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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

 الدورة السابعة واألربعون        
    ٢٠٠٤يونيه    / حزيران     ١١-٢فيينا،    

خمطط أويل مقترح ألهداف ونطاق ومسات إطار تقين دويل لألهداف   
والتوصيات املتعلقة بأمان تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء 

   رتقبة حاليااخلارجي املخطط هلا وامل
  مذكرة من األمانة  

أعـّدت الواليـات املـتحدة األمريكية مرفق هذه الوثيقة وقدمته إىل الفريق العامل املعين           -١
باسـتخدام مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي، الـتابع للجـنة الفرعـية العلمية والتقنية                     

ســلمية، لكــي يــنظر فــيه الفــريق أثــناء الــتابعة للجــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض ال
 .٢٠٠٤فرباير / شباط٢٧ إىل ١٦الدورة احلادية واألربعني للجنة الفرعية، اليت عقدت من 

ألهداف والنطاق والسمات املقترحة إلطار دويل للغايات       وُيـورد الـنص خمططـا أوليا ل        -٢
 اخلـارجي املخطط هلا     والتوصـيات املـتعلقة بأمـان تطبـيقات مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء                

ــيا  ــبة حال ــامل يف التحضــري       . واملرتق ــريق الع ــة عمــل ملســاعدة الف ــيقة كورق ــذه الوث وتـُصــَدر ه
 ١١ إىل ٩ومــن  (٢٠٠٤يونــيه / حزيــران٨ و ٧الجــتماعه غــري الــرمسي الــذي ســُيعقد يومــي  

 أثــناء انعقــاد الــدورة الســابعة واألربعــني للجــنة )  إذا اقتضــت الضــرورة٢٠٠٤يونــيه /حزيــران
 .استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
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   املرفق   
خمطط أويل مقترح ألهداف ونطاق ومسات إطار تقين دويل لألهداف   

والتوصيات املتعلقة بأمان تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء 
   اخلارجي املخطط هلا واملرتقبة حاليا 

  مقدمة  -أوال  
 العلمـية والتقنـية، التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف        اعـتمدت اللجـنة الفرعـية      -١

ــترة  ٢٠٠٣األغــراض الســلمية، يف دورهتــا األربعــني، عــام     ٢٠٠٦-٢٠٠٣، خطــة عمــل للف
هتـدف إىل وضـع إطـار تقين دويل لألهداف والتوصيات املتعلقة بأمان تطبيقات مصادر القدرة       

، املرفق A/AC.105/804(يـر اللجنة الفرعية  الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي، حسـبما ورد يف تقر       
 أنه يلزم إعداد  ٢٠٠٤حتت سنة   ) د(وجـاء يف أحـد عناصـر تلـك اخلطـة، وهو البند              ). الثالـث 

مشـروع خمطـط أويل ألهـداف ونطـاق ومسـات إطـار تقين دويل لألهداف والتوصيات املتعلقة                   
 .رتقبة حاليابأمان تطبيقات مصادر القدرة النووية الفضائية املخطط هلا وامل

وقُّدمـت هـذه الورقـة إىل اللجـنة الفرعـية العلمية والتقنية يف دورهتا احلادية واألربعني،                  -٢
، لتــنظر فــيها كمخطــط أويل مقــترح  ٢٠٠٤فــرباير / شــباط٢٧ إىل ١٦املعقــودة يف فييــنا مــن 

 .استجابة لذلك العنصر من خطة العمل
  

  اخللفية -ثانيا  
ســـتحدثت مصـــادر القـــدرة الـــنووية املســـتخدمة يف الفضـــاء مـــن الناحـــية التارخيـــية، ا -٣

اخلـارجي واستعملت يف تطبيقات املركبات الفضائية اليت استبعد فيها استخدام مصادر القدرة             
غـري الـنووية بسـبب فـرادة احتـياجات البعـثات الفضـائية ومعوقـات الطاقـة الكهربائية واحترار                    

الكواكـب حـىت احلـدود اخلارجية للمنظومة    فقـد مشلـت تلـك البعـثات بعـثات بـني           . املكونـات 
ال تصــلح فــيها األلــواح الشمســية كمصــدر للطاقــة الكهربائــية بســبب طــول مدهتــا  . الشمســية

وتتضّمن تصاميم مصادر القدرة النووية املستخدمة      . واملسـافة اهلائلـة الـيت تفصلها عن الشمس        
) ارية اليت تعمل بالنظائر املشعة    املولِّـدات الكهروحر  مـثل   (يف الفضـاء اخلـارجي الـنظائر املشـعة          

تعمل  صـغرية   تسـخني  وعـالوة عـلى ذلـك، ُتسـتخدم وحـدات         . ونظـم املفـاعالت اإلنشـطارية     
ونظرا لوجود مواد   .  مـن أجـل التسـخني املوضعي ملكونات املركبات الفضائية          بالـنظائر املشـعة   
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ال يتجزأ من تصميم    مشـعة يف مصـادر القدرة النووية املستخدمة يف الفضاء، ميثل األمان جزءا              
 .تلك املصادر وكيفية استخدامها

  
  األهداف  -ثالثا  

ــيقات    اهلــدف مــن وضــع   -٤ ــتعلقة بأمــان تطب إطــار تقــين دويل لألهــداف والتوصــيات امل
مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلارجي هو عرض املفاهيم األساسية اليت تستند إليها مجلة        

ــية املتصــلة جب   ــبادئ التوجيه ــنووية     مــن امل ــان يف إطــالق وتشــغيل مصــادر القــدرة ال وانــب األم
ومـــن شـــأن الوثـــيقة الـــيت تعـــرض باجيـــاز تلـــك األهـــداف . املســـتخدمة يف الفضـــاء اخلـــارجي

وسيكون . والتوصـيات أن توفـر توجـيهات رفيعة املستوى وأن تتخذ شكل إطار دويل لألمان              
أن األنشطة املتعلقة باملراحل    وسـيوفر ذلـك اإلطـار توصـيات بش        . االمتـثال هلـذا اإلطـار طوعـيا       

كمـا سـيوفر أساسـا تقنيا       . ذات الصـلة مـن عمـر مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي                 
لوضـع املعـايري الوطنـية ويتـيح للـربامج الوطنـية مـرونة ملواءمـة تلـك املعـايري مـع تطبيقات معيَّنة                        

أن وجود إطار تقين دويل سليم ومن ش. ملصـادر القـدرة الـنووية ومع اهلياكل التنظيمية الوطنية      
ــنائي واملــتعدد األطــراف بشــأن البعــثات الــيت تســتخدم      ــتعاون الث يف جمــال األمــان أن يســّهل ال

 .مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي
  

  النطاق  -رابعا  
ــميم واإلطـــالق      -٥ ــراحل التصـ ــباعها يف مـ ــات الـــيت ميكـــن اتـ ــار املمارسـ ــيتناول اإلطـ سـ

 مــن املــراحل ذات الصــلة مــن عمــر مصــادر القــدرة الــنووية املســتخدمة يف  والتشــغيل، وغريهــا
وسوف توضع مبادئ توجيهية لتصاميم . الفضـاء اخلـارجي، تعزيـزا السـتخدامه بشكل مأمون         

ــية          ــنها وكيف ــبادئ ســيتوقّف عــلى تصــميم كــل م ــيق تلــك امل ــة، لكــّن تطب تلــك املصــادر عام
نشطة املضطلع هبا خالل تطوير مصادر القدرة أّما أغلب األ  . اسـتخدامه ومـا يشكّله من خماطر      

الـنووية املعـّدة لالسـتخدام يف الفضـاء اخلـارجي وصـنعها ونقلها فتعاجل بصورة وافية يف املعايري                   
ــنووية األرضــية    ــية املتصــلة باملنشــآت واألنشــطة ال ــية والدول ــبارات  . الوطن ــناول االعت وميكــن ت

اخلـاص بأمــان تطبـيقات مصــادر القـدرة الــنووية يف    الفـريدة املـتعلّقة هبــذه العملـيات يف اإلطــار    
 .الفضاء اخلارجي
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  السمات  -خامسا 
ينـبغي لإلطـار اخلـاص باألمان أن يكون ذا طابع عام ونوعي ودقيقا من الناحية التقنية        -٦

وينبغي للمبادئ التوجيهية الواردة يف ذلك اإلطار أن        . ومسـتقال نسبيا عن التكنولوجيا املتغرية     
وسـيكون اإلطـار موجهـا خلدمـة أولئك الذين يتخذون القرارات      . افقـا دولـيا عريضـا     جتسـد تو  

ــون       ــد ال يكونـ ــن قـ ــارجي ولكـ ــاء اخلـ ــنووية يف الفضـ ــدرة الـ ــادر القـ ــتخدام مصـ ــتعلقة باسـ املـ
 .متخصصني يف العلوم والتكنولوجيا النووية

 للطاقة وميكـن الـنظر يف صوغ اإلطار على غرار شكل وهيكل منشور الوكالة الدولية    -٧
 )أ(".The Safety of Nuclear Installations"الذرية املتعلق بأساسيات األمان واملعنون 

  
 احلواشي
 

، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، جمموعة  "The Safety of Nuclear Installations: a Safety Fundamental" )أ(
 ).١٩٩٣) (STI/PUB/938 (١١٠األمان، العدد رقم 
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