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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية   

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة احلادية واخلمسون

  ٢٠١٤فرباير / شباط٢١- ١٠فيينا، 
  * من جدول األعمال املؤقَّت١٣البند 

      استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي
  بعثة فضائية خاصةً ب ةًذ تطبيق الذي ُينفِّيان املؤسسينالبحتديد     

      **حتمل على متنها مصدراً للقدرة النووية
      ورقة مقدَّمة من الواليات املتحدة األمريكية    

  صملخَّ  
 األعمــال األخــرية الــيت اضــطلعت هبــا اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة، التابعــة وفَّــرت   

 الدوليـة للطاقـة     الوكالـة مـع   بالتعـاون   ،  للجنة استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية         
ــياً     ــاً أساس ــاٍن منوذجي ــاَر أم ــة، إط ــضمَّالذري ــسؤولني احلكــوميني    إرشــادات نيت ــة إىل امل موجه

وهـذه  . احلكـومي - علـى الـصعيدين الـوطين والـدويل        إنشاء أطر أمـان   واإلداريني التقنيني بشأن    
لتيـسري إنـشاء البنيـة    " أرضـية مـشتركة  "ر  تـوفِّ  ،توجيهها إىل املستويات الُعليـا    اإلرشادات، رغم   

ر معيـاراً ميكـن بـه قيـاس فعاليـة مـا يقتـرح مـن بـىن                    كمـا تـوفِّ    ،املؤسسية لبعثة متعددة األطراف   
    . خاصة بالبعثاتوإجراءاتمؤسسية 

───────────────── 
  *  A/AC.105/C.1/L.332.  
  .تصدر قريباً A/AC.105/C.1/2014/CRP.3جتماعات تستند هذه الوثيقة إىل ورقة غرفة اال  **  
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    مةمقدِّ  -أوالً  
إىل جانب الواليات املتحدة األمريكية ودولـة عـضو أخـرى لـديها عقـود مـن التجربـة               -١

طبيقات مصادر القدرة النووية الفضائية، َتعِكف دولتـان عـضوان يف اللجنـة ومنظمـة               يف جمال ت  
. ملـصادر لتلـك ا أو تطبيقـات  /مصادر قدرة نوويـة فـضائية و  إنشاء  واحدة على    حكومية-دولية

وأثنــاء تلــك العمليــة، أبــدى كــل هــؤالء عــزمهم علــى تنفيــذ إطــار األمــان اخلــاص بتطبيقــات     
مـن  داده ووافـق عليـه كـل        الـذي اشـترك يف إعـ       )١(الفضاء اخلـارجي،  مصادر القدرة النووية يف     

الوكالة الدولية للطاقة الذرية واللجنة الفرعية العلمية والتقنية، التابعـة للجنـة اسـتخدام الفـضاء                 
وتقــوم الواليــات املتحــدة، الــيت تؤيــد إطــار  . ٢٠٠٩اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية، يف عــام 

  .فيذ ذلك اإلطار كله بالفعلاألمان تأييداً شديداً، بتن
-الدوليـة ر إطار األمان ثالثة أنواع من اإلرشـادات للـدول األعـضاء واملنظمـات               فِّويو  -٢

اإلرشـادات  :  مصادر قدرة نووية فضائية أو تطبيقات لتلـك املـصادر، هـي            تطور اليت   احلكومية
فاإلرشـادات  .  التقنيـة  هـة إىل اإلدارة واإلرشـادات     املوجَّ واإلرشـادات    ،هة إىل احلكومـات   املوجَّ
هة إىل احلكومات ُتركِّز على حتديد السياسات واملتطلبـات واإلجـراءات الالزمـة لـضمان               املوجَّ

 أو تطبيقــة ة َمــصدر القــدرة النوويــة الفــضائيتطــورأن حيظــى األمــان بأولويــة عاليــة يف مراحــل  
نتــهاء خدمتــه أو التطبيقــة واتلــك  وتــشغيل ذلــك املــصدر أو ةَمــصدر القــدرة النوويــة الفــضائي 

 وعلـى   أو اسـتخدامه؛  /ة و مصدر القدرة النووية الفـضائي    تبيني ُمسوِّغات إنشاء    خدمتها؛ وعلى   
 وتـشغيلها؛ وعلـى ضـمان وضـع وتنفيـذ      ةاإلذن بإطالق تطبيقة مصدر القـدرة النوويـة الفـضائي         

. ةئينووية فـضا  تطبيقة ملصدر قدرة    أيِّ  خطط للتهيؤ حلاالت الطوارئ ومواجهتها، كجزء من        
هة إىل اإلدارة فتركِّز على ما يقـع علـى عـاتق املؤسـسة الـيت ُتـسيِّر تطبيقـة                    اإلرشادات املوجَّ أمَّا  

اإلرشـادات التقنيـة فترسـي      أمَّا  و.  من مسؤوليات تتعلق باألمان    ةمصدر القدرة النووية الفضائي   
ت األمـان يف    معايري لضمان قدر واف من النجاعـة يف جمـال األمـان النـووي، وإلدمـاج اعتبـارا                 

  .عملييت التصميم واإلنشاء، وإلجراء تقييمات للمخاطر، ولتخفيف اآلثار احملتملة للحوادث
 مـن إرشـادات إطـار األمـان         نـة معيَّويف دورات اللجنة الفرعية األخرية، ذُكـرت عناصـر            - ٣

 ىل إ أشـارت إحـدى الـدول األعـضاء       قـد   ف. هة إىل احلكومات واإلدارة بأهنا تطرح حتـديات       املوجَّ
 احلالـة الـيت تكـون        إطـار األمـان ال يتنـاول صـراحةً          اإلذن باإلطالق متثل حتدياً، ألنَّ     اتإجراء أنَّ

 ة تطبيقـة مـصدر القـدرة النوويـة الفـضائي          تطـوير فيها الدولة املطِلقة ُمغـايرة للدولـة املـسؤولة عـن            
ا عنـدما حتلـق تطبيقـة       واستخدامها، أو الكيفية اليت ُتنـسَّق هبـا تـدابري التـهيؤ للطـوارئ ومواجهتـه               

───────────────── 
  )1(  A/AC.105/934.  
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وأعربـت إحـدى املؤسـسات      .  فوق بلد ال َدْخل له بتلك التطبيقة       ةمصدر القدرة النووية الفضائي   
املــسؤولة عــن خطــط التــهيؤ  ) املؤســسات(احلكوميــة عــن رأي مــشابه بــشأن املؤســسة  - الدوليــة

 تـشارك فيهـا     هنـاك، يف البعثـات الـيت      أنَّ  وأشارت تلك املؤسسة أيضاً إىل      . للطوارئ ومواجهتها 
دول متعــددة، حتــدياً يتمثــل يف حتديــد املؤســسة الــيت تقــع علــى عاتقهــا املــسؤولية الرئيــسية عــن    

  .البعثة أو املوافقة عليها أو تسيريهاباألمان، وآخر يتمثل يف توزيع املسؤوليات املتعلقة باإلذن 
    

: ة النوويةحتديد املؤسسة اليت ُتسيِّر بعثة فضائية حتمل مصدراً للقدر  -ثانياً  
    مفتاح تنفيذ إطار األمان اخلاص بالبعثات املتعددة األطراف

دة األطـراف، بـصرف النظـر عمـا إذا كانـت تنطـوي               مجيع البعثات الفضائية املتعـدِّ     إنَّ  -٤
أو أجهـزة   /وتشغيل منظومات أو منظومات فرعية ملركبـات فـضائية و         االشتراك يف إنشاء    على  

بـني  م ُتـربَ اندة هلـا، تتطلـب اتفاقـات خاصـة بالوصـالت البينيـة       أو نظماً أرضية مس /خاصة هبا و  
وعـادة مـا تكـون النقطـة الزمنيـة الـيت تبـدأ              . املؤسسات املشاركة ضماناً لفعالية التشغيل وأمانه     

عـن البعثـة    املؤسـسية   ر مـدى إرسـاء املـسؤوليات        فيها املشاركة املتعددة األطراف هي اليت تقـرِّ       
انـت املـشاركة املتعـددة األطـراف تبـدأ، مـثالً، يف مرحلـة الدراسـة                 فـإذا ك  . وهيكلها وعملياهتا 

الـــبىن املؤســـسية ، فـــيمكن جلميـــع املـــشاركني فيهـــا أن يـــشاركوا فعليـــاً يف حتديـــد  املفاهيميـــة
ا إذا جـاءت املـشاركة املتعـددة األطـراف يف           أمَّـ . البعثةبإعداد  واملسؤوليات والعمليات اخلاصة    

 الطرف املشارِك اجلديد سيجد أمامه علـى األرجـح هـيكالً           فإنَّ مرحلة متأخرة من تطور البعثة    
  .إدارياً وعمليات هندسية وشبكات اتصال بينية تكون قد اختذت شكلها الرمسي بالفعل

وتنفيذ إطار األمـان، رغـم أمهيتـه البالغـة يف ضـمان مأمونيـة تطبيقـات مـصادر القـدرة                     -٥
ــة الفــضائية ــبىن امل ال يتطلــب تبــديل ،النووي ــوافر الــيت ؤســسية واإلجــراءات ال للبعثــات  عــادةًتت

فإذا كانت متطلبات أمان مـصادر القـدرة        . املتعددة األطراف اليت ال حتمل مصادر قدرة نووية       
 حتديــد موجــودة يف أبكــر مراحــل تطــور البعثــة فــإنَّ ) مثــل إرســاء ثقافــة أمــان نــووي (النوويــة 

 البعثـة   بل إنَّ .  أمان مصدر القدرة النووية    نعسوف يشمل املسؤولية    املؤسسة اليت ُتسيِّر البعثة     
املتعددة األطراف اليت تنظر يف إضافة تطبيقة مصدر قدرة نووية فضائية بعد بدء مرحلـة إعـداد                 

إضــافة نظــام فرعــي أو جهــاز ملركبــة  للتحــدي املتمثــل يف البعثــة ســوف تواجــه حتــدياً مــشاهباً  
ة كهذه، ستكون هنـاك عمليـات هندسـية         ويف حال . فضائية مل يكن جزءاً من التصميم األصلي      

وعمليات إلدارة األنـساق متاحـة يف احلـال لتقيـيم تـأثري مـصدر القـدرة النوويـة علـى التـصميم            
 املتطلبــات املــستجدة واملــتغرية، كمــا ميكــن عنــد ود، والعكــس بــالعكس؛ وُتحــّدد مــن مثاملوجــ

  .ا ومسؤوليات كل منهمالضرورة تعديل هيكل البعثة التنظيمي وعملياهتا واملشاركني فيه
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 الـيت تنظـر    احلكوميـة -الدوليـة والنقطة احملورية هنا هي أنه ينبغي للبلدان أو املؤسسات            -٦
 فـضائية أن تـدمج اعتبـارات أمـان تلـك         نوويةقدرة  صادر  ملع يف املشاركة يف تطبيقات      أو َتشر 

وجــود أن يــسهل ومــن شــأن إطــار األمــان امل. املــصادر يف صــميم هياكلــها التنظيميــة وعملياهتــا
  .نطاق املتطلبات اليت يلزم مشوهلاتلك العملية بتحديد 

وعلى املستوى األعلى، ميثل هدف األمان الـوارد يف إطـار األمـان، وهـو محايـة النـاس                     -٧
ــألرض   ــوي ل ــة يف احملــيط احلي ــيتاملخــاطر  " مــنوالبيئ ــصلة   ال  تتهــدَّدهم خــالل املراحــل ذات ال
 االهتمـام   ، حمـورَ  " وتشغيلها وإهنـاء خدمتـها     الفضاءووية يف   بإطالق تطبيقات مصادر القدرة الن    

إذ تــنص اإلرشــادات التقنيــة . لــدى حتديــد الــسياسات واملتطلبــات والعمليــات اخلاصــة باألمــان
الواردة يف إطار األمـان علـى أن يكـون األسـاس الـتقين الـذي تـستند إليـه عمليتـا اإلذن بالبعثـة                   

ال تصميم األمـان النـووي واختبـاره وحتليلـه، ُتـستخدم يف             واملوافقة عليها مدعوماً بقدرة يف جم     
تصميم بعثة املركبة الفضائية اليت حتمل مصدر القدرة النووية الفضائية ونظام إطالقهـا وقواعـد            

كما ينص إطار األمان علـى أن ُتـصان تلـك القـدرة طـوال مراحـل البعثـة ذات الـصلة                      . طرياهنا
ــاً علـــى حتد  ــزاً دقيقـ ــز تركيـ ــة    وأن ُتركَّـ ــدرة النوويـ ــادة ملـــصدر القـ ــشغيل املعتـ ــروف التـ ــد ظـ يـ

وسيناريوهات احلوادث احملتملة، وعلى فهم عواقـب احلـوادث احملتملـة، وعلـى اسـتبانة وتقيـيم                 
  . مسات هندسية ميكن أن حتد من املخاطر الواقعة على الناس والبيئةأيِّ
 يف اهلياكل واملتطلبات    وتشتمل اإلرشادات التقنية على متطلبات ومعايري ميكن إدماجها         -٨

وإذا كانت عمليات اإلذن واملوافقة اخلاصة  . التنظيمية احلالية للبعثة وعمليات مراجعتها اهلندسية     
تفتقـر إىل مـا يلـزم مـن خـربات أو            ) أي الـيت ال حتمـل مـصدراً للقـدرة النوويـة           (بالبعثات العاديـة    

ياجـات احملتملـة، أو معاجلـة    االحتكـل  مشاركة وكـاالت حكوميـة أو مـوظفني حكـوميني لتلبيـة         
خمتلف املسائل احملتملة، اليت ينطوي عليها ضمان األمان النووي للبعثات املعنيـة، فينبغـي ملـديري                

 يفالبعثات أن يتعرفوا على املؤسـسات الـيت لـديها القـدرات الالزمـة والـيت تقـع عليهـا مـسؤولية                       
 علـى وجـه    فعلـى هـذا النحـو، ميكـن    .اجلزء املتعلـق باألمـان النـووي مـن عمليـة اإلذن بـاإلطالق        

أي مؤســسات ليــست هلــا يف العــادة صــلة بإعــداد ( اســتبانة مؤســسات مــشاركة إضــافية الــسرعة
  .واملتطلبات والعمليات اخلاصة بالبعثات العاديةالبىن املؤسسية  مع ومكاملتها) البعثات وإطالقها

    
مراحل مجيع  مسؤوليات بشأن أمان مصادر القدرة النووية يف وجود  -ثالثاً  

    وإطالقها واستخدامهاصادر تلك املإنشاء تطبيقات 
د إطار األمان على وجود اعتبارات هامـة ختـص األمـان النـووي يف مجيـع عناصـر              ُيشدِّ  -٩

  :ومراحل تطبيقات مصادر القدرة النووية الفضائية
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 الناشـئة  تقليـل املخـاطر  إىل  النهج املـسَتند إليـه يف حتقيـق هـدف األمـان          نحوينبغي أن ي    
عن عمليات التشغيل العادية وعن احلوادث احملتملة إىل أدىن حد معقـول ميكـن بلوغـه                
من خالل إرسـاء عمليـات تـصميم وتطـوير شـاملة تـدمج اعتبـارات األمـان يف سـياق                     

أي مـصادر القـدرة النوويـة       (جمموع عناصر تطبيق مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء             
).  ونظــام اإلطــالق، وتــصميم البعثــة، وقواعــد الطــريان الفــضائية، واملركبــة الفــضائية،

وينبغي مراعاة األمان النووي منـذ أُوىل مراحـل التـصميم والتطـوير، ويف مجيـع أطـوار                  
  .البعثة

وتقع على عاتق كل من مطـوِّر مـصدر القـدرة النوويـة ومطـوِّر تطبيقـة ذلـك املـصدر                       -١٠
إذ ميكـن ملطـوِّر مـصدر القـدرة النوويـة           . مثـل  إىل املستوى األ   األمان النووي االرتقاء ب مسؤولية  

أن يستنبط مسات أمان أصيلة يف التصميم تساعد على خفض مستوى التعـرُّض املهـين إىل أدىن                 
حد ُيعقَل بلوغه أثناء إنتاج مصدر القـدرة النوويـة وإدماجـه يف املركبـة الفـضائية، وعلـى احلـد                     

كمــا .  ذلـك التـسرب وأثـره البيئـي    مقـدار ومـن  ود النـووي  قـ لولب رُّمـن احتمـال حـدوث تـس    
تـصميم املركبـة الفـضائية والبعثـة      وحيـسِّن ميكن ملطوِّر تطبيقة مـصدر القـدرة النوويـة أن يعـدِّل      

 اإلدمــاج مــن أجــل َتــدبُّر حــاالت التعــرُّض املهــين، وختفيــف أو خفــض احتمــال اتأو عمليــ/و
 واحلــد مــن شــدة تلــك  ،ود النــوويقــوقــوع أعطــال ميكــن أن تفــضي إىل حــدوث تــسرب للو 

ود النـووي يف    قـ األعطال، وختفيف أو خفض األخطار اليت ميكـن أن ُتـصيب عمليـة احتـواء الو               
. حال وقوع حادث يف مرحلة التجهيز السابقة لإلطالق أو عند اإلطالق أو أثناء رحلـة البعثـة             

مـاالت أو   وإىل جانب ذلك، ميكن ملطوِّر تطبيقة مصدر القدرة النووية أن خيفـف أو يقلـل احت               
شدة احلوادث اليت ميكن أن تقع يف مرحلة التجهيز الـسابقة لإلطـالق أو أثنـاء اإلطـالق وهتـدد       

أو /عملية احتواء الوقود النووي، وذلك بتعزيز موثوقية مركبة اإلطـالق وبإضـافة نظـم أمـان و               
ود النـووي يف حـال وقـوع حـوادث عنـد            قـ ب للو رُّقواعد طريان ُتخفِّض احتمـال حـدوث تـس        

  .طالقاإل
    

  الصكوك اليت حتكم توزيع املسؤوليات  االتفاقات املتعددة األطراف  -رابعاً  
    عن أمان مصادر القدرة النووية

نظراً ملا تنطوي عليه مـصادر القـدرة النوويـة واملركبـات الفـضائية والبعثـات ومركبـات                    -١١
، ال ميكـن يف احلـال،   ساقواألنـ مـن تنـوع يف التـصاميم      ) اليت يتسم كـثري منـها بـالتفرُّد       (اإلطالق  

ولكـن  .  األخطار الرئيسية اليت تتهدد احتواء الوقود النـووي استشعاروعلى وجه اليقني، َتبيُّن أو     
احتمــال ارتكــاب خطــأ مــا يــزداد عنــدما يقــوم أحــد عناصــر فريــق البعثــة بوضــع  أنَّ مــن املؤكــد 
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راضـات مـع الفريـق    افتراضات خاصة بعنـصر آخـر فيهـا دون التحقـق أوالً مـن صـحة تلـك االفت              
ومن مث، تقع على عاتق مجيع املشاركني يف البعثة اليت حتمـل تطبيقـة ملـصدر قـدرة نوويـة                    . اآلخر

ة اليت تتسم هبا البعثـات الفـضائية الـيت حتمـل       يوهذه اخلاص . ر من املسؤولية عن األمان النووي     ْدقَ
 يف الــصكوك احلاكمــة مــصدر قــدرة نوويــة ينبغــي أن ُتعــالَج بتجــسيد اعتبــارات األمــان النــووي 

فعلى سبيل املثال، ينبغي للجهـات املـشاركة يف البعثـة أن تتفـق علـى      . للبعثات املتعددة األطراف  
دعم حتديد متطلبات ومعايري األمان اخلاصـة بالبعثـة الـيت ُجـسِّدت يف هيكلـها التنظيمـي وهيكـل         

  .ت واملعايرييف عمليات املراجعة اهلندسية، وعلى تلبية تلك املتطلباومتطلباهتا 
د إطار األمان هذا النهج صراحةً، إذ يـنص علـى أنـه ينبغـي للـصكوك احلاكمـة،                وجيّس  -١٢

ــع       ــة توزي ــددة املؤســسات، أن حتــدد بوضــوح كيفي ــدان أو املتع ــات املتعــددة البل ــة البعث يف حال
 والعمليــات اخلاصــة باألمــان؛ وكفالــة واملتطلبــاتحتديــد الــسياسات العامــة "املــسؤوليات عــن 

 وضــمان وجــود مــسّوغات مقبولــة والعمليــات؛متثــال لتلــك الــسياسات العامــة واملتطلبــات  اال
 عند مقارنته بالبـدائل األخـرى؛ وإقـرار         الفضاءالستخدام مصدر من مصادر القدرة النووية يف        

  ". واالستعداد حلاالت الطوارئ واالستجابة هلاالبعثة؛عملية إجرائية رمسية للترخيص إلطالق 
    

لواليات املتحدة مع البعثات الفضائية اليت حتمل تطبيقات ملصادر قدرة نووية جتارب ا    
    تنطوي على مسامهات متعددة األطراف

 لبعثــات الواليــات املتحــدة الزمــةم مــشاركة وكــاالت حكوميــة متعــددة هــي مســة  إنَّ  -١٣
سيات، املاضية واحلالية اليت حتمل تطبيقـات ملـصادر قـدرة نوويـة وتـضم شـركاء متعـددي اجلنـ                   

 تلك البعثات أقل تعقُّداً من البعثات املتعددة األطراف احملتملة الـيت تنظـر فيهـا دول                 وإنْ كانت 
 اإلدارة الوطنيــة للمالحــة ففــي حــني أنَّ. ات دوليــة حكوميــة أخــرى أعــضاء أخــرى ومؤســس 

طاقـة  هي اليت تتـوىل مـسؤولية املركبـة الفـضائية والبعثـة، تتـوىل وزارة ال               ) ناسا(اجلوية والفضاء   
تــوفري مــصدر القــدرة النوويــة، وتــتحكم وزارة الــدفاع يف تــصاميم األمــان اخلاصــة مبركبــة          
اإلطالق ويف مـدى اإلطـالق، وتتـوىل وكالـة محايـة البيئـة اإلشـراف علـى أنـشطة التنظيـف يف                       

  .حال وقوع حادث يؤدي إىل تسرب وقود نووي
الوكاالت األخرى، فهـي تعمـل       من تلك الوكاالت احلكومية مستقلة عن        أنَّ كالًّ ومع    -١٤

ففي .  كأهنا مؤسسة واحدة، باستخدام متطلبات وإجراءات معتَمدة رمسياً،إجناح البعثةمعاً على 
مرحلة تصميم البعثة وتطويرها، مثالً، تشارك ناسا ووزارة الطاقة ووزارة الدفاع ووكالـة محايـة               

األرضية وبتكامل البعثة، اللذين مها ُمـدَمجان       البيئة مجيعاً يف الفريقني العاملني املعنيني بالعمليات        
ىل وإ. عـة جوانبـها اهلندسـية وإقرارهـا    رمسياً يف اهلياكل واإلجراءات اخلاصـة بتنظـيم البعثـة ومراج        



 

V.13-88519 7 
 

 A/AC.105/C.1/L.334 

ق مشترك بني الوكاالت خمتص     يجانب ذلك، تتعاون كل تلك الوكاالت األربع معاً يف إطار فر          
النـووي للبعثـة مـن أجـل إدراج عنـصر أمـان إضـايف،               ن  مبراجعة األمان النووي، يتوىل تقييم األما     

خيص البعثات املنطوية على مصادر قدرة نووية وحـدها، زيـادةً علـى إجـراءات اإلذن بـاإلطالق                  
  .املتعلقة بالبعثات العادية اليت ال حتمل مصادر قدرة نووية

اليــات ويف كــل احلــاالت املاضــية حــىت اآلن، كــان الــشركاء الــدوليون يف بعثــات الو     -١٥
أو /املتحدة اليت حتمل مصادر قدرة نووية ُيسهمون بـنظم فرعيـة خاصـة باملركبـات الفـضائية و                 

يف الـنظم   متطلبات تقررها وثائق التحكم     أو بأجهزة علمية ُتبىن حسب      /ها و مبكونات معينة في  
ــة ــؤدي         . البيني ــت أال ت ــرار كَِفل ــة وإق ــد ومراجع ــات حتدي ــائق ختــضع لعملي ــك الوث ــت تل وكان
ــسامه ــسبب يف حــادث حقيقــي أو ذي شــأن   امل ــة إىل الت ــواء  ،ات الدولي ــى احت  أو يف خطــر عل

ومــن مث، مل تكــن  . مــصدر القــدرة النوويــة يف ظــروف اعتياديــة أو يف حــال وقــوع حــادث       
إجراءات الواليات املتحدة اخلاصة باإلذن بإطالق البعثـات الـيت حتمـل مـصدر قـدرة نوويـة يف                   

يني يف حتلـيالت األمـان النـووي لعمليـات اإلطـالق أو يف              حاجة إىل إشراك مباشر لشركاء دول     
عمليــات املراجعــة اهلندســية االعتياديــة تكفــل عــدم أنَّ كمــا أنــه بــالنظر إىل . إجـراءات إقرارهــا 

واء مـصدر القـدرة النوويـة، فقـد     َتسبُّب مسامهة الشركاء الـدوليني يف خطـر حقيقـي علـى احتـ            
أثنـاء   عـدم َتـسبُّب املـسامهني األجانـب يف حـوادث             نت الواليات املتحدة فعليـاً مـن ضـمان        متكّ
  .ود من مصادر القدرة النووية الفضائيةقب الورُّطالق تنطوي على تساإل
    

 للبعثات غري املشتملة على مصادر قدرة املتوافرةاالرتكاز على املرافق   -خامساً  
    ال ألمان مصادر القدرة النووية الفضائيةمفتاح تنفيذ إطار فعَّ: نووية
لقد أثبـت الـسجل التـارخيي لتطبيقـات مـصادر القـدرة النوويـة الفـضائية يف الواليـات                      -١٦

 سنة، أنه ميكن تنفيذ إطـار فعـال لألمـان النـووي باسـتخدام               ٥٠املتحدة، الذي ميتد ألكثر من      
للبعثــات غــري املــشتملة علــى مــصادر املتــوافرة  واملتطلبــات واإلجــراءات الــبىن املؤســسيةوتعزيـز  
  .وويةقدرة ن
 مـرة  إالبعثات الواليات املتحدة الفضائية املشتملة على مصادر قدرة نوويـة      وال ُتطلق     -١٧

وهبذا التواتر املنخفض، سيكون بناء وصـون مرافـق فعالـة للبعثـات         . ت سنوا ١٠أو مرتني كل    
 أمـراً   ، مبعزل عـن البعثـات غـري املـشتملة علـى تلـك املـصادر               ،املشتملة على مصادر قدرة نووية    

  .عباً وباهظ التكلفةص
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ومن مث، َبَنت الواليات املتحدة مرافقها اخلاصة بالبعثات املـشتملة علـى مـصادر قـدرة                -١٨
 املتـوافرة ، ولكنها فعلت ذلك يف املقام األول كجوانب معزَّزة للمرافـق            معينةنووية يف جماالت    

، ال ُتـدخل الواليـات      ، مـثالً  "إطار األمان "ويف سياق   . للبعثات غري املشتملة على تلك املصادر     
البعثـة تـشتمل علـى تطبيقـة مـصدر          نَّ  بعثـة أل  أيِّ  املتحدة تغـيريات يف التنظـيم األساسـي ملرافـق           

القدرات التقنية يف جماالت معينة لتوفري إرشـادات وافيـة للجهـات املعنيـة      ُتعزَّز  بل ،قدرة نووية 
  .قدرات املوجودةبالتصميم وإلجراء حتليالت لألمان النووي، باالستناد إىل ال

 وعلى سبيل املثال، من شأن حتليل ومنذجة موثوقية نظام اإلطالق وآثار َتعطلُّـه أن َيسبِر               -١٩
هـا سلـسلة األخطـار الـيت ميكـن أن تتهـدد احتـواء الوقـود النـووي                   أغوار البيئات املاديـة الـيت ختلق      

ملـواد املـشعة باسـتخدام نفـس     وُتقـيَّم اآلثـار البيئيـة لتـسرُّب ا       . نتيجة لوقوع حادث عند اإلطـالق     
قواعد بيانات األرصاد اجلوية، ويف بعض احلاالت بنماذج شديدة الشبه هبا، لفهم اآلثـار املترتبـة               

. على احلوادث املنطوية على تسرُّبات َعَرضية كبرية ملواد الدسر املستعملة يف مركبات اإلطـالق             
حـادث  أيِّ وتوكـوالت منطيـة ملواجهـة       خطط الطوارئ اخلاصـة مبـصادر القـدرة النوويـة بر           وتتَّبع

  )٢(. وكاالت متعددة ومستويات حكومية متعددةَتنشغل بهكبري ميكن أن 
وعلــى حنــو مــشابه، تعتمــد عمليــات الطــوارئ اخلاصــة بالبعثــات علــى مــا يوجــد مــن     -٢٠

 ملواجهــة الطــوارئ الناشــئة عــن وقــوع خل،إخطــط ونظــم اتــصاالت وبروتوكــوالت عملياتيــة، 
كنقطـة انطـالق    وذلـك   طالق بعثـات غـري مـشتملة علـى مـصادر قـدرة نوويـة،                حوادث لدى إ  

أمَّـا  . لتلبية ما يترتب على اشتمال البعثة على تطبيقة مصدر قدرة نوويـة مـن متطلبـات متفـرِّدة                 
ــة فُتعاَمــل كمتطلبــات      عمليــات مراجعــة وإقــرار تــدابري األمــان اخلاصــة مبــصادر القــدرة النووي

فعلـى سـبيل املثـال، عـادة مـا تتـوَّج عمليـة              . قـة علـى البعثـات العاديـة       إضافية إىل عمليات املواف   
مراجعة وإقرار تدابري األمان النووي بقرار يتخذه املكتب التنفيـذي لـرئيس الواليـات املتحـدة،                

إضـافية ال بـد     " َبّوابـة "ومـن مث، فهـو جمـرد        . لكن ذلك القرار يقتصر على األمان النووي للبعثة       
  .ل الولوج إىل عملية إقرار تدابري أمان اإلطالق املعتادة يف موقع اإلطالق قبعبورهاللبعثة من 

    

───────────────── 
حلقة عمل بشأن استخدام مصادر القدرة " املعنونة A/AC.105/C.1/L.314ملزيد من املعلومات، انظر الوثيقة   )2(  

كشاف أنشطة الواليات املتحدة للتأهب واالستجابة فيما يتعلق ببعثات است: النووية يف الفضاء اخلارجي
  ".الفضاء املنطوية على استخدام مصادر القدرة النووية
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    اخلالصة  -سادساً  
أو / بعثة متعددة األطـراف تـشتمل علـى مـسامهني خمـتلفني يف نظـام اإلطـالق و                   أيَّ إنَّ  -٢١

أو نظــام توليــد القــدرة الكهربائيــة، بــصرف النظــر عــن اســتعمال مــصدر    /املركبــة الفــضائية و
 البينيـة  الـنظم ة النووية فيها، تتطلب إجـراءات متفـق عليهـا إلدارة األنـساق والـتحكم يف        للقدر

ومراجعـة اجلوانـب اهلندســية فيمـا يتعلــق بتـصميمها وتطويرهـا وجتميعهــا واختبارهـا وإطالقهــا       
فهذه اإلجراءات االعتيادية تكفل محاية أجهـزة البعثـة والعـاملني فيهـا وعامـة النـاس          . وتشغيلها

وميكـن ملخططـي البعثـات، بـل ينبغـي          . ينطوي األمر على مواد خطرة مثل مـواد الدسـر         عندما  
هلم، أن يستخدموا تلك اإلجراءات املوجودة كنقطة انطالق لتلبية املتطلبات اإلضـافية الناشـئة              

  .عن استخدام مصادر القدرة النووية
  


