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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 الدورة الثانية واألربعون

 ٢٠٠٥مارس / آذار٤-فرباير/ شباط٢١فيينا، 
  من جدول األعمال٨البند 

    استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي
ار تقين دويل لألهداف خمطّط أويل ألهداف ونطاق ومسات إط  

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

  مذكرة من األمانة        
كانـت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنــية، الـتابعة للجـنة اسـتخدام الفضـاء اخلــارجي يف          -١

، خطة عمل للفترة  ٢٠٠٣ دورـا األربعـني يف عـام         األغـراض السـلمية، قـد اعـتمدت، خـالل         
 ألجـل وضـع إطـار تقـين دويل لألهداف والتوصيات املتعلقة بأمان تطبيقــات               ٢٠٠٦-٢٠٠٣

 مصــــادر القــــدرة الــــنووية يف الفضــــاء اخلــــارجي، حســــبما ورد يف تقريــــر اللجــــنة الفرعــــية  
)A/AC.105/804    لعام ) د(مل، وهو البند وقـد جـاء يف أحد عناصر خطة الع        ). ، املـرفق الثالـث

ــاق ومســات إطــار تقــين دويل         ٢٠٠٤ ــه يلــزم إعــداد مشــروع خمطّــط أويل ألهــداف ونط ، أن
لألهـداف والتوصـيات املـتعلقة بأمـان تطبـيقات القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي املخطّط هلا          

 .واملرتقبة حاليا
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تقنية، اليت عقدت يف فيينا يف      ويف الـدورة احلاديـة واألربعـني للجـنة الفرعـية العلمية وال             -٢
، نظــر الفــريق العــامل املعــين باســتخدام مصــادر  ٢٠٠٤فــرباير / شــباط٢٧ إىل ١٦الفــترة مــن 

القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي يف خمطّط أويل مقترح ألهداف ونطاق ومسات إطار تقين                  
ة يف الفضاء اخلارجي    دويل لألهـداف والتوصيات املتعلقة بأمان تطبيقات مصادر القدرة النووي         

وخـــالل الـــدورة . A/AC.105/L.253املخطّـــط هلـــا واملرتقـــبة حالـــيا، حســـبما ورد يف الوثـــيقة 
نفسـها، أقـرت اللجـنة الفرعية توصية الفريق العامل بأن يواصل عمله فيما بني الدورات بشأن       

 غري رمسية خالل    املواضـيع املبينة يف خطة العمل املتعددة السنوات، وأن جيتمع لعقد مشاورات           
 .الدورة السابعة واألربعني للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

وقـد الحظـت جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية بارتياح، خالل                    -٣
 ،٢٠٠٤يونيه  / حزيران ١١ إىل   ٢دورـــا السـابعة واألربعني، اليت عقدت يف فيينا يف الفترة من             

خمطّــط أويل مقــترح " نتــيجة لــتلك املشــاورات غــري الرمســية ســوف تحــدث الوثــيقة املعــنونة  أنــه
ألهـداف ونطـاق ومسات إطار تقين دويل لألهداف والتوصيات املتعلقة بأمان تطبيقات مصادر              

وسوف ) A/AC.105/L.253"(القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي املخطّـط هلـا واملرتقـبة حالـيا                
. ٢٠٠٥ها إىل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية خالل دورا الثانية واألربعني يف عام             يعـاد تقدمي  

 .AC.105/L.253/Rev.1وقد قُدمت الوثيقة يف وقت الحق حتت رقم 

واملخطّـط األويل املقـدم يف مـرفق هـذه الوثـيقة جيسـد االتفاق الذي توصل إليه الفريق            -٤
 .األربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنيةالعامل خالل الدورة الثانية و



 

3  
 

A/AC.105/L.253/Rev.2  

 املرفق  
خمطّط أويل ألهداف ونطاق ومسات إطار تقين دويل لألهداف   

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

  اخللفية  -أوال  
ادر القدرة النووية املخصصة الستخدامها يف الفضاء       مـن الناحـية التارخيية، كانت مص       -١

اخلـارجي قـد استحدثت واستعملت يف تطبيقات املركبات الفضائية اليت استبعد فيها استخدام              
ــة         ــات الطاق ــثات الفضــائية ومعوق ــياجات البع ــرادة احت ــنووية بســبب ف ــدرة غــري ال مصــادر الق

بعـثات بعـثات بـني الكواكـب حىت احلدود         فقـد مشلـت تلـك ال      . الكهربائـية واحـترار املكونـات     
اخلارجـية للمنظومة الشمسية، وهي بعثات ال يصلح فيها استخدام األلواح الشمسية كمصدر             

وقد . للقـدرة الكهربائـية بسـبب طـول مـدة البعـثات واملسـافة اهلائلـة الـيت تفصلها عن الشمس              
لفضــاء اخلــارجي عــلى اشــتملت تصــاميم مصــادر القــدرة الــنووية املخصصــة الســتخدامها يف ا 

ــنظائر املشــعة  ــنظائر املشــعة  مــثل (ال ونظــم املفــاعالت  ) املولِّــدات الكهرحــرارية الــيت تعمــل بال
 ةتعمل بالنظائر املشع صغرية   تسخني إضـافة إىل ذلـك، أخـذت تستخدم وحدات        . اإلنشـطارية 

 مشعة يف   ونظرا لوجود مواد  . مـن أجـل توفـري التسـخني املوضـعي ملكونات املركبات الفضائية            
مصـادر القـدرة الـنووية املسـتخدمة يف الفضـاء، فـإن األمان هو جزء ال يتجزأ من تصميم تلك         

 .املصادر وكيفية استخدامها يف التطبيقات العملياتية
  

  األهداف   -ثانيا  
ــيقات    اهلــدف مــن وضــع   -٢ ــتعلقة بأمــان تطب إطــار تقــين دويل لألهــداف والتوصــيات امل

 الفضــاء اخلــارجي هــو عــرض مجلــة مــن املــبادئ التوجيهــية العامــة    مصــادر القــدرة الــنووية يف 
ومن شأن الوثيقة اليت    . املتصـلة جبوانـب األمان يف إطالق ودورة العمر التشغيلي لتلك املصادر           

تعـرض بإجيـاز تلـك األهـداف والتوصيات أن توفر توجيهات رفيعة املستوى وأن تكون شكل               
 يف اآلراء بشــأن مســتوى األمــان املناســب الــذي ينــبغي إطــار دويل لألمــان جيســد توافقــا دولــيا

ــنووية يف      بلوغــه يف مجــيع األنشــطة ذات الصــلة مبخــتلف أطــوار دورة عمــر مصــدر للقــدرة ال
وسـيوفّر ذلـك اإلطـار توصـيات بشأن أمان األنشطة املتعلقة باألطوار ذات              . الفضـاء اخلـارجي   

كمـا سيوفّر أساسا تقنيا لوضع  . جيالصـلة مـن عمـر مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلـار            
املعـايري الوطنـية، ويتـيح للـربامج الوطنـية مـرونة ملواءمـة تلك املعايري مع تطبيقات معينة ملصادر                    

ومن شأن وجود إطار تقين دويل سليم خاص        . القـدرة الـنووية ومـع اهلـياكل التنظيمية الوطنية         
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ــأن مصــادر     ــناس يف أحنــاء العــامل ب ــنووية يف الفضــاء اخلــارجي   باألمــان أن يطمــئن ال  القــدرة ال
ستسـتخدم بطـريقة مأمونـة وأن يسـهل الـتعاون الثـنائي واملـتعدد األطـراف بشـأن البعـثات اليت                

 .تستخدم مصادر قدرة نووية
  

  النطاق  -ثالثا  
ــميم واإلطـــالق      -٣ ــراحل التصـ ــباعها يف مـ ــار املمارســـات الـــيت ميكـــن اتـ ــيتناول اإلطـ سـ

راحل ذات الصــلة مــن دورة عمــر مصــدر قــدرة نوويــة يف الفضــاء   والتشــغيل، وغريهــا مــن املــ 
وسـوف توضـع مـبادئ توجيهـية لتصاميم تلك          . اخلـارجي، تعزيـزا السـتخدامه بشـكل مـأمون         

املصـادر عامـة، لكـن تطبيق تلك املبادئ تفصيليا سيتوقّف على التصميم والتطبيق املعينني لكل          
أغلب األنشطة املضطلع ا خالل تطوير مصادر       أما  . مـنها ومـا يشـكّله الـنظام كلـه من خماطر           

القـدرة الـنووية املعـدة لالسـتخدام يف الفضـاء اخلـارجي وصـنعها ونقـلها فتعاجل على حنو واف                     
وميكن . بالغـرض يف املعـايري الوطنـية والدولـية ذات الصلة باملنشآت واألنشطة النووية األرضية              

لـيات يف اإلطـار اخلـاص بأمـان تطبـيقات مصـادر       تـناول االعتـبارات الفـريدة املـتعلقة ـذه العم     
 .القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

  
  السمات   -رابعا   

ينـبغي لإلطـار اخلـاص باألمان أن يكون ذا طابع عام ونوعي ودقيقا من الناحية التقنية          -٤
إلطار أن  وينبغي للمبادئ التوجيهية الواردة يف ذلك ا      . ومسـتقال نسبيا عن التكنولوجيا املتغيرة     

وسـيكون اإلطـار موجهـا خلدمـة أولئك الذين يتخذون القرارات           . جتسـد توافقـا دولـيا عريضـا       
املـــتعلقة باســـتخدام مصـــادر القـــدرة الـــنووية يف الفضـــاء اخلـــارجي ولكـــنهم قـــد ال يكونـــون  

 .متخصصني يف العلوم والتكنولوجيا النووية

لــنموذج املتــبع يف شــكل وهــيكل  وميكــن الــنظر بعــني االعتــبار يف صــوغ اإلطــار إىل ا   -٥
ــة اخلــاص بأساســيات األمــان وعــنوانه      ــة الذري ــية للطاق ــة الدول  The safety of"منشــور الوكال

nuclear installations".)أ( 
 
 احلواشي
 

، الوكالـة الدولـية للطاقـة الذريـة، جمموعـة      "The safety of nuclear installations: a safety fundamental" )أ(
 ).١٩٩٣) (STI/PUB/938 (١١٠العدد رقم األمان، 
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