى األمــان النــووي لعمليــة اإلطــالق
مـستوى االهتمـام    رفعـت حكومـة الواليـات املتحـدة         وارئ ضمن عملية تـرخيص اإلطـالق،        للط

  بتلك اخلطط ومستوى إيالء األولوية هلا خالل مرحلة اإلعداد للبعثة؛
 للطـوارئ ال تـشمل حتديـد وتنفيـذ اإلجـراءات            التأهُّب مهّمة   نَّينبغي إدراك أ    )هـ(  
القدرة علـى التحقُّـق ممـا إذا        تشمل أيضاً    بل   بالئمة يف حالة وقوع حادث ما فحس      الوقائية امل 

 معظـم حـوادث اإلطـالق، وبـاألخص تلـك القريبـة           نَّومبـا أ  . كان قد وقع انبعاث مـواد مـشّعة       
من موقع اإلطالق، تنطوي على تفعيل نظم التـدمري لـضمان بقـاء احلطـام النـاجم عـن احلـادث            

إىل  ي عـادةً  تـؤدّ ة الـيت تـشوب البعثـة         األوضاع الشاذَّ  نَّفإحمصوراً يف منطقة خاضعة للسيطرة،      
أن تعـزِّز التـصوُّر     بـسهولة    وميكـن    هائلة،ميكن أن تبدو     اإلهناء هذه    أحداثف. تعمُّد إهناء البعثة  
 االستجابة حلـاالت الطـوارئ التحقُّـق        ملن يديرون فمن املهم   . واد مشّعة كبري مل بأنه وقع انتشار    
حتديـد مـا إذا كـان قـد      مثـل أمهيـة  وادث، متامـاً  نتشار مواد مـشّعة يف تلـك احلـ        من عدم وقوع ا   

مثـل تـوفري اإليـواء يف    (خـاذ تـدابري عمليـة وقائيـة      من األمهية مبكان اتِّ    أنهويف حني   . وقع انتشار 
للتقليـل إىل أدىن حــّد مـن احتمــال تعـرُّض اجلمهــور لالنبعاثـات املــشّعة، فمـن املمكــن      ) املكـان 

عواقـــب صـــحية اســـتمرارها لفتـــرات زمنيـــة ممتـــّدة يف حـــال أيـــضاً أن تـــسبِّب تلـــك التـــدابري 
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خطـط  أن تعمـل  وهلذا السبب، ينبغي . وصعوبات اقتصادية وتكاليف كبرية للحكومات احمللية  
 انتـشار   تحديـد مـا إذا كـان قـد وقـع أيُّ           ل أولويـة عليـا      مـنح : االستجابة للحوادث على ما يلي    
وفــق املرتبطــة بــذلك لعمليــة الوقائيــة ؛ وتقيــيم التــدابري اومقــدارهملــواد مــشّعة، ومكــان وقوعــه، 

 للمخاطر؛ واإلسـراع    دقيق باالستناد إىل تقييم     ،معقول لالنبعاثات احملتملة  بقدر  تقدير متحفِّظ   
  .يف إيصال هذه املعلومات إىل السلطات احلكومية املختصة واجلمهور

    
    خامتة  -سابعاً  

شترك تـ سـتجابة  الا وهُّـب تفـصيلية للتأ  حكومة الواليات املتحدة وضـع خطـط        تشترط  -٢١
عقولــة مــن حــوادث اإلطـالق احملتملــة املنطويــة علــى  املطائفـة  التــشمل و وكــاالت متعــدِّدة فيهـا 

 ناسـا   تـضع وانـسجاماً مـع املتطلبـات االحتاديـة ذات الـصلة،            . انبعاثات حمتملة من املواد املـشّعة     
وتـشمل  . نيـة  االسـتجابة للطـوارئ الوط     خيـص تلك اخلطط على أسـاس إطـار وطـين للحـوادث            

النبعاثات املشّعة الصغرية املنحصرة يف حدود موقـع اإلطـالق   اخطط ناسا للتأهُّب واالستجابة  
وبــسبب . واالنبعاثــات األكــرب الــيت ميكــن أن تنتقــل إىل خــارج املوقــع لتــشمل منــاطق مأهولــة  

ناصـر  عمجيـع  اإلعداد هلـا و والتركيز على األمان النووي على نطاق مجيع مراحل تصميم البعثة  
 مركبـــة اإلطـــالق، واملركبـــة   :أي) (A/AC.105/C.1/L.313انظـــر الوثيقـــة  (نظـــام اإلطـــالق  

 غالبية احلـوادث ال تنطـوي       ، فإنَّ )الفضائية، وتصميم البعثة، والنظام األرضي، وقواعد الطريان      
هذا التصميم واإلعـداد مل يقلِّـل مـن صـرامة ونطـاق             " جناح "نَّبيد أ . على انبعاثات مواد مشّعة   

 علــى املنطويــةخطــط التأهُّــب واالســتجابة للطــوارئ بالنــسبة لتطبيقــات الواليــات املتحــدة        
 علـى مـدى   املبذولـة وباإلضافة إىل تكثيف اجلهـود     . استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء     

كتوبـة  املخطـارات   اإلجراءات وبروتوكـوالت االتـصاالت و     اإلطط و اخلوضع  لسنوات متعدِّدة   
، جتـري   يف الفـضاء    علـى اسـتخدام مـصادر القـدرة النوويـة          ينطـوي ق أي تطبيق    سلفاً قبل إطال  

.  تدريبات عملية متعدِّدة للتحقُّـق مـن كفايـة خطـط التأهُّـب واالسـتجابة               وكذلكناسا متارين   
 علـى اسـتخدام     املنطويـة  التطبيقـات    ألحـد  عملية إطـالق     لكلهذا اجلهد املكثَّف، الذي ُينفَّذ      و

بنـاء ثقـة اجلمهـور      علـى   ساعد على ضمان أمان اجلمهور و     ي يف الفضاء،    مصادر القدرة النووية  
 املنطويـة  علـى حنـو آمـن بتطبيقـات الواليـات املتحـدة       فيما يتعلـق باالضـطالع مـستقبالً    ودعمه  

  .على استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء
  


