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V.05-90463 (A) 

*0590463* 

  استخدام الفضاء الخارجي لجنة  
 في األغراض السلمية

  الفرعية العلمية والتقنية اللجنة
  الثالثة واألربعون الدورة
 ٢٠٠٦مارس / آذار٣ -فبرایر / شباط٢٠ فيينا،
 * من جدول األعمال المؤقت٩ البند

 ء الخارجي مصادر القدرة النوویة في الفضااستخدام
   

 عمل تقنية مشترآة بين األمم المتحدة والوآالة الدولية للطاقة حلقة  
الذریة حول األهداف والنطاق والسمات العامة لمعيار تقني محتمل ألمان 

فبرایر / شباط٢٢-٢٠فيينا، (مصادر القدرة النوویة في الفضاء الخارجي 
٢٠٠٦( 

معني باستخدام مصادر القدرة النوویة  عامة حول تقریر الفریق العامل النظرة  
استعراض الوثائق الدولية والعمليات الوطنية "في الفضاء الخارجي المعنون 

المحتملة الصلة باستخدام مصادر القدرة النوویة ألغراض سلمية في الفضاء 
 )A/AC.105/781الوثيقة " (الخارجي

 عن الفریق العامل  عمل مقدمة من الوالیات المتحدة األمریكية نيابةورقة  
 المعني باستخدام مصادر القدرة النوویة في الفضاء الخارجي

  من األمانةمذآرة  

اًً -١   رة وفق ة   ١٦ للفق ية العام رار الجمع ن ق ؤرخ ٦٠/٩٩ م انون ٨ الم  آ
مبر   /األول تقوم اللجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة للجنة استخدام   ٢٠٠٥دیس ، س
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ي ا  ي ف اء الخارج ة   الفض ية للطاق ة الدول ع الوآال تراك م لمية، باالش راض الس ألغ
يار  ة لمع مات العام نطاق والس داف وال ية حول األه ل تقن ة عم يم حلق ة، بتنظ الذری
ان مصادر القدرة النوویة في الفضاء الخارجي، ستـُعقد في فيينا،               تمل ألم ي مح تقن

 .٢٠٠٦فبرایر / شباط٢٢ إلى ٢٠في الفترة من 

د -٢   دَّوق ة     ُأِع ى حلق يقة لعرضها عل ذه الوث رفق ه ي م واردة ف ل ال ة العم ت ورق
ة العمل، حسبما                   ال حلق ًا للجدول الزمني االسترشادي ألعم ية المشترآة وفق العمل التقن
اء       ي الفض نوویة ف درة ال تخدام مصادر الق ي باس امل المعن ریق الع ك الف ى ذل ق عل واف

 ١٥ إلى   ١٣في فيينا، في الفترة من      الخارجي خالل اجتماعه لما بين الدورات، المعقود          
 ).A/AC.105/L.260 الوثيقة (٢٠٠٥یونيه /حزیران
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  األولالمرفق

 عامة حول تقریر الفریق العامل المعني باستخدام مصادر القدرة نظرة  
استعراض الوثائق الدولية "النوویة في الفضاء الخارجي المعنون 

م مصادر القدرة النوویة والعمليات الوطنية المحتملة الصلة باستخدا
 )A/AC.105/781الوثيقة " (ألغراض سلمية في الفضاء الخارجي

 عمل مقدمة من الوالیات المتحدة األمریكية نيابة عن الفریق ورقة  
 ١يالعامل المعني باستخدام مصادر القدرة النوویة في الفضاء الخارج

 مقدِّمة -أوًال 

تمع  •   ام          اج ي ع د ف ن جدی ریق  ١٩٩٨ م امل المعني باستخدام مصادر       الف  الع
ية لتحدید             ية والتقن ية العلم نة الفرع تابع للج ي الفضاء الخارجي ال نوویة ف درة ال الق
نة المتصلة باستخدام مصادر القدرة النوویة         ية الراه ية الدول ير التقن ة المعای ودراس

 . في الفضاء

  اعتمدت خطة عمل متعّددة السنوات وقد •  

 معلومات  بما یلزم إعداد رساء عملية وإطار على إرآـّزت  •   

 أو بيانات من شأنهما تيسير المناقشات في المستقبًل حول     

 .  ومعایير األمان المتعلقة بمصادر القدرة النوویةعمليات     

ـّد •   م     ویجس د ت امل وق ریق الع يه الف ـّل إل ذي توص ق اآلراء ال تقریر تواف  ال
 . ٢٠٠٢مارس /إصداره في آذار

  التقریر محتویات -ثانيًا 

ل •   يقات   العوام ن التطب ائية ع نوویة الفض درة ال ادر الق يـّز مص ي تم  الت
 . النوویة األرضية

ائق •   درة    الوث ادر الق لة بمص تملة الص ية المح يعة التقن ية ذات الطب  الدول
 . النوویة الفضائية وإجراءات تطویرها

 .  إجراءات الموافقة على اإلطالقملخـّص •  

 .  المستقبلية المحتملةالتطورات •  

__________________ 

 . ورقة العمل مستنسخة بالشكل الذي وردت به ١   
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 . االستنتاجات •  

يـّزة العوامل  -ثالثًا  ة  :  المم  تطبيقات مصادر القدرة النوویة الفضائية بالتطبيقات مقارن
 األرضية

 .  أوجه االختالف والتشابه على تطبيقات معيـّنةتتوقـّف •  

ن  •   ى األنشطة المنطویة على مصادر قدرة     یمك نظر إل  نوویة فضائية على  ال
 : النحو التالي

يات  •    ى األرض     عمل وهي تشمل التطویر والتجميع واالختبار والنقل       ( عل
 ؛ )إلى موقع اإلطالق

يات  •    ى األمان النووي أثناء التحليق             عمل ر عل ن أن تؤثـّ وهي تشمل  ( یمك
 ).االطالق والتوزیع واالستخدام آجزء من مهمة فضائية

راءات •   ن  أرضية إج يات األرضية، م ى العمل يقًا عل ثر تطب ة هي األآ قائم
 . المرجـّح اقتصارها على العمليات الفضائية

د •   نوویة الفضائية ومصادر توج درة ال ن مصادر الق ابه بي ه تش  بعض أوج
 : القدرة النوویة األرضية، وهي

  مواد مشعـّة لتحقيق منافع البشریة؛استخدام •   

 لعلوم والهندسة؛  في مجالي االتقّدم •   

 ؛ )وقضایا اإلدراك العام ذات الصلة( على األمان الترآيز •   

يناریوهات الحوادث واحتماالت عبورها            العواقب  •    ناجمة عن بعض س  ال
 الحدود في بعض الحاالت؛ 

  العالي من الموثوقية وحمایة العمال والجمهور والبيئة؛المستوى •   

  .ليلية والهندسية ما من الطرائق التحقدر •   

 :  العوامل المؤّدیة إلى اختالفات تقنية أساسية فهيأما •  

  التطبيقات؛ طبيعة •   

  التشغيل؛ بيئة •   

  وذاتية تشغيل النظم؛ طبيعة •   

  المادة المشعـّة؛ آمية •   

  ومدة االستخدام؛ تواتر •   
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بعد  •    ادي ال غيل الع ار التش كنية وآث ناطق الس تملة  عن الم وادث المح  والح
 على هذه المناطق؛ 

  النظم وموثوقية تصميمها؛ تعقـّد •   

 أو النشطة؛ / النظم السلبية واستخدام •   

 .  الخدمةنهایة •   

ائق -رابعًا  نوویة   الوث درة ال تملة الصلة بمصادر الق ية المح يعة التقن ية ذات الطب  الدول
 الفضائية

ري •   تى أج تبانة ش تعراض الس بادئ   اس ى الم ية، باإلضافة إل ائق الدول الوث
 . القائمة، المحتملة الصلة بمصادر القدرة النوویة الفضائية

ان •   ي  آ ائدة ف ون ذات ف ن أن تك ات یمك يع معلوم و تجم ك ه ن ذل دف م  اله
ير األمان المتعلقة بمصادر          يات ومعای أن عمل تقبل بش ي المس هيل أي مناقشات ف تس

 . القدرة النوویة

ائية       زرآـّ •   نوویة الفض درة ال ادر الق ا مص نفرد به يات ت ى عمل يم عل  التقي
 . تؤثـّر في األمان

بر  •    تملة إذا آانت تنطوي على االحتمال بأن                تـُعت ا ذات صلة مح يقة م  وث
الق         ان االط طة أم ي ألنش رجع تقن ورد أو م يمة آم نفعة أو ق ر م توفـّ

 . لفضائيةواألمان النووي التشغيلي لمصادر القدرة النوویة ا

امل استعراضًا للوثائق التالية لتحدید ما قد یكون منها ذا     أجرى  •   ریق الع  الف
 : صلة خاصة بما یلي

  الدولية؛ االتفاقيات •   

  اللجنة الدولية للوقایة من االشعاعات؛توصيات •   

ورات •    ة     منش ية للطاق ة الدول ن الوآال ادرة ع ان الص ائق األم لة وث  سلس
 ؛ )آالةالو(الذریة 

  لجنة األمم المتحدة العلمية المعنية بآثار االشعاع الذري؛ تقریر •   

ة •   يقة   قائم ي بالوث رفق الثان ي الم يها ف وص عل ائق المنص  الوث
A/AC.105/781 . 

 :الوثائق الُمحّددة بأنها ذات صلة محتملة باألمان النووي أثناء التحليق •  
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  الوثائقنوع العدد

  الدوليةياتاالتفاق ٤
 

  ذات الصلة بالوآالةالوثائق ٢٤
 

  اللجنة الدولية للوقایة من اإلشعاعاتمنشورات ٢٦
 

ائق  ٣ ار    وث ية بآث ية المعن تحدة العلم م الم نة األم  لج
 اإلشعاع الذري

 
 المجموع ٥٧

 
يات  •   ية    االتفاق يات األآثر صلةً  بمصادر             – الدول ى االتفاق ریق عل ز الف  رآـّ

 :وویة، وهيالقدرة الن
  التبيلغ المبكـّر عن وقوع حادث نووي؛ اتفاقية •   
  تقدیم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي؛ اتفاقية •   
 اتفاقية األمان النووي؛ •   
 .  الحمایة المادیة للمواد النوویةاتفاقية •   

   : المـُصـّنفة في الفئات المواضيعية التاليةالوثائق •  
 ؛ )وهي ترآـّز على أمان النظم( النووي األمان •   
 ؛ )وهي ترآـّز على حمایة األفراد( من اإلشعاعات الوقایة •   
  لحاالت الطوارئ، والتدخـّل فيها وتخفيف عواقبها؛ التخطيط •   
  التعّرض المحتملة لإلشعاعات؛ حاالت •   
 . النقل •   

  : یضًا استنادا إلى ما یلي الوثائق المـُصنـّفة أفرادى •  
 : المحتملةالصلة   
  صلة مباشرة بمصادر القدرة النوویة الفضائية فحسب؛ ذات -١   
ك مصادر القدرة                   ذات -٢    ي ذل ا ف ووي بم يق ن أي تطب تملة ب  صلة مح

 النوویة؛
وعة -٣    ض    موض مـّن بع نها تتض دًا، لك ية تحدی يقات األرض  للتطب

 . مصادر القدرة النوویة الفضائيةالعناصر المحتملة الصلة ب
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 : اإلرشادات أو التفصيلمستوى   
 .  المستوىرفيع -ألف   
 .  نحو مـُفصـّلعلى -باء   

 A/AC.105/781 من المرفق الثاني بالوثيقة مثال -خامسًا 
 

  وثائق الوآالة الدولية للطاقة الذریة المحتملة الصلة بالموضوع-باء

الرمز 
الداللي رقم الوثيقة: المرجع العنوان التعليقات  الرقم 

اعدة الدول على التخطيط من أجل             باء١ يقة لمس أعدت الوث
ل      واتل تعم ودة س ن ع أ ع تمل أن تنش داث یح أح
ى األرض، ولتقدیم ممارسات نالت           نوویة إل القدرة ال ب
ل    ن أج ي م توى الدول ى المس ي اآلراء عل ا ف توافق

ثل هذه الحاالت      تجابة لم يقة توجيهات  وتقدم الوث . االس
ا منذ وقت اإلعالن         ن اتخاذه ددة یتعي ير مح أن تداب بش
د         راحل تحدی الل م ن خ ودة م دوث الع رب ح ن ق ع

 .المكان والرصد واالسترداد

وارئ  " يط للط التخط
اتل  ودة س يؤ لع والته
نوویة    القدرة ال ل ب یعم

 "الى األرض

م    ان رق لة األم سلس
 ؛)١٩٩٦ (١١٩

 STI/PUB/1014 

٢٠ 

 حتملة لإلشعاعاتحاالت التعرض الم

نة          ألف٢ ا اللج ي أوصت به عاع الت ن االش ة م بادئ الحمای م
يقة    ي الوث عاع ف ن االش ة م ية بالحمای ية المعن الدول

ICRP-60)   م يقة رق اه   ٢الوث اء أدن باب ب ي ال ن  )  ف م
ا        كل نظام عاع تش در اش ادي لمص غيل الع ل التش أج
ة   ن ثالث تألف م رعات، ی تعرض للج ن ال د م للح

ات ویغ: مكون ثل تس توى األم يق المس ة وتحق  الممارس
ردیة    رعات الف ن الج د م عاع والح ن االش ة م . للحمای

ك      اق تل يع نط ن توس يف یمك تقریر آ ذا ال ویصف ه
االت     توقعة أو ح ير م االت غ مل ح بادئ لتش الم

ية  عاع (عرض ن لالش تعرض الممك ریق  ) لل ن ط ع
ى    تند إل عاع المس ن االش ة م ام الحمای ن نظ تحول م ال

 .ج موحد ضمن اطار احتماليالجرعات الى نه

ة  " بادئ الحمای يع م توس
مل   عاع لتش ن االش م
تعرض  ادر ال مص

 "الممكن لالشعاع

م    ان رق لة األم سلس
 ؛)١٩٩٠ (١٠٤

STI/PUB/834 

٢١ 

اري      ألف٣ ریق االستش ن الف ادر ع ور ص ناول . منش ویت
نووي        ان ال ال األم ي مج ن ف تعرض الممك وم ال مفه

ب السياس  عاعي، وجوان ان االش ة، واألم ة العام
ر  تماالت الخط بارات واح ان، واعت رات األم . وتقدی

ى      تمل عل ة، ویش تماالت المنخفض ار االح ناقش آث وی
تقدیر        ي ال يقها ف تمال وتطب ریة االح ناول نظ اب یت ب

 .االحتمالي لألمان

ن  " تعرض الممك ال
عاع في مجال أمان      لالش

 "المفاعالت النوویة

75-INSAG-9 (1995); 
STI/PUB/992 

٢٢ 

 لالنق

ية بشأن تعبئة              باء٣ ية الدول ح التنظيم يقة اللوائ تعرض الوث
عة من أجل شحنها بواسطة عربات            واد المش ل الم ونق

نقل والسكك الحدیدیة والبواخر والطائرات       وتستند . ال
نقل التي          يف وال ية للتغل ح الحال يقة اللوائ ذه الوث ى ه ال
رقابة  ئة ال ية وهي نقل األمریك عتها وزارة ال وض

نوویة  ية ال ة األمریك ية ووزارة الطاق د . األمریك وق
 ). الواردة أدناه٢٤الوثيقة رقم  (ST-1حلت محلها 

نقل  " نظمة لل ح الم اللوائ
أمون للمواد المشعة    : الم

بعة   بصيغتها  (١٩٨٥ط
 )"١٩٩٠المعدلة في 

ـم     ان رق لة األم  ٦سلس
 ؛)١٩٩٠(

STI/PUB/866 

٢٣ 

ان رقم              باء٣ لة األم يقة محل سلس لوثيقة رقم  ا (٦تحل الوث
اله٢٣ واردة أع ح  ).  ال دث اللوائ رض أح وتع

ة   ية للطاق ة الدول عتها الوآال ي وض ير الت والمعای
 .الذریة فيما یتعلق بتعبئة ونقل المواد المشعة

نقل  " نظمة لل ح الم اللوائ
 "المأمون للمواد المشعة

TS-R-1 (ST-1, 
Revised) (2000); 

STI/PUB/1098 

٢٤ 
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 ضافية في التقرير  اإلالمحتويات -سادسًا 
راءات •   ن   اإلج ة م نووي والوقای ان ال ية لألم ائق الدول تعلقة بوضع الوث  الم

 : اإلشعاعات النوویة واالتفاق عليها

 الوآالة •   

  الدولية للوقایة من اإلشعاعاتاللجنة •   

ة على اطالق مصادر القدرة النوویة      مـُلخـّص  •   ية للموافق راءات الوطن  اإلج
 : ةالفضائي

  الروسياالتـِّحاد •   

  المتحدة األمریكيةالوالیات •   

تطورات •   ي     ال نوویة ف درة ال ادر الق لة بمص تملة ذات الص تقبلية المح  المس
 : الفضاء الخارجي

  المشعـّةالنظائر •   

 المفاعالت •   

  التقريراستنتاجات -سابعًا 

ـُوجد  •   ابه بين مصادر القدرة الن          ت ه التش وویة األرضية ومصادر    بعض أوج
ن    نها م أن بي تالف ذات ش ه اخ ًا أوج ـُوجد أیض ه ت ائية، إال أن نوویة الفض درة ال الق

 . حيث تصميمها واستعمالها، وهي اختالفات ذات صلة بعمليات ومعایير األمان

م •   رابة ت د ق لة  ٦٠ تحدی ائق ذات ص بارها وث افية باعت ية إض يقة دول  وث
 : محتملة

 ؛ ) وثيقة٣٥وعددها ( العمومية بطبيعتها  بالغةوثائق •    

  واحدة وضعت لمصادر القدرة النوویة الفضائية تحدیدًا؛ وثيقة •    

 . وضعت للتطبيقات األرضية تحدیدًا)  وثيقة٢١وعددها (  الباقية الوثائق •    

ائق •   يقات       الوث ى التطب ز عل تها ترآـّ ت دراس ي تم نة الت ية الراه  الدول
 : مقام األولاألرضية في ال

ي •    نطوي    فه طة ت ي أنش ى األرض، وه طة عل لة باألنش ًا ذات ص  عموم
 على مصادر القدرة النوویة الفضائية؛ 

 .  تطبيقًا مباشرًا على أمان اإلطالق واألمان التشغيلي محدودتطبيقها •   

ن •   ال  یمك ي مج ة ف نة والوآال ن اللج تعاون بي تملة لل يارات مح ـُوجد خ  أن ت
 .عایيروضع الم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ


