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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
    يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 الدورة الثانية واألربعون

     ٢٠٠٥مارس / آذار٤ –فرباير / شباط٢١فيينا، 
 استعراض استخدام مصادر القدرة النووية يف الربامج الفضائية  

   والتعاون الدويل
   حتاد الروسي     ورقة عمل مقدمة من اال            

   املناقشات والورقات املتعلقة مبصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي                -أوال  
  ٢٠٠٦-٢٠٠٣وفقـــــا خلطـــــة عمـــــل اللجـــــنة الفرعـــــية العلمـــــية والتقنـــــية للفـــــترة   -١
)A/AC.105/804    ـا احلاديـة واألربعـني، عام               )، املـرفق الثالـثاسـتمعت اللجـنة الفرعـية يف دور ،

٢٠٠٤ة عــروض بشــأن مصــادر القــدرة الــنووية الفضــائية املســتخدمة يف املركــبات        ، إىل عــد
 :الفضائية قدمها ممثّلو الدول األعضاء فيها وممثّلو املنظمات الدولية املعتمدة، من أجل

اســتعراض املعلومــات الــواردة مــن وكــاالت الفضــاء الوطنــية واإلقليمــية عــن    )أ( 
مبـا فيها الثنائية    (د مـن الـربامج والتطبـيقات الوطنـية          حمـتوى مـا هـو مـزمع حالـيا أو قـيد اإلعـدا              

 ذات الصلة مبصادر القدرة النووية الفضائية؛) واملتعددة األطراف

اســتعراض املعلومــات الــواردة مــن وكــاالت الفضــاء الوطنــية واإلقليمــية عــن    )ب( 
 .شأنالتطبيقات اليت تتيحها مصادر القدرة النووية الفضائية أو تعززها تعزيزا ذا 
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 :وعرضت على اللجنة الفرعية العلمية والتقنية الورقات التالية -٢

عــرض قدمــته وكالــة الفضــاء االحتاديــة الروســية والوكالــة االحتاديــة الروســية    )أ( 
 للطاقة الذرية حول موضوع الربنامج الروسي املتعلق مبصادر القدرة النووية الفضائية؛

ــة الفضــاء األورو   )ب(  ــته وكال ــية عــرض قدم مصــادر القــدرة  "، عــنوانه )اإليســا(ب
 ؛"مفاهيمها واستخدام وكالة الفضاء األوروبية هلا يف االستكشاف العلمي: النووية الفضائية

عرضـان قدمـتهما اإلدارة الوطنـية للمالحة اجلوية والفضاء بالواليات املتحدة             )ج( 
ــا( ــنوانامها )الناس ــززها مصــادر   "، ع ــيحها أو تع ــيت تت ــيقات ال ــنووية الفضــائية  التطب ــدرة ال "  الق
 ".مستقبل االستكشاف ونظم القدرة النووية" و

وجسـدت الورقـات املقدمـة مـن االحتـاد الروسـي والواليات املتحدة ما تراكم لديهما           -٣
مــن خــربات يف جمــال تطويــر وانــتاج واســتغالل مصــادر القــدرة الــنووية القائمــة عــلى الــنظائر    

وهــي تبــين البارامــترات والســمات األساســية ملصــادر القــدرة . املشــعة واملفــاعالت االنشــطارية
 ووحدات الدسر   (NPU)الـنووية املفاعلـية يف املسـتقبل، القائمـة عـلى وحـدات القـدرة النووية                 

 والـيت تفـي مبتطلّـبات األمـان اخلاصـة مبصـادر القـدرة النووية يف كل               (NPPU)بـالقدرة الـنووية     
الصــواريخ (ة نتــيجة لــتعطّل معــدات القــذف إىل املــدار  مــرحلة، مبــا يف ذلــك احلــوادث املــتوقع 

أو نظــم املركــبات ) احلاملــة أو صــواريخ املــراحل العلــيا أو وحــدات دســر املركــبات الفضــائية  
 .الفضائية أو مصادر القدرة النووية

وأكّــدت الورقــات املقدمــة مــن وكــاالت الفضــاء الوطنــية واإلقليمــية بشــأن اســتخدام   -٤
وية يف الربامج الفضائية جدوى وصالحية تطبيقات مصادر القدرة النووية          مصـادر القـدرة الـنو     

 .الفضائية

 :واستنادا إىل تلك الورقات، ميكن أيضا -٥

اجــراء مناقشــة أكــثر تفصــيال ألهــم االجتاهــات الســائدة يف تطبــيقات مصــادر   )أ( 
 القدرة النووية واجلوانب الرئيسية ألمان مصادر القدرة النووية الفضائية؛

 حتديد االجتاهات العامة يف استخدام مصادر القدرة النووية الفضائية؛ )ب( 

 .النظر يف األهداف واملشاكل العامة وصوغ اقتراحات التعاون الدويل )ج( 

ورمبــا كــان أهــم جانــب للــتعاون الــدويل يف تيســري مصــادر القــدرة الــنووية الفضــائية     -٦
ــربامج الفضــائية هــو انشــاء مشــ    ــتاج   واســتخدامها يف ال ــتطوير واالن اريع مشــتركة ألغــراض ال

 .واالستغالل
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   الورقة املقدمة من االحتاد الروسي      -ثانيا  
اتسـمت الورقـة الـيت قدمها الوفد الروسي يف الدورة احلادية واألربعني للجنة الفرعية،              -٧

ئية اخلطـوط الرئيسـية لـتطوير واسـتخدام مصادر القدرة النووية الفضا           "، واملعـنونة    ٢٠٠٤عـام   
 :، مبا يلي"يف روسيا

أـا مل تتضـمن خططـا السـتخدام مصـادر القـدرة النووية الفضائية النظائرية،                 )أ( 
ــية      ــلى اســتخدام املصــادر املفاعل ــزت ع ــل ركّ ــنووية ووحــدات الدســر    (ب ــدرة ال وحــدات الق

 ؛)النووية

 (NPPUs) ووحــدات الدســر (NPUs)أن الســعة الكهربائــية لوحــدات القــدرة  )ب( 
 كــيلوواطا، أمــا الطاقــة احلــرارية لوحــدات الدســر يف نظــم ٥٠ة لــنظم القــدرة هــي حنــو الالزمــ

 ميغاواطا؛ وهذه املقادير توضح السبب يف استبعاد استخدام مصادر القدرة           ٣٥الدسـر فتـناهز     
 .النووية الفضائية النظائرية

  
   الورقة املقدمة من وكالة الفضاء األوروبية        -ثالثا  

يســا العوامــل الــيت حتــد مــن اســتخدام املركــبات الفضــائية الــيت تعمــل   ناقشــت ورقــة اإل -٨
بالطاقـة الشمسـية؛ ومشـاركة اإليسـا يف بـرناجمي الواليـات املـتحدة الفضـائيني املـتعلقني بإطالق                    

 .، واجراء استعراض ألهم البدائل غري النووية(Cassini) وكاسيين (Ulysses)مركبيت أوليسيس 

ــا تعـــ   -٩ ــا أـ ــرت اإليسـ ــتعمل    وذكـ ــرية، تسـ ــة نظائـ ــدرة نوويـ ــادر قـ ــتخدام مصـ تزم اسـ
 يف (RTG)املولّــدات الكهرحــرارية الــنظائرية :  كوقــود، يف بــراجمها الفضــائية٢٣٨-البلوتونــيوم

 يف املكونات والنظم (RHU)وحـدات تولـيد الكهـرباء احملمولـة، ووحـدات التسـخني النظائرية          
مصــادر قــدرة نوويــة مفاعلــية يف شــكل  احملمولــة الــيت تعمــل بضــبط درجــة احلــرارة، وكذلــك  
ــاكن    ــة ذات نظـــم حتويـــل سـ ــدرة نوويـ ــرارية(وحـــدات قـ ــرارية أو كهرحـ ــية أو -كهرحـ إيونـ

قائمــة عــلى دورات ســتريلنغ أو بريــتون أو ( ونظــم حتويــل ديـنامي  (TPE))كهرحـرارية ضــوئية  
 .ووحدات دسر نووية مفاعلية تقوم على تكنولوجيا الدسر الصاروخي) رانكني

ــتراوح مــن      وال -١٠ ــية املســتهلكة عــلى مــنت أي مركــبة فضــائية تقــدر مبــا ي قــدرة الكهربائ
واالسـتنتاج الرئيسي   .  كـيلوواطا، تـبعا لـنوع املركـبة الفضـائية والبعـثة املعنـية              ١٥٠ إىل   ٠,٠٢

الـذي خلصـت إلـيه اإليسـا هـو أنـه ال توجـد يف الوقـت احلاضـر بدائـل ملصـادر القدرة النووية                        
 .ت إىل الفضاء اخلارجيالفضائية يف الرحال
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   الورقة املقدمة من االدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء            -رابعا   
 درســـت ورقـــة الناســـا االمكانـــيات واملـــزايا الـــيت يتـــيحها اســـتخدام مصـــادر القـــدرة   -١١

 الــــنووية، مــــا دامــــت خصائصــــها وبارامــــتراا ال تــــتوقّف عــــلى الظــــروف الســــائدة يف        
قـة استعراضـا السـتخدام مصـادر القـدرة الـنووية الـنظائرية يف البعثات                وتضـمنت الور  . الفضـاء 

وشددت الورقة على أنه ال ميكن لبعثات       . البحثـية إىل الكواكـب اخلارجية للمنظومة الشمسية       
Mars Exploration Roversو Spiritو Opportunity أن تنجح دون استخدام وحدات التسخني 

 .ونات املركبة الفضائية باحلرارةالنظائرية، اليت تزود خمتلف مك

ــبلة إىل الكواكــب اخلارجــية للمــنظومة الشمســية       -١٢ ــية املق ــثات البحث ــتعلق بالبع ــيما ي وف
، كان القصد هو استخدام مصادر القدرة النووية        )املـريخ واملشـتري وزحـل ونبـتون وتوابعها        (

مركـــبة الفضـــائية، واملركـــبة الـــنظائرية واملفاعلـــية يف تـــزويد املعـــدات العلمـــية واالتصـــاالتية لل
 .الفضائية ذاا، بالكهرباء باستخدام نظام دسر يعمل بالنفث الكهربائي

 :وكان يعتزم استخدام مصدري القدرة النووية الفضائية التاليني -١٣

ــدة       )أ(  ــن عـ ــتراوح مـ ــية تـ ــعة كهربائـ ــنووية ذي سـ ــدرة الـ ــري للقـ ــدر نظائـ مصـ
ــيواطات  ــبالغة الصـــ (ميلـ ــائية الـ ــبة الفضـ ــدات  ) غرللمركـ ــيلوواطات، يف شـــكل مولّـ ــدة كـ وعـ

كهرحـرارية نظائـرية ووحـدات تسـخني نظائرية تستخدم نظام التحويل بدورة ستريلنغ ونظام               
 للتحويل الكهرحراري الضوئي؛

ــن       )ب(  ــتراوح م ــية ت ــنووية ذي ســعة كهربائ ــدرة ال  ٥٠-٢٠مصــدر مفاعــلي للق
ــة  ٢٥٠كــيلوواطا إىل   تقــوم عــلى مفــاعالت ذات   كــيلوواطا، يف شــكل وحــدات قــدرة نووي

مـربدات تعمـل بالفلـز السـائل أو بالغـاز وذات أنابيـب لنقل احلرارة تقوم على نظامي التحويل                
 .بدوريت بريتون ورانكني ونظام التحويل الكهرحراري

  
 عوامل األمان املرتبطة باستخدام مصادر القدرة النووية  -خامسا 

   يف الربامج الفضائية املقبلة
ــرب -١٤ ــوم      ال ــية يق ــنووية املفاعل ــدرة ال ــذي يســتخدم مصــادر الق نامج الفضــائي الروســي ال

حمــوالت تعمــل /بصــورة حصــرية تقريــبا عــلى وحــدات قــدرة نوويــة مســتقبلية ذات مفــاعالت 
باالنـبعاث احلـراري، وعـلى وحـدات دسـر نووية ذات مفاعالت تقوم على تكنولوجيا الدسر                 

ت الدسـر الـنووية اجلـاري تطويرها حاليا تفي          ووحـدات القـدرة الـنووية ووحـدا       . الصـاروخي 
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ــيع       ــة جلمـ ــتقين العامـ ــان الـ ــبات األمـ ــة ومتطلّـ ــان اخلاصـ ــبات األمـ ــا أرســـي مـــن متطلّـ ــا مبـ متامـ
االســتخدامات املعــتادة مــن جانــب طواقــم املركــبات الفضــائية وصــناعة الصــواريخ ويف مجــيع   

 .ظروف احلوادث املتوقعة

 للــبحوث الفضــائية، الــتابع للواليــات  (Prometheus)ويســتخدم مشــروع بروميثــيوس   -١٥
وحــدات قــدرة نوويــة مــنفردة (املــتحدة، مصــادر قــدرة نوويــة نظائــرية ومفاعلــية عــلى الســواء 

 ).ووحدات قدرة نووية مقرونة بنظم دسر تعمل بالنفث الكهربائي

وسـوف تسـتند الـبحوث الفضـائية للواليـات املـتحدة اليت تستعمل نظم قدرة نظائرية                  -١٦
ــرية تســتعمل        إىل  ــرية ووحــدات تســخني نظائ ــدات كهرحــرارية نظائ ــني مولّ ــع ب تصــميم جيم

 كوقـود، ممـا يفـي مبتطلّبات األمان اخلاصة باستخدام مصادر القدرة النووية              ٢٣٨-البلوتونـيوم 
 سليمة وحمكمة اإلغالق    ٢٣٨-الـنظائرية، ألن تلـك الـنظم تكفـل أن تظـل عبوات البلوتونيوم             

ــراحل ا    ــن م ــرحلة م ــبة      يف كــل م ــنت املرك ــلى م ــنظائرية ع ــدات الكهرحــرارية ال ســتخدام املولّ
 .الفضائية ويف مجيع ظروف احلوادث املتوقّعة

ومـع أن بـرنامج الواليـات املـتحدة للـبحوث الفضـائية يتـيح اسـتخدام مصـادر القدرة                     -١٧
وحـدات قدرة نووية منفردة ووحدات قدرة نووية مقرونة بنظم دسر تعمل            (الـنووية املفاعلـية     
فهــو ال يتضــمن معلومــات حمــددة عــن أنــواع مصــادر القــدرة الــنووية أو   ) بالنفــث الكهــربائي

وجيــب افــتراض أن تكــون احللــول التقنــية الــيت اعــتمدا   . بارامــتراا أو وســائل ضــمان أماــا 
الواليـات املـتحدة ملشـاكل األمان املرتبطة مبصادر القدرة النووية املفاعلية مشاة عموما لتلك                

، )وحدات الدسر النووية  ( اعـتمدها االحتـاد الروسـي فـيما يـتعلق بوحدات القدرة النووية               الـيت 
نظـرا لـتطابق جـي الـبلدين يف حـل مشـاكل األمـان املرتـبطة مبصـادر القدرة النووية النظائرية                      

 .واملفاعلية على السواء

الــنووية ويــربز بــرنامج اإليســا للــبحوث الفضــائية أمهــية اســتخدام مصــادر القــدرة          -١٨
ولكنه ال حيدد أنواع    ) وحـدات القدرة النووية أو وحدات الدسر النووية       (الـنظائرية واملفاعلـية     

ويعزى . مصـادر القـدرة الـنووية املوجـودة فعال أو بارامتراا، وال يقدم حلوال ملشاكل األمان               
انتاج مصادر هـذا إىل أن الـدول األعضـاء يف اإليسـا ال توجـد لديها مرافق خاصة ا لتطوير و                

 .قدرة نووية فضائية

ومـن املـرجح أن يشـتمل بـرنامج اإليسـا للـبحوث الفضـائية على مشاركتها يف برامج                    -١٩
أو اسـتئجار مصـادر قـدرة نوويـة فضـائية جاهزة من الواليات املتحدة أو          /الواليـات املـتحدة و    
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ــنظ        ــع شــروط اإليســا اخلاصــة باســتخدام ال ــتواءم م ــا ي م الصــاروخية مــن االحتــاد الروســي، مب
 .وهذا يتيح، من حيث املبدأ، فرصا متميزة للتعاون الدويل. واملركبات الفضائية

  
   معايري األمان اخلاصة مبصادر القدرة النووية        -سادسا 

ــية وجلــنة اســتخدام        -٢٠ ــدويل داخــل اللجــنة الفرع ــتعاون ال ــتركّز ال يف الوقــت احلاضــر، ي
 االشــتراك مــع الوكالـة الدولــية للطاقــة الذريــة يف  الفضـاء اخلــارجي يف األغــراض السـلمية عــلى  

وضـع معايري أمان ملصادر القدرة النووية النظائرية واملفاعلية، عسى أن حتلّ حمل املبادئ احلالية               
 .احلاكمة الستخدام مصادر القدرة النووية الفضائية أو تكملها

ائرية واملفاعلية أن تستند إىل     وينـبغي ملعايري األمان الفضائي ملصادر القدرة النووية النظ         -٢١
أحـدث النصـوص املرجعـية الصـادرة عـن الوكالـة الدولـية للطاقـة الذريـة وإىل توصيات اللجنة             
ــان         ــايري األم ــية، مــثل مع ــايري والقواعــد الوطن ــراعاة املع ــلحماية مــن اإلشــعاع، مــع م ــية ل الدول

 (OSPORB-99)ي  أو القواعــد اإلصــحاحية األساســية لألمــان اإلشــعاع  (MRV-99)اإلشــعاعي 
 .السارية حاليا يف االحتاد الروسي

وجيـب مـراعاة معـايري األمـان اخلاصـة مبصادر القدرة النووية الفضائية يف أي استخدام                  -٢٢
 :لتلك املصادر يف األغراض السلمية

ــرارة      )أ(  ــدرة واحلـ ــادر للقـ ــنظائرية كمصـ ــنووية الـ ــدرة الـ ــادر القـ ــتخدام مصـ اسـ
 واإلشعاع املؤين؛

وحدات قدرة  (خدام مصـادر القـدرة النووية املفاعلية كمصادر للكهرباء          اسـت  )ب( 
وحــدات (وكمصــادر للقــدرة ) نوويــة ووحــدات دســر بــالقدرة الــنووية ألغــراض نظــم الطاقــة

بالزمــا (مــع طـرح املــادة الداسـرة   ) قـدرة نوويـة مقــرونة بـنظم دســر تعمـل بالنفــث الكهـربائي     
 .يف الفضاء) التربيد احلاملة للهيدروجنيالغازات اخلاملة أو اهليدروجني أو مواد 

ينــبغي ملعــايري األمــان اخلاصــة مبصــادر القــدرة الــنووية الفضــائية أن تســري أيضــا عــلى   -٢٣
ــائية املفاعلـــية والـــنظائرية، ال يف الفضـــاء اخلـــارجي    اســـتخدام مصـــادر القـــدرة الـــنووية الفضـ

ملـتحدة، بـل ويف املدارات      فحسـب، حسـبما تـنص علـيه الـربامج الفضـائية لإليسـا والواليـات ا                
 .القريبة من األرض، كما هي احلال يف الربامج الفضائية لالحتاد الروسي

ورمبـا كـان ينـبغي أن تتضـمن معـايري األمـان اخلاصـة مبصـادر القـدرة النووية الفضائية                      -٢٤
مـــثل كُمومـــات غامـــا أو (معـــايري خاصـــة تســـري عـــلى اســـتخدام مصـــادر اإلشـــعاع املؤيـــن  
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يف املركـــبات الفضـــائية الكائـــنة بـــني الكواكـــب ويف ) ت أو جســـيمات ألفـــا وبيـــتاالنـــيوترونا
ــبة مــن األرض    أو مطــياف غامــا أو نظــم  (Mössbauer)مــثل مطــياف موســباور  (مــدارات قري

 ).اهلبوط الرفيق

وتبعا لكيفية  . وتسـتحدث مصـادر اإلشـعاع هـذه لكي تستخدم يف الظروف األرضية             -٢٥
وموضــع تلــك املصــادر عــلى متــنها، ميكــن أن تتكســر املصــادر يف حــال بــناء املركــبة الفضــائية 

ويــرافق ذلــك التكســر طــرح كمــية تافهــة . وقــوع حــادث لــنظام صــاروخي أو ملركــبة فضــائية
 .نسبيا من اإلشعاع يف البيئة

ويف الوقـت ذاتـه، إذا مـا سـقطت مركـبة فضـائية حتمل مصادر إشعاع من هذا القبيل                     -٢٦
طح األرض، إثــر عطــل يف نظــام صــاروخي، فمــن الضــروري جــدا  عــلى جــزء مــأهول مــن ســ 

 .البحث عن تلك املصادر واسترجاعها

وإضـافة إىل ذلـك، ميكـن أن يفضـي وجـود مصـادر مـن هـذا القبـيل عـلى منت مركبة                         -٢٧
فضـائية إىل جتمـع مقاديـر كـبرية مـن اإلشـعاع املؤيـن حـول املركـبة، مما جيعل عمليات اخلدمة                       

 .ملركبة والصواريخ احلاملة هلا أشد صعوبةاألرضية لتلك ا
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