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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
 ركة بني األمم املتحدة والوكالة الدولية حلقة العمل التقنية املشت  

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

   )٢٠٠٦فرباير / شباط٢٢-٢٠فيينا، (
 العناصر األساسية الدنيا: ورقة عمل مقدمة من االحتاد الروسي  

   اص باألمانإلطار خ
  مذكّرة من األمانة        

، ستنظّم اللجنة الفرعية    […]/A/RES/60مـن قـرار اجلمعـية العامـة         ] ١٦[وفقـا للفقـرة      -١
العلمـية والتقنـية الـتابعة للجـنة اسـتخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، باالشتراك مع                 

 األهداف والنطاق والسمات    الوكالـة الدولـية للطاقـة الذريـة، حلقـة عمل تقنية مشتركة حول             

________________ 
 * A/AC.105/C.1/L.283. 



 

 2 
 

 A/AC.105/C.1/2006/NPS/WP.5

 إىل ٢٠العامـة ملعـيار تقـين حمـتمل ألمـان مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي، تعقد من                 
 .٢٠٠٦فرباير / شباط٢٢

وقـد أُعـدت الورقـة الـواردة يف املـرفق األول هلـذه الوثيقة من أجل حلقة العمل التقنية               -٢
ادي ألعمال تلك احللقة الذي اتفق عليه الفريق        املشـتركة تلـك، وفقا للجدول الزمين االسترش       

العــامل املعــين باســتخدام مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء اخلــارجي أثــناء اجــتماع مــا بــني     
 )١(.٢٠٠٥يونيه / حزيران١٥ إىل ١٣الدورات املعقود يف فيينا من 

________________ 
 (1) A/AC.105/L.260. 
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  املرفق األول  
  *ورقة عمل مقدمة من االحتاد الروسي      
  ة الدنيا إلطار خاص باألمان العناصر األساسي   

  املتطلبات العامة لالستخدام اآلمن ملصادر القدرة النووية          -أوال  
ــناس        -١ ــة ال ــاملني ولعام ــان اإلشــعاعي للع ــري األم ــبات ضــمان توف تســتهدف هــذه املتطل

 .ومحاية البيئة من التلوث بالنويدات املشعة

الفضائية املفاعلية والنظائرية اليت وتنطـبق هـذه املتطلـبات عـلى مصـادر القـدرة النووية              -٢
لـنظم اإلمـداد وللمعدات   ) كهـرباء أو حـرارة أو إشـعاع مؤيـن    (قـد تسـتخدم كمصـادر قـدرة         

اخلاصـة ومعـدات اخلدمة املوجودة على منت املركبات الفضائية، ولوحدات الدسر الصاروخي             
 .وحمركات الصواريخ الكهربائية

 مصـادر القـدرة النووية مصممة حبيث تكون     ويـتعني أن تكـون نظـم األمـان ومعـدات           -٣
اجلـرعة اإلشـعاعية املـتوقّع أن يـتلقّاها أفـراد الناس، يف حال وقوع حادث متصور ميس مصدراًَ                   

 (mSv) ميليسيفرت   ١للقـدرة الـنووية، أو سـقوط ذلـك املصـدر يف منطقة مأهولة، ال تتجاوز                 
 املتعلّقة بتشعيع أفراد الناس تبعا ملدى  أثـناء عملـية إزالـة آثـار ذلـك احلـادث، وفقا لالفتراضات             

قبل أن يستعيده املعنيون بالبحث عنه، يف حال        ) بعـد املصـدر عـنهم ومـدة تعرضـهم لإلشـعاع           
 .أو يف حال عدم العثور عليه وتوقف البحث عنه/اكتشافه عرضا من جانب الناس و

ة اإلشعاع املتوقع أن    أمـا يف احلالـة الطارئـة الضـئيلة االحـتمال الـيت تـتجاوز فـيها جرع                  -٤
 فإن تشعيع العاملني - وهـي حالـة تعتـرب حادثا إشعاعيا         - ميليسـيفرت    ١يـتلقاها أفـراد الـناس       

وأفـراد الناس حتكمه املعايري والقواعد الوطنية وصكوك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، املستندة             
 .إىل توصيات اللجنة الدولية للحماية من اإلشعاعات

  
  تطلبات اليت حتكم مصادر القدرة النووية املفاعلية        امل -ثانيا  

ينـبغي أال يشـغل املفـاعل إال بعـد وصول املركبة الفضائية إىل مدار تشغيلي قريب من                   -٥
 .األرض ذي ارتفاع كاف أو إىل مسار حتليقي بني الكواكب

________________ 
 .يعرض هذا النص بالشكل الذي ورد به، ودون تنقيح رمسي  * 
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فاعل وجيـب أن تكفـل نظـم األمـان والعناصـر اهليكلـية ملصادر القدرة النووية وضع امل                   -٦
دون املســتوى احلــرج عــندما يكــون موجــودا عــلى األرض، وأثــناء وضــع املركــبة الفضــائية يف  
مـدار تشـغيلي قريـب مـن األرض أو عـلى مسار حتليقي بني الكواكب، وعندما تكمل املركبة                   
الفضـائية مهمـتها ويسـحب مصـدر القـدرة الـنووية مـن التشـغيل، ويـبقى املفاعل بعد ذلك يف                      

 .طولة، وكذلك يف حال وقوع حادث يتعلّق بسقوط مفاعل يف منطقة مأهولةالفضاء ملدة م

وممــا يكفــل األمــان اإلشــعاعي ملصــادر القــدرة الــنووية املفاعلــية املســتخدمة عــلى مــنت  -٧
املركـبات الفضـائية يف مـدارات قريـبة مـن األرض ذات ارتفاعـات عالـية أن يكـون عمـر تلك                       

ا يكفـي للسـماح لـنواتج انشـطار اليورانـيوم املـتراكمة يف       املصـادر واملركـبة الفضـائية طويـال مبـ     
املفـاعل، إىل جانـب الـنويدات املشـعة املنشـطة يف العناصـر اهليكلية ملصدر القدرة النووية، بأن                   

 .تضمحل إىل أدىن مستوى ممكن

وطـول الوقـت الـذي جيـب أن يـبقى فـيه مصـدر القدرة النووية املفاعلي يف مدار عال                      -٨
 ميليسيفرت ١ إمنـا يـتقرر باشـتراط أال تـتجاوز اجلـرعة اإلشـعاعية املسـموح ـا             بدرجـة كافـية   

أثـناء الوقـت الـذي قـد يكـون فـيه أفـراد الـناس على متاس مع مفاعل سليم أو حمطّم جزئيا بعد          
 .سقوطه يف منطقة مأهولة

  
  املتطلبات اليت حتكم املصادر النظائرية للقدرة النووية         -ثالثا  

ان مصادر القدرة النووية النظائرية باحلفاظ على سالمة هيكل املصدر     جيـب ضـمان أم     -٩
يف كل مرحلة من مراحل التشغيل،      ) أمبولة النويدات املشعة  (الـنظائري ومـنع تسـرب حمتوياته        

مبــا يف ذلــك حــاالت وقــوع حــوادث مرتقــبة، أو حــاالت ســحب مصــدر القــدرة الــنووية مــن  
 .ةالتشغيل وبقائه يف الفضاء لفترة مطول

ويف حالـة سـقوط مصـدر القـدرة الـنووية الـنظائري إىل داخل الغالف اجلوي لألرض                   -١٠
عقـب وقـوع حـادث عـلى مـنت مركـبة اإلطالق أو املركبة الفضائية أثناء الصعود، مبا يف ذلك           
انفجـار مركـبة اإلطـالق أو اشـتعال الـنار فـيها، أو عقـب دخـول املركـبة الفضـائية الـيت حتمل                         

 للقـدرة الـنووية إىل الطـبقات العلـيا مـن الغـالف اجلـوي، جيـب منع حتطم                    عـلى متـنها مصـدرا     
 .وتشتت النويدات املشعة يف البيئة) أمبولة النويدات املشعة(املصدر النظائري 

بسطح ) أمـبولة الـنويدات املشعة    (ويف حـال ارتطـام مصـدر القـدرة الـنووية الـنظائري               -١١
 األرض، جيـب مـنع انـبعاث الـنويدات املشعة يف            األرض عقـب عـودة ذلـك املصـدر عرضـا إىل           

 .البيئة
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يف البيــئة لفــترة ) أمــبولة الــنويدات املشــعة(وإذا ظــلّ مصــدر القــدرة الــنووية الــنظائري  -١٢
مطولـة بعـد معـاودة الدخـول إىل الغـالف اجلـوي واالرتطام بسطح األرض، جيب منع انبعاث                   

 .أو للتأثريات اخلارجية الطبيعيةالنويدات املشعة يف البيئة نتيجة للتأكّل 
  

 ــــــــــــــــــــــــ


