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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية             
 الدورة الثالثة واألربعون          

 ٢٠٠٦مارس     / آذار ٣-فرباير    / شباط    ٢٠فيينا،     
 * من جدول األعمال املؤقت              ٩البند    

    استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي
 بني األمم املتحدة والوكالة الدولية كة شتراملتقنية العمل الحلقة   

حول األهداف والنطاق والسمات العامة ملعيار تقين للطاقة الذرية 
  حمتمل ألمان مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

   )٢٠٠٦فرباير / شباط٢٢-٢٠فيينا، (
 اعتبارات بشأن التصميم الفريد لتطبيقات مصادر القدرة النووية   

   ء اخلارجييف الفضا
   ورقة عمل مقدمة من االحتاد الروسي                 

  مذكّرة من األمانة 
اللجنة الفرعية  ، سوف تتولّى  ٦٠/٩٩ من قرار اجلمعية العامة   ١٦عمال بالفقرة    -١

 التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، باالشتراك مع   العلمية والتقنية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 * A/AC.105/C.1/L.283. 
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حول األهداف والنطاق والسمات  لذرية، تنظيم حلقة عمل تقنية الوكالة الدولية للطاقة ا
، وذلك يف فيينا  العامة ملعيار تقين حمتمل ألمان مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي   

 .٢٠٠٦فرباير  / شباط ٢٢ إىل  ٢٠خالل الفترة من 

قنية  وقد أُعدت ورقة العمل الواردة يف مرفق هذه الوثيقة لغرض حلقة العمل الت  -٢
املشتركة وفقا للجدول الزمين االسترشادي ألعماهلا، بصيغته اليت اتفق عليها الفريق العامل      

 خالل اجتماعه ملا بني الدورات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجياملعين باستخدام 
 ).A/AC.105/L.260 (٢٠٠٥يونيه  / حزيران  ١٥ إىل  ١٣الذي عقد يف فيينا يف الفترة من  
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  املرفق األول
 اعتبارات بشأن التصميم الفريد لتطبيقات مصادر القدرة النووية   

   يف الفضاء اخلارجي
  ورقة عمل مقدمة من االحتاد الروسي                 

يسـتمد التصـميم الفـريد ملصـادر القـدرة الـنووية الفضائية جذوره من متطلبات حمددة                  -١
 .قنية عامة ذات صلة باألمان هذه املصادر ومن متطلبات تبشأن أمان تطبيقات

ــنووية يف الفضــاء         -٢ ــدرة ال ــن ملصــادر الق ــبات احملــددة بشــأن االســتخدام اآلم ــا املتطل أم
اخلـارجي خـالل مجـيع مـراحل تصـميم هـذه املصـادر وصـنعها وتشـغيلها وتوقـيفها عـن العمل               

 :وبقائها يف الفضاء لفترة طويلة بعد ذلك، فهي تشمل النقاط التالية

إن الربنامج املتطور اجلاري    :  اسـتخدام مصادر القدرة النووية الفضائية      دوافـع  )أ( 
يف جمـال حبـوث الفضـاء ال ميكن تنفيذه باستخدام مصادر قدرة غري نووية، وهو سيكون أكثر                  

 مشوال لو استخدمت فيه مصادر القدرة النووية؛

ملعــين خضــوع اســتخدام مصــادر القــدرة الــنووية الفضــائية للتشــريع الوطــين ا   )ب( 
باألنشـطة الفضـائية وباسـتخدام القـدرة الـنووية وللمـبادئ الدولية اليت حتكم استخدام مصادر                 

وهـذه املــبادئ القائمــة عــلى  . القـدرة الــنووية يف الفضــاء اخلــارجي، والـيت هــي مبــثابة توصــيات  
بلة ميــثاق األمــم املــتحدة وعــلى املعــاهدات واالتفاقــيات الدولــية ميكــن اســتكماهلا بالوثــيقة املقــ 

ــان          ــايري ألم ــيت تتضــمن مع ــة، ال ــة الذري ــية للطاق ــة الدول ــتحدة والوكال ــم امل ــني األم املشــتركة ب
 املفاعالت ومصادر القدرة النووية الفضائية العاملة بالنظائر املشعة؛

حتديـد مسـؤوليات موظفـي اجلهـات املطـورة والصانعة ملصادر            : ثقافـة األمـان    )ج( 
 املــنظمة املشــغلة لــتلك املصــادر؛ وضــمان مؤهـــالت      القــدرة الــنووية ومســؤوليات موظفــي    

املوظفــني وتدريــبهم؛ وتوفــري التدريــب النفســي لــلموظفني لكــي يدركــوا مــا حيظــى بــه أمــان     
مصــادر القــدرة الــنووية مــن أولويــة؛ واختــاذ تدابــري لضــمان وجــود عــدد كــاف مــن املوظفــني   

الصنع والتشغيل والتوقيف   أي مـراحل التطوير و    (املؤهلـني طـوال عمـر مصـدر القـدرة الـنووية             
 وخالل أي فترة زمنية طويلة يظلّ فيها املصدر يف الفضاء بعد توقيفه عن العمل؛) عن العمل

وضـع وتنفـيذ بـرنامج لضـمان النوعـية حـىت تسـود الثقة بأن                : ضـمان النوعـية    )د( 
متطلـبات األمـان الـيت تـنص علـيها خمـتلف الـربامج سـوف تسـتوىف طـوال عمـر مصـدر القدرة                       

 النووية؛
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ــاع        )ه(  ــبدأ الدفـ ــثال ملـ ــائية باالمتـ ــنووية الفضـ ــدرة الـ ــادر القـ ــان مصـ ــمان أمـ ضـ
املســتميت، مــع التأكــيد عــلى التقلــيل إىل أدىن حــد مــن أثــر اإلشــعاع املؤيــن واملــواد املشــعة يف 

 اجلمهور والبيئة، مبا يف ذلك الفضاء اخلارجي؛

ان الـيت تكفـل أمان مصادر       نظـم األمـان والعناصـر اهليكلـية ذات الصـلة باألمـ             )و( 
ــرجحة،         ــنظورة وامل ــة احلــوادث امل ــادي ويف حال ــنووية الفضــائية خــالل التشــغيل الع ــدرة ال الق
باإلضــافة إىل طائفــة مــن الــتدابري التنظيمــية والتقنــية ملــنع احلــوادث وإلجــراء عملــيات التنظــيف 

 الالحقة للحوادث؛

خلـارجي لإلشعاع املؤين    كـون مسـتويات تعـرض اجلمهـور والبيـئة والفضـاء ا             )ز( 
وللـتلوث اإلشـعاعي الـناجم عـن مصـادر القـدرة الـنووية الفضائية حمددة على أساس توصيات                   
اللجـنة الدولـية للوقاية من اإلشعاعات، واملتطلبات املبينة يف املعايري والقواعد الوطنية، واملعايري              

 القدرة النووية الفضائية؛اليت قد تضعها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مصادر 

كـون أمـان اسـتخدام مصـادر القـدرة الـنووية ومـا يتصـل بـه مـن خماطـر يقيم                        )ح( 
حبسـب كـل حالـة عـلى حـدة، أي حبسـب وظـيفة املركـبة الفضائية ومهمتها ومبراعاة موثوقية                     
وجناعـة املعـدات املسـتخدمة يف ضـمان أمـان مصـدر القدرة النووية واحتماالت احلوادث عند                  

طـالق املركـبة الفضـائية الـيت حتمـل عـلى متـنها مصـدرا مـن مصـادر القـدرة الـنووية، وخالل                         إ
تشـغيل هـذا املصـدر أو توقـيفه عـن العمـل أو يف حالـة بقائـه يف الفضـاء لفترة طويلة، مع أخذ                 

وقــد تفضــي اآلثــار املترتــبة عــلى هــذه  . احــتماالت التصــادم مــع احلطــام الفضــائي يف احلســبان 
 األمـان ويف العناصـر اهليكلـية ملصـدر القدرة النووية إىل أثر إشعاعي يتجاوز                احلـوادث يف نظـم    

ــنة يف املعــايري والقواعــد ذات الصــلة     ف كحــادث   -املســتويات املقــبولة املبيصــنــة ت  وهــي حال
وقــد يطــرأ هــذا الــنوع مــن احلــوادث عــند حتطّــم أحــد مصــادر القــدرة الــنووية، أو    . إشــعاعي

الــة مصــادر القــدرة الــنووية العاملــة بالــنظائر املشــعة، أو حــدوث انــبعاث نويــدات مشــعة يف ح
ــنووية     ــدرة ال ــامل مبصــادر الق ــلمفاعل الع ــرطة ل ــيم   . حرجــية مف ــبعة يف تقي ــوم املنهجــية املت وتق

احـتماالت خطـر اإلشـعاع عـند وقـوع احلـوادث اإلشـعاعية عـلى حتلـيل احـتماالت األحداث                     
أن يتعرض هلا اجلمهور يف حال سقوط مصدر من         النهائـية، واجلـرعات اإلشعاعية اليت يحتمل        

ومن . مصـادر القـدرة الـنووية يف مـنطقة آهلة بالسكان، وعدد األفراد الذين يصيبهم اإلشعاع               
أجـل التخفـيف مـن وطـأة هـذه العواقـب واحلـد مـن خطـر األثـر اإلشعاعي، يعتزم اختاذ تدابري                   

 هور يف حال وقوع حادث إشعاعي؛تنظيمية وتقنية لتنفيذ عمليات التنظيف وحلماية اجلم
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وجــود ضــمانات بــتوفري احلمايــة املاديــة لــلمواد الــنووية عــندما تكــون ملفــاعل   )ط( 
يعمـل مبصـدر مـن مصـادر القـدرة الـنووية صـلة بواحـد مـن األنـواع احملـددة من احلوادث اليت                         

ة النووية يف   تطـرأ خـالل إيالج املركبة الفضائية اليت حتمل على متنها مصدرا من مصادر القدر              
املـدار التشـغيلي أو يف مسـار للتحلـيق بني الكواكب، مبا يف ذلك احلوادث اليت تطرأ على منت                    
هـذا الـنوع مـن املركـبات والـيت تفضي إىل عودة املركبة إىل املدار أو إىل عودة مصدر مستقل                    

 وال تنطــبق. مــن مصــادر القــدرة الــنووية إىل الغــالف اجلــوي لــألرض وســقوطه عــلى ســطحها
الضـمانات يف حـال الـتحطّم األيروديـنامي الكـامل لـلمفاعل وانتشار الوقود النووي عند تفتته                 

 إىل جزيئات دقيقة؛

نشـر نـتائج العمـل املـتعلق بتقيـيم أمـان مصـادر القدرة النووية؛ والقيام داخل                   )ي( 
زويد األمم األمـم املـتحدة بنشـر تقيـيم ألمـان مصادر القدرة النووية؛ ومناقشة نتائج العمل؛ وت             

املـتحدة والوكالـة الدولـية للطاقة الذرية باملعلومات عند وقوع حادث ينطوي على مصدر من              
مصـادر القـدرة الـنووية؛ ومقبولـية التكـتم عـلى املعلومات يف حال وقوع حادث ينطوي على                    

 .سقوط مصدر من مصادر القدرة النووية

 القدرة النووية الفضائية فهي تتسق      وأمـا املتطلـبات التقنـية العامـة بشـأن أمـان مصـادر              -٣
مــع املتطلــبات احملــددة بشــأن أمــان اســتخدام مصــادر القــدرة الــنووية الفضــائية، وهــي تتضــمن  

 :األحكام التالية

وجـوب ضـمان األمـان خـالل صـنع واختـبار مصـادر القـدرة الـنووية يف كل             )أ( 
 واألعمـال التحضريية السابقة     الـتخزين والـنقل؛   (نظـم التشـغيل العاديـة ملصـدر القـدرة الـنووية             

لإلطـالق يف موقـع اإلطـالق؛ واإليـالج يف املـدار على منت املركبة الفضائية ومركبة اإلطالق؛                  
، وخالل فترة طويلة يف الفضاء      )والتشـغيل عـلى مـنت املركـبة الفضـائية، والتوقـيف عـن العمـل               

تشغيل مصدر  عقـب التوقـيف عـن العمـل، ويف حـال وقـوع حادث يف أي مرحلة من مراحل                    
 القدرة النووية أو املركبة الفضائية أو مركبة اإلطالق؛

وجـوب األخـذ بأسـلوب ميـنع تراكم احلطام الفضائي يف املدارات القريبة من                )ب( 
ــنووية       ــرنامج إيــالج مصــدر القــدرة ال ــنووية وب األرض عــند تصــميم هــيكل مصــدر القــدرة ال

 طالق يف املدار؛املوجود على منت املركبة الفضائية أو مركبة اإل

 متطلّبات تتعلّق باملعدات، وخاصة أن تكون مجيع املعدات نظيفة؛ )ج( 

متطلّـبات تـتعلّق بـنظم أمـان مصـادر القـدرة الـنووية وبالعناصـر اهليكلية ذات                   )د( 
 الصلة باألمان؛
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 . وجوب تقييم أمان مصدر القدرة النووية )ه( 

ن أمــان مصــادر القــدرة الــنووية الفضــائية أمــا هــيكل ومضــمون املتطلــبات العامــة بشــأ -٤
 :فهما بكاملهما يتحددان باألمرين التاليني

املنهجـــية املتـــبعة يف ضـــمان األمـــان والوثـــائق الالئحـــية الـــيت ترســـي معـــايري    - 
 ومقاييس بشأن األمان؛

ــية       -  ــية وتقنـ ــبارات علمـ ــدده اعتـ ــذي حتـ ــنووية، الـ ــدرة الـ ــادر القـ ــيكل مصـ هـ
 .صدر القدرة النووية ونوعه وخصائصه وبارامتراتهوتصميمية، حبسب وظيفة م

وفــيما يــتعلق مبصــادر القــدرة الــنووية الفضــائية اهــزة مبفــاعل، أي وحــدات القــدرة     -٥
ووحـدات الدفـع بالقدرة النووية ذات املفاعالت        ) ١الشـكل   (الـنووية ذات املفـاعالت احملولـة        

، فإن مبدأي األمان النووي     )٢الشكل  (القائمـة عـلى تكنولوجـيات الدفـع بالصـواريخ النووية            
 :واإلشعاعي الرئيسيني الواجبـي التطبيق خالل التشغيل ويف حال وقوع حوادث مها التاليان

حتقــيق دون حرجــية املفــاعل يف كــلّ نظــم : مــن أجــل ضــمان األمــان الــنووي - 
ة فضائية يف التشـغيل، باسـتثناء بـدء التشـغيل املـادي لـلمفاعل والتشغيل العادي على منت مركب        

 املدار أو يف مسار حتليق بني الكواكب؛

محايـة املوظفـني واجلمهور من اإلشعاع       : مـن أجـل ضـمان األمـان اإلشـعاعي          - 
الــذي يــتجاوز املســتويات املقــبولة واحلــيلولة دون انتشــار املــواد اإلشــعاعية يف البيــئة عــلى حنــو  

 .ميكن التحكّم فيه حبيث يؤثّر يف اجلمهور ال

ــتحكم يف      ودون حر -٦ ــنظام ال ــتابعة ل ــتحكم ال ــيها اســطوانات ال ــاعل حتــافظ عل جــية املف
املفــاعل ومحايــته، الــيت يتضــمنها عاكســه اجلــانيب، وقضــبان األمــان املوجــودة يف قلــب املفــاعل   
واملصـنوعة مـن مـواد ذات مقطـع مستعرض شديد االمتصاص للنوترونات، تنطوي على مسوم                

 ).٢ و ١الشكالن (قابلة لالحتراق 

يحتفظ به يف مستويات مقبولة     " البارد"واإلشـعاع املؤيـن الصـادر عـن املفاعل اخلامل            -٧
أثناء بدء التشغيل املادي   ) قوة النوترون ومدة عمره   (مـن خـالل احلـد من جمموع توليد القدرة           

لـلمفاعل وأثـناء الفـترة اليت تتخلل بدء التشغيل ونقل مصدر القدرة النووية للمفاعل يف حاوية            
 . ل إىل موقع اإلطالقنق

والتقــيد مبتطلــبات األمــان الــنووي واإلشــعاعي ملصــادر القــدرة الــنووية اهــزة مبفــاعل  -٨
حتـدده بالكـامل حالة هيكل املفاعل يف سياق تطورات احلوادث عقب تعطّب معدات اإليالج               
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 التحطّم  الذي يفضي إىل  ) مركـبة اإلطـالق والطـبقات العلـيا ووحـدات دفـع املركبة الفضائية             (
احلـراري وامليكانـيكي واأليروديـنامي اجلـزئي أو الكـلي هلـيكل مصـدر القدرة النووية واملفاعل            

 .على السواء

انفجار مركبة اإلطالق واحتراق عناصر دفع      : وتعتـرب احلـوادث التالية حوادث متوقّعة       -٩
ألرض؛ أو الصـاروخ يف حـال انـدالع حـريق؛ أو هـبوط تسياري ملركبة اإلطالق وارتطامها با             

هــبوط جســم يف الغــالف اجلــوي لــألرض قــبل قــذف خمــروط مقدمــة مركــبة اإلطــالق أو بعــد 
 .ذلك؛ أو عودة مركبة فضائية جمهزة مبصدر قوة نووية من املدار إىل الغالف اجلوي

ــبدأ         -١٠ ــإن امل ــنظائر املشــعة، ف ــة بال ــنووية الفضــائية العامل ــدرة ال ــتعلق مبصــادر الق ــيما ي وف
من اإلشعاع هو احلفاظ، يف مجيع نظم التشغيل العاملة مبصادر القدرة النووية            الرئيسـي لألمان    

ويف حـال وقـوع حـوادث غـري مـنظورة، عـلى سـالمة األمـبوالت احلاوية للوقود الداسر الذي                     
وهذا األمر  . أساسـه نويـدة مشعة منتقاة وعلى قدرة تلك األمبوالت على عدم تسريب الوقود             

يدة املشــعة بأغلفــة مــتعددة تســتخدم فــيها مــواد وســبائك مقاومــة   يــتحقّق بتغطــية أمــبولة الــنو 
ــن         ــي م ــنامي يق ــتآكل، وباســتعمال درع أيرودي ــالطالء املضــاد لل ــية ومكســوة ب ــلحرارة العال ل

 ).٣الشكل (احلرارة وعازل حراري مصنوع من معدات كربونية 
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أسطوانة التحكّمقضيب األمان

   املفاعل احملول لالنبعاثات احلرارية والدرع الواقي من اإلشعاع يف وحدة القدرة النووية-١الشكل

 قناة توليد الكهرباء

)٢٣٨-مأورانيو(الدرع الغاماوي 

)هيدريد اللّيثيوم(الدرع النوتروين 
 )هيدريد الزركونيوم(املهدئ 

 العاكس اجلانيب

 املفاعل احملول
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 ة النووية  املفاعل والدرع الواقي من اإلشعاع يف وحدة الدفع بالقدر-٢الشكل

 أسطوانة التحكّم

املفاعل
) وهيدريد اللّيثيوم٢٣٨-اليورانيوم(الدرع الواقي من اإلشعاع

قضيب األمان
 العاكس اجلانيب

 
 )مساعد(جتميع الوقود 

 )أساسي(جتميع الوقود 
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احلراريالعزل كُريات ثاين أوكسيد البلوتونيوم  الدرع الواقي من احلرارة األيروديناميةأغلفة األمبولة

الغطاء الواقي ٢٣٨-أمبولة بلوتونيوم

   مصدر احلرارة املنبعثة من النظائر املشعة-٣الشكل


