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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية  

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة اخلمسون

  ٢٠١٣فرباير / شباط٢٢- ١١فيينا، 
  *تمن جدول األعمال املؤقَّ[...] البند 

        استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي
 الروسية واملؤسسة بيان مشترك ملمثلي وكالة الفضاء االحتادية    

مها يف احللقة الدراسية اليت تنظّ") روسآتوم("احلكومية للطاقة الذرية 
اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، التابعة للجنة استخدام الفضاء 

اخلارجي يف األغراض السلمية، بشأن إطار األمان اخلاص بتطبيقات 
احلالية واملزمعة، التطبيقات : مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

      **والتحّديات القائمة
ذُكر يف إطار األمـان اخلـاص بتطبيقـات مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي،               -١

 مـصادر القـدرة   اسـتناداً إىل املعـارف والقـدرات احلاليـة، ُتَعـدُّ       "الصادر عن األمـم املتحـدة، أنـه         
ض البعثـات الفـضائية بالقـدرة وتعزيـز     النووية خيار الطاقة الوحيد اجملدي مـن حيـث تزويـد بعـ      

ــة مــن دون     . بعــضها اآلخــر بقــدر كــبري   ــة أو مرتقب ــات جاري ــّدة بعث ــام بع ــذّر القي وســوف يتع
  ".استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء
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يـــاً علـــى الـــرأي الـــوارد أعـــاله، ويـــرون أن مـــن  ويوافـــق االختـــصاصيون الـــروس كلّ  -٢
ة النوويـة املُفاِعليـة مـن دور خـاص يف اسـتمرار تطـّور               الضروري إبراز ما تؤديـه مـصادر القـدر        

وقـــد أنـــشئت مـــصادر القـــدرة النوويـــة املُفاِعليـــة يف احتـــاد اجلمهوريـــات . األنـــشطة الفـــضائية
االشتراكية السوفياتية والواليات املتحدة األمريكيـة أثنـاء القـرن املاضـي، واسـُتخدمت بنجـاح                

  .يف الفضاء حىت هناية مثانينات ذلك القرن
 اسـتخدام القـدرة النوويـة املُفاِعليـة يف الفـضاء علـى مـستوى                ويرى اخلـرباء الـروس أنَّ       -٣

ــة، ميثّــ       ــر الكهرونووي ــتحداث وحــدات الدَّْس ــرن باس ــد، مقت ــوجي جدي ــاً  تكنول ــرطاً الزم ل ش
ــشطة       ــة يف الفــضاء القريــب والفــضاء الــسحيق ولتطــّور األن ــة واملقبل ملواجهــة التحــّديات احلالي

  .قرن احلادي والعشرينالفضائية يف ال
ــة املُفاِعليــة، بــدالً مــن الطاقــة الشمــسية، يف       -٤ ــا اســتخدام القــدرة النووي ومــن أهــم مزاي

  :الفضاء ما يلي
ــة ال يكــون       )أ(   ــة املُفاِعلي ــة مــن مــصادر القــدرة النووي ــة الكهربائي أن إنتــاج الطاق

لفـضائية أو مـدى ُبعـدها عـن         معتمداً على توافر الضوء يف املدار أو على زاويـة توجُّـه املركبـة ا              
  الشمس، مما يتيح إمكانية القيام ببعثات يف الفضاء السحيق؛

  إمكانية حتقيق مردود عال من الكهرباء يف نظم القدرة النووية؛  )ب(  
  إمكانية استخدام حمركات بالزمية عالية الكفاءة؛  )ج(  
 التكنولوجيـة   االنتقال إىل منظومات نقل يف الفضاء تواكب أحـدث التطـّورات            )د(  

  .وذات كفاءة طاقوية واقتصادية عالية
ويف ضوء ما ذُكر أعاله، وبناء على قرار صادر عـن اللجنـة الرئاسـية املعنيـة بتحـديث                      -٥

االقتصاد الروسي وتطويره تكنولوجياً، جيري حالياً تنفيذ مشروع ابتكاري إلنشاء منيطة طاقـة             
ة من فئة امليغاواط ضمن إطار مـن التعـاون بـني      نقلية مزّودة بوحدة َدْسر كهرونووية ذات قدر      

ــة الروســية       ــة الفــضاء االحتادي ــشآت الروســية تترأســها وكال ) روســكومسوس(جمموعــة مــن املن
  ).روسآتوم(واملؤسسة احلكومية للطاقة 

  :وللمشروع مرحلتان رئيسيتان مها  -٦
ــة النق        )أ(   ــة الطاق ــة ومنيط ــر الكهرونووي ــة لوحــدة الَدْس ــصاميم أولي ــة يف وضــع ت   لي

  ؛٢٠١٢عام 
  .٢٠١٨إعداد منيطة الطاقة النقلية الالزمة لتحليقات اختبار التصاميم يف عام   )ب(  
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   ناجعـاً جملموعـة واسـعة مـن التحـديات العمليـة،             ر منيطـة الطاقـة النقليـة حـالًّ        وسوف توفّ   -٧
  .قتصادياال-مما يسهم يف علوم الفضاء اخلارجي وأنشطة ارتياده ويف تعزيز التقّدم االجتماعي

وجيري تنفيـذ املـشروع الرامـي إىل اسـتحداث منطيـة طاقـة نقليـة مـزودة بوحـدة َدْسـر                        -٨
كهرونووية ذات قدرة من فئـة امليغـاواط اسـتناداً إىل خـربة االحتـاد الروسـي الواسـعة يف إنـشاء                      
ــه حمــوالت          ــستخدم في ــذي ُت ــضائية، ال ــة الف ــة املفاعلي ــدرة النووي ــصادر الق ــن م ــل األول م اجلي

ــة كهروح ــة مفــاعالت  (راري ــوك"يف حال ــة وحمــّو") ب ــة(الت تريميوني ــة-إيوني ــة ) (حراري يف حال
  .من أجل حتويل الطاقة احلرارية إىل كهرباء) مفاعالت توباز

دان مبـصدر   وَّ، مـز  "Plasma-A" ساتالن مـن طـراز       ١٩٨٧وقد أطلق إىل املدار يف عام         -٩
 كيلـوواط، وبوحـدة     ٥ائيـة قـدرها     ، ذي اسـتطاعة كهرب    "توبـاز "قدرة نووية مفاعلي من طراز      

  .َدْسر صاروخية كهربائية
ر يرجـع إىل عقـد الـستينات        وكان احتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية، يف وقت مبكّ         -١٠

من القرن املاضي، وأثناء املرحلة االبتدائية إلنـشاء املركبـات الفـضائية املـزودة مبـصادر قـدرة نوويـة                    
  . استنبط حلوالً تكفل األمان النووي واإلشعاعي أثناء تشغيلهامفاعلية من اجليل األول، قد

ت تلــك احللــول الحقــاً مــن جانــب جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف        وقــد أُقــرّ   -١١
األغراض السلمية، وأُرسـيت يف املبـادئ املتـصلة باسـتخدام مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء                

  .١٩٩٢م اخلارجي اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف عا
ويف سياق العمل على ضمان األمان ملصادر القدرة النووية املُفاِعليـة أثنـاء تـشغيلها يف                  -١٢

قت جزئياً، طرائق لعزل مصادر القدرة النوويـة عـن الغـالف احليـوي        ّبالفضاء، اسُتحدثت، وطُ  
  .لألرض وكذلك لتشتيت تلك املصادر يف حال إعادهتا إىل األرض بسبب أي حادث طارئ

در اإلشارة إىل أنه تتوافر لدى االحتاد الروسي أيضاً خربة يف جمال بناء مـصادر القـدرة                 وجت  -١٣
وقـد اسـتخدم   . النووية القائمة على النظائر املشّعة واستخدامها بأمان على مـنت املركبـات الفـضائية        

وس يف وقد جنـح اخلـرباء الـر   . لالقمري املتنقّ" خودولون"مصدر قدرة نووية نظائري على منت خمترب    
 املشكلة املتعلقة بكيفية احلفاظ على سالمة مجيع العبوات احملتوية على مـواد نظائريـة مـشّعة يف                  حل

  ).سرعة اهلروب( حادث طارئ، إىل األرض بالسرعة الكونية الثانية حال إعادهتا، بسبب أيِّ
ْســر ويقــوم اخلــرباء الــروس بإنــشاء النمــوذج األويل لنميطــة الطاقــة النقليــة ووحــدة الدَ   -١٤

الكهرونووي مـن فئـة امليغـاواط مـع امتثـال تـام للتوصـيات املتعلقـة مبـصادر القـدرة النوويـة يف                        
كما يقومون بأعماهلم املتعلقة ببناء منيطـة الطاقـة النقليـة وفقـاً لقـوانني احتاديـة وطنيـة،                   . الفضاء
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نون املتعلـق حبمايـة     منها قانون األنشطة الفضائية والقانون املتعلق باستخدام الطاقة الذرية والقـا          
الناس مـن اإلشـعاع وقـانون محايـة البيئـة وقـانون التقيـيم البيئـي، وللـوائح تنظيميـة مثـل معـايري                         

  .األمان اإلشعاعي واللوائح األساسية للصحة العمومية فيما خيص األمان اإلشعاعي
الذريــة ومجيــع قــوانني االحتــاد الروســي ولوائحــه التنظيميــة املتعلقــة باســتخدام الطاقــة      -١٥

  .تتوافق متاماً مع الصكوك الدولية
ومثة صكان يتعلقان بضمان أمـان تطبيقـات القـدرة النوويـة يف الفـضاء، أعـدهتما جلنـة                   -١٦

ا اجلمعيـة العامـة، يكتـسيان أمهيـة         ماستخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية واعتمـدهت          
ويــة يف الفــضاء اخلــارجي وإطــار املبــادئ املتــصلة باســتخدام مــصادر القــدرة النو : خاصــة، مهــا

  .األمان اخلاص بتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي
وعلــى الــرغم مــن الطــابع غــري اإللزامــي للــصكني املــذكورين أعــاله، فقــد حــرص اخلــرباء     -١٧

 الروس على مراعاة أحكامهما مراعاة تامة عند وضع النموذج األويل لنميطة الطاقة النقلية ووحـدة              
  .ويتجّسد هذا األمر يف اإلطار املرجعي للمشروع. الَدْسر الكهرونووي من فئة امليغاواط

ــنص   -١٨ ــان "وي ــار األم ــآة      " إط ــضائية املرت ــة الف ــدرة النووي ــصادر الق ــات م ــى أن تطبيق عل
ومــن مث، فــإن . ُنظــم مفــاعالت نوويــة ألغــراض الَدْســر وتوليــد الكهربــاء ... مــستقبالً تــشمل 
قليــة، الــيت حتتــوي علــى مرفــق كهرونــووي ونظــام َدْســر كهربــائي للــرحالت   منيطــة الطاقــة الن

البعيـــدة يغـــذَّى مـــن ذلـــك املرفـــق ومـــصمم لـــدفع املركبـــة الفـــضائية وتزويـــد مجيـــع أجهزهتـــا 
  .بالكهرباء، جيري إنشاؤها على حنو يتوافق متاماً مع توصيات األمم املتحدة ذات الصلة

ببناء منيطة الطاقة النقليـة علـى حنـو ميتثـل متامـاً للهـدف               وجيري القيام باألعمال املتعلقة       -١٩
اهلدف األساسي مـن األمـان      : "على النحو التايل  " إطار األمان "األساسي من األمان، الوارد يف      

هو محاية الناس والبيئة يف احملـيط احليـوي لـألرض مـن املخـاطر احملتملـة املرتبطـة باملراحـل ذات                    
  ".خدمتهالقدرة النووية يف الفضاء وتشغيلها وانتهاء الصلة بإطالق تطبيقات مصادر ا

فيما خيص حتقيـق اهلـدف األساسـي مـن          " إطار األمان "وتنقسم اإلرشادات الواردة يف       -٢٠
  :األمان إىل ثالث فئات هي

  إرشادات موّجهة إىل احلكومات؛  •  
ريــني يف املؤســسات الــيت تقــوم ببعثــات  اإرشــادات موّجهــة إىل املــوظفني اإلد   •  

  ضائية تستخدم فيها مصادر قدرة نووية؛ف
  .إرشادات تقنية  •  
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ــاء سياســـات ومتطلبـــات وإجـــراءات خاصـــة     -٢١ وتتـــضّمن املـــسؤوليات احلكوميـــة إرسـ
باألمان، وضمان االمتثال لتلك الـسياسات واملتطلبـات واإلجـراءات، وضـمان وجـود مـسوغ                

ائل األخـــرى، وإرســـاء مقبـــول الســـتخدام مـــصدر للقـــدرة النوويـــة يف الفـــضاء مقارنـــة بالبـــد
  .إجراءات خاصة بإصدار األذون إلطالق البعثات، وضمان التأهب للطوارئ والتصّدي هلا

وفيما خيص استحداث منيطة الطاقة النقلية ووحدة الَدْسـر الكهرونوويـة، جيـري حاليـاً           -٢٢
. حتديث اللوائح الوطنية يف االحتـاد الروسـي مـع مراعـاة أحكـام الـصكوك الدوليـة ذات الـصلة                    

  :وتتضّمن تلك اللوائح
  أحكاماً عامة بشأن ضمان األمان ملرافق القدرة النووية يف الفضاء؛  •  
  ائح خاصة باألمان النووي ملرافق القدرة النووية يف الفضاء؛لو  •  
لــوائح خاصــة بالــصحة العموميــة لــضمان األمــان اإلشــعاعي ملــصادر القــدرة      •  

  النووية يف الفضاء؛
متطلبات تتعلق مبحتوى تقارير تقييم األمان فيما خيص مرافق القـدرة النوويـة               •  

  .يف الفضاء
ــة بتطبيقــات مــصادر   علــى أنــ " إطــار األمــان "ويــنص   -٢٣ ه ينبغــي إلدارة املؤســسات املعني

ــة اخلاصــة        ــات واإلجــراءات احلكومي ــسياسات واملتطلب ــل لل ــضاء أن متتث ــة يف الف ــدرة النووي الق
  .باألمان من أجل حتقيق اهلدف األساسي من األمان

ن مــسؤوليات اإلدارة ضــمان تــوافر مــوارد كافيــة لتحقيــق األمــان، والتــرويج   مَّوتتــض  -٢٤
ة أمــان وطيــدة علــى مجيــع املــستويات املؤســسية وترســيخ تلــك الثقافــة، وتزويــد النــاس      لثقافــ

  .مبعلومات مفيدة وصحيحة يف الوقت املناسب
وقد ُنفِّذت التدابري الالزمة للوفاء بتلك املتطلبات، مبا يف ذلك إنشاء جملس يضم رؤساء       -٢٥

عامـل يتـوىل تنـسيق األنـشطة املتعلقـة          املنشآت املشاركة يف مشروع منيطة الطاقة النقليـة، وفريـق           
  .باعتماد احللول التقنية الالزمة لضمان األمان النووي واإلشعاعي أثناء بناء النميطة وتشغيلها

وجيـري  .  هذه األفرقة خرباء بارزين مـن مجيـع الكيانـات املـشاركة يف املـشروع             وتضّم  -٢٦
  . من خالل وسائط اإلعالمتزويد الناس، يف الوقت املناسب، مبعلومات عن هذا املوضوع

، فيمـا يتعلـق باحلاجـة إىل أخـذ األمـان            "إطار األمـان  "ل اإلرشادات اليت يوفّرها     وتشكّ  -٢٧
النووي بعـني االعتبـار منـذ أبكـر مراحـل التـصميم واإلنـشاء وطـوال مراحـل البعثـات، أسـاس                       
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النقليـة ووحـدة    العمل الذي يضطلع به حالياً يف االحتاد الروسي مـن أجـل إنـشاء منيطـة الطاقـة                   
  .الَدْسر الكهرونووي التابعة هلا

نــة هلــا، ولــدى إجــراء االختبــارات ولــدى تــصميم منيطــة الطاقــة النقليــة واألجــزاء املكوِّ  -٢٨
وتقييم األمان النووي واإلشعاعي، سوف يستفاد من اخلربة املكتـسبة يف اسـتحداث احملركـات       

  . من اجليل السابقالصاروخية النووية ومرافق القدرة النووية الفضائية
 عنـدما تبلـغ منيطـة       ولن يوضع مفاعل وحدة الَدْسر الكهرونووية يف وضعية حرجة إالّ           -٢٩

ــني           ــسار ب ــه النميطــة إىل م ــد توجي ــة أو بع ــه الكفاي ــا في ــاً مب ــشغيلياً عالي ــداراً ت ــة م ــة النقلي الطاق
 دخولـه  وُيبىن املفاعل النووي علـى حنـو يكفـل إبقـاءه يف وضـعية دون حرجـة حـىت         . الكواكب

 حادثـة حمتملـة، مثـل    املدار التشغيلي أو توجيهه إىل مـساره بـني الكواكـب يف حـال وقـوع أيِّ       
انفجار الصاروخ الناقل أو معاودة دخول إىل الغالف اجلـوي أو االرتطـام باليابـسة أو املـاء أو                   

  .االنغمار يف املاء أو دخول املاء إىل قلب املفاعل
تعلقــة بنظــام إلنــزال منيطــة الطاقــة النقليــة مــن املــدار        وجيــري النظــر يف اخليــارات امل    -٣٠

  .باستخدام وحدة خاصة يف حال إخفاق وسائل التوصيل إىل مدار مأمون إشعاعياً
واالرتفاع املختار للمدار االبتدائي لنميطة الطاقة النقلية، الذي سيدخل عنـده املفاعـل        -٣١

. بـضمان أقـصى درجـة ممكـن مـن األمـان           النووي حيز التشغيل جيـّسد املبـدأ التـوجيهي املتعلـق            
ويف املرحلة الراهنة لتصميم منيطة الطاقة النقلية ووحدة الَدْسر الكهرونووي التابعـة هلـا، اخـتري                

 ليكون هو املدار االبتدائي واملـدار الـذي ميكـن للنميطـة أن تعـود إليـه       الكفايةمدار عال مبا فيه    
، فقد أعطي لألمان العمليـايت أولويـة علـى          من مثّ و. عندما تعمل يف نسق االنتقال بني املدارات      

  .الكفاءة العملياتية
وقد أظهـر حتليـل أويل أن االرتفـاع األدىن ملـدار منيطـة الطاقـة النقليـة ينبغـي أن يكـون              -٣٢

، وهــو النطــاق الــذي تبلــغ فيــه كثافــة احلطــام الفــضائية   كــم ١ ٠٠٠-٨٠٠أعلــى مــن نطــاق 
ــا. القريــب مــن األرض أقــصى درجاهتــا  ء علــى ذلــك، وبغيــة االمتثــال للمبــادئ التوجيهيــة   وبن

 قـدر اإلمكـان مـن احتمـال االصـطدام بأجـسام فـضائية أخـرى، ُيـرى أن تكـون              اخلاصة باحلـدّ  
 هـي االرتفاعـات احملتملـة الـدنيا لتحليقـات           كـم  ٢ ٠٠٠ و ١ ٢٠٠االرتفاعات املتراوحـة بـني      

  .منائط الطاقة النقلية
طاقة النقلية كجزء من مركبة انتقـال بـني املـدارات مـن             وفيما يتعلق باستعمال منائط ال      -٣٣

أجــل توصــيل منيطــة محولــة نافعــة إىل املــدار الثابــت بالنــسبة لــألرض، اســُتحدث نظــام لــذلك    
ويف حـال اسـتعمال النميطـة علـى         . خطـر  االستعمال يزيل احتمال تعرض سـكان األرض أليِّ       
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. كــم ١ ٢٠٠ل مركبــة االنتقـال عــن   االرتفــاع األدىن ملـدار تــشغي هـذا النحــو، ينبغـي أالّ يقــلّ  
 لة اليت تـشكل حطامـاً فـضائياً يف أيِّ         وميكن تفادي االصطدامات بني النميطة واألجسام املسجَّ      

  ار تــاريخ إطــالق ومــسار يــنقطــة علــى الطريــق إىل املــدار الثابــت بالنــسبة لــألرض أو منــه باخت 
دات الَدْسر املوجـودة علـى   ما بني املدارات لنقل النميطة وبإجراء مناورة إفالت باستخدام وح 

وبعـد توصـيل منيطـة احلمولـة النافعـة النهائيـة إىل املـدار الثابـت بالنـسبة لـألرض،                     . منت النميطة 
ُترسل النميطة إىل مدار ختلُّص يقع على ارتفاع أعلى من ارتفاع املدار الثابت بالنسبة لـألرض                

  .طة إىل األرض كم، مما يزيل تقريباً احتمال سقوط النمي٥٠٠ إىل ٣٠٠نحو ب
ل محاية البيئة القريبة مـن األرض أحـد التحـديات الرئيـسية يف ضـمان أمـان اجليـل                    ومتثّ  -٣٤

اجلديد من مصادر القدرة النووية يف الفضاء، ألن القدرة الكهربائية هلذه املـصادر أعلـى بكـثري                 
غيلي  مـرات كمـا أن عمرهـا التـش         ١٠إذ يزيـد إنتاجهـا مـن الكهربـاء علـى تلـك              (من سابقتها   

وبـسبب ازديـاد عـدد األجـسام الفـضائية يف الفـضاء القريـب مـن           ) يزيد عليها بعـشرة أضـعاف     
  .األرض وازدياد حساسية املعدات

أما املتطلبات املتعلقة مبـستويات تلـوث الفـضاء اخلـارجي بفعـل اإلشـعاع املنبعـث مـن                     -٣٥
يكـون اإلشـعاع املنبعـث    وجيـب أن  . ناتـه املـشعة فلـم ُتحـدَّد بعـد      املفاعل أو عن منتجاته ومكوّ    

ناتـه يف نـسق التـشغيل أو التوقُّـف ضـئيالً مبـا يقلـل مـن اخلطـر الواقـع علـى                       من املفاعـل أو مكوّ    
وفيما يتعلق بـأنواع اإلشـعاع املنبعـث مـن     .  ممكنالبعثات الفضائية احلالية واملقبلة إىل أدىن حدّ  

 يؤخذ يف احلسبان اإلشـعاع      ثاً يف الفضاء اخلارجي، يلزم أن     املفاعل والذي ميكن أن يسبب تلوّ     
ويلـزم  .  إشعاعية اصطناعية حـول األرض     ةالبوزيتروين، الذي ميكن أن يفضي إىل تشكُّل أحزم       

إجراء حبوث ُيستند إليها يف صوغ املتطلبات اخلاصـة مبـستويات التلـوث اإلشـعاعي املقبولـة يف                 
  .الفضاء القريب من األرض

 الفضائية املأهولة من تأثريات مـصادر القـدرة          آخر، هو محاية أطقم املركبات     ومثة حتدٍّ   -٣٦
  .النووية
وأخرياً، فيما يتعلق بالتحليقات املزمعـة لتوصـيل مركبـات فـضائية إىل أجـسام فـضائية                   -٣٧

أخرى بواسطة منـائط طاقـة نقليـة، يلـزم تنـاول مـسألة محايـة البيئـة احمليطـة بتلـك األجـسام مـن                    
  .لنوويةاآلثار السلبية احملتملة ملصادر القدرة ا

ــا مـــن      -٣٨ ــديات وغريهـ ــذه التحـ ــشة هـ ــستعدون للمـــشاركة يف مناقـ ــرباء الـــروس مـ واخلـ
التحديات ذات الصلة بأمان مصادر القدرة النوويـة املفاعليـة يف القـرن الواحـد والعـشرين ويف                  

  .إجياد حلول هلا
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    االستنتاج    
ة الـيت حتمـل علـى        لضمان استخدام املركبـات الفـضائي      نظاماًلقد أنشأ االحتاد الروسي       -٣٩

  .متنها مصادر قدرة نووية استخداماً مأموناً يفي باملتطلبات الدولية
ووفقاً لتوصيات األمم املتحدة، جيري صوغ جمموعة من اللوائح احلكوميـة والقطاعيـة               -٤٠

لضمان االستخدام املأمون لنمائط طاقة نقلية ذات وحدات الَدْسر الكهرونوويـة بقـدرات مـن               
  .فئة امليغاواط

ــر        -٤١ ــدة َدْسـ ــة ذات وحـ ــة نقليـ ــة طاقـ ــشاء منيطـ ــي إىل إنـ ــشروع الرامـ ــذ املـ ــري تنفيـ وجيـ
كهرونووية بقدرة من فئة امليغاواط على حنو يتوافق مع مجيع تدابري األمان التقنية الـيت أوصـت                 

  .هبا األمم املتحدة واليت تفرضها لوائح االحتاد الروسي التنظيمية ذات الصلة
ــة، جيــري حبــث     ويف ســياق العمــل ع   -٤٢ ــة النقلي ــشاء منيطــة الطاق لــى املــشروع املتعلــق بإن

 مــن جوانــب تتعلــق باالســتخدام املــأمون ملــصادر القــدرة النوويــة يف   واســتبانة مــا قــد يــستجدّ 
  .الفضاء، إلجراء مزيد من الدراسة بشأهنا

 


