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  مقدمة   -أوال  
ــام       -١ ــادرت جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية يف ع  إىل ١٩٨٠ب

انشـاء الفـريق العـامل املعـين باسـتخدام مصـادر القـدرة النووية يف الفضاء اخلارجي، واضعة يف                    
األحـداث غـري املقصـودة يف اسـتخدام مصـادر القـدرة النووية              احلسـبان اخلـربة الدولـية وبعـض         

ــية،       . الفضــائية ــيام، كخطــوة أول ــيني مكلفــني بالق ــامل مــن خــرباء وطن ــريق الع ــألف الف ــد ت وق
ويف عام . بتمحـيص املمارسـة املتـبعة يف اسـتخدام مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلارجي            

عـامل لكـي ُيطلـب مـنه وضـع معايري تقنية بشأن             ، غُـّيرت الواليـة املسـندة إىل الفـريق ال          ١٩٨٣
 .سالمة استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء

، وبعــد حنــو عقــد مــن املناقشــات واملفاوضــات يف جلــنة اســتخدام     ١٩٩٢مث يف عــام  -٢
الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية وجلنتـيها الفرعيـتني، القانونـية، والعلمية والتقنية، ومع                  

باحلاجــة إىل أهــداف منشــودة ومــبادئ توجيهــية لضــمان ســالمة اســتخدام مصــادر  االعــتراف 
وقد أقّرت  . القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي، مت وضـع جمموعـة مـن املبادئ يف هذا الشأن                   

، ١٩٩٢ديســمرب / كــانون األول١٤ املــؤرخ ٤٧/٦٨اجلمعــية العامــة تلــك املــبادئ يف قــرارها 
 )١(".تخدام مصادر الطاقة النووية يف الفضاء اخلارجياملبادئ املتصلة باس"واملعنون 

، سـلّمت اجلمعـية العامـة، كمـا جـاء يف ديـباجة القـرار، بأن                 ٤٧/٦٨وباعـتماد القـرار    -٣
املـبادئ سـتتطلب إدخـال تنقـيحات علـيها مسـتقبال يف ضـوء التطبيقات الناشئة للقدرة النووية              

وأثـناء الدورة الرابعة والثالثني للجنة      . وتطـور التوصـيات الدولـية بشـأن احلمايـة مـن االشـعاع             
، اتفق على أن جيتمع الفريق العامل املعين        ١٩٩٧الفرعـية العلمـية والتقنـية الـيت عقدت يف عام            

 لتحديد ودراسة ١٩٩٨باسـتخدام مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي جمددا يف عام               
ــياً واملتصــلة   مث أثــناء .  باســتخدام مصــادر القــدرة الــنووية املعــايري التقنــية الدولــية املوجــودة حال

الـدورة اخلامسـة والـثالثني للجـنة الفرعـية، اجـتمع الفريق العامل واعُتِمدت خطة عمل لوضع                  
واتفقت . إطـار لعملـيات ومعـايري ضـمانات األمـان ملصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي               

مــا يدعــو لتنقــيح املــبادئ يف الوقــت  اللجــنة الفرعــية أثــناء تلــك الــدورة عــلى أنــه لــيس هــناك   
كمـا اتفقت اللجنة الفرعية على أنه لن يكون من املناسب إحالة املوضوع إىل اللجنة    . احلاضـر 

 .الفرعية القانونية إىل حني التوصل إىل صيغة توافق يف اآلراء على أساس علمي وتقين راسخ

ير املعلومات أو البيانات    وركّـزت خطـة العمـل املعتمدة على انشاء عملية واطار لتطو            -٤
. النوويةالـيت ميكـن أن تسـّهل املناقشـات مسـتقبال حـول عمليات ومعايري أمان مصادر القدرة                   

 :وتضمنت اخلطة برنامج العمل التايل
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 السنة   النشاط
اعتماد جدول العمل ودعوة الدول األعضاء واملنظمات الدولية إىل تقدمي

 .٢٠٠١  و ٢٠٠٠اضيع لعامي       معلومات إىل األمم املتحدة عن املو             
١٩٩٨ 

 ١٩٩٩ .استعراض ومناقشة التقدم احملرز يف االستجابة خلطة العمل حسب االقتضاء                                   

حتديد العمليات األرضية واملعايري التقنية اليت قد تكون هلا صلة مبصادر القدرة
يالنووية، مبا يف ذلك العوامل اليت متّيز مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارج                               

 .عن التطبيقات النووية األرضية              

٢٠٠٠ 

استعراض العمليات واالقتراحات واملعايري الوطنية والدولية وأوراق العمل
الوطنية املتعلقة باطالق مصادر القدرة النووية إىل الفضاء اخلارجي واستخدامها

 .يف األغراض السلمية        

٢٠٠١ 

 ٢٠٠٢ . والتقنية   اعداد تقرير يوفر املعلومات للجنة الفرعية العلمية                    

تقرر اللجنة الفرعية العلمية والتقنية ما اذا كان من الضروري اختاذ خطوات
 .اضافية أم ال بشأن املعلومات الواردة يف تقرير الفريق العامل                         

٢٠٠٣ 

 
 

ــناء الــدورة الســابعة والــثالثني للجــنة الفرعــية      -٥ اجــتمع الفــريق العــامل ثــالث مــرات أث
٢٠٠١يف عام   (ومخس مرات أثناء الدورة الثامنة والثالثيـن       ) ٢٠٠٠ام  يف ع (العلمـية والتقنـية     

ــثالثني     [...] و )  ــعة وال ــناء الــدورة التاس ــرات أث ــدف وضــع الــتقرير   )٢٠٠٢يف عــام (م ، هب
وباالضـافة إىل ذلـك، جـرت عـدة مشاورات غري رمسية بني الوفود              . املطلـوب يف خطـة العمـل      

ويف أثـناء االجـتماعات واملشاورات   . لفـريق العـامل  املهـتمة لضـمان اسـتمرار الـتقدم يف عمـل ا          
وجيّسد ). انظر املرفق األول  ( ورقة عمل ومواد اضافية      ١٦غـري الرمسـية، نظر الفريق العامل يف         

هـذا الـتقرير توافـق اآلراء الـذي توصـل الـيه الفـريق العـامل بشـأن أسـس مداوالتـه، وقد أعده                         
 .العلمية والتقنية عمال بالطلب الوارد يف خطة العملالفريق العامل لتقدميه إىل اللجنة الفرعية 

 
 

العوامل اليت متّيز مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي عن التطبيقات                            -ثانيا  
 النووية األرضية       

 

عـند تقديـر العالقـة احملـتملة للعملـيات األرضية واملعايري التقنية املختلفة مبصادر القدرة                 -٦
. ن املهـم مـراعاة العوامل اليت متيز بني مصادر القدرة الفضائية واألرضية            الـنووية يف الفضـاء، مـ      
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وحيـدد هذا القسم بعض هذه العوامل املميزة، وفقا للطلب الوارد يف خطة العمل، وهو يصلح                
 .كمؤشر للمعلومات عن الوثائق ذات الصلة احملتملة واملبّينة يف القسم ثالثا أدناه

 مصادر القدرة النووية يف الفضاء      اسـتخدام لتشـابه بـني     عـلما بـأن مـدى االخـتالف وا         -٧
ــلى          ــة وع ــيق يف كــل حال ــيعة اخلاصــة للتطب ــلى الطب ــتمد ع ــيقات األرضــية يع اخلــارجي والتطب

 .خصوصيات مصادر القدرة النووية قيد النظر

وتشـمل بعـض أوجـه التشـابه ذات املسـتوى األساسـي الـيت توجـد بني مصادر القدرة           -٨
 :يف الفضاء اخلارجي ما يليالنووية األرضية و

 استخدام مواد اشعاعية حتقق منافع للبشرية؛ )أ( 

العلــوم واهلندســة املــتقدمة الــيت تدخــل يف تصــميم مصــادر القــدرة الــنووية          )ب( 
 وتطوير التقنيات املرتبطة هبا؛

املرتـبطة باستخدام   ) االدراك العـام ذات الصـلة     وقضـايا   (التأكـيد عـلى األمـان        )ج( 
 شعة؛املواد امل

العواقـب الـناجتة عـن بعـض سيناريوهات احلوادث احتماالت عبورها احلدود              )د( 
 الدولية يف بعض احلاالت؛

املسـتوى العـايل من املوثوقية املطبق يف تشغيل النظم ومحاية العمال واجلمهور              )ه( 
 والبيئة؛

ة قــدر مــن العناصــر املشــتركة بــني الطــرائق والعملــيات التحليلــية واهلندســي        )و( 
 .املستخدمة لدعم التصميم، واألمان، وتقييم املخاطر

وميكـن الـنظر إىل األنشـطة الـيت تـنطوي عـلى مصادر قدرة نووية يف الفضاء اخلارجي                    -٩
األرض تشمل تطوير وجتميع واختبار      علىعمليات   )أ: (عـلى أهنـا تـتكون مـن فئـتني متتاليـتني           

ــنقل      ــنووية يف الفضــاء اخلــارجي وال ــدرة ال ــع االطــالق؛ و مصــادر الق ــيات   )ب(إىل موق عمل
األمان النووي أثناء التحليق، مبا      علىاليت قد تؤثر    يف الفضاء اخلارجي    مصـادر القـدرة الـنووية       

وتتعلق االجراءات األرضية . يف ذلـك االطـالق والـتوزيع واالستخدام كجزء من مهمة فضائية      
 القــدرة الــنووية يف الفضــاء  القائمــة الــيت تطــبق تطبــيقا مباشــرا أكــثر مــن غريهــا عــلى مصــادر   

ــنما تقتصــر األنشــطة يف اجملموعــة األخــرية عــلى        اخلــارجي باجملموعــة األوىل مــن األنشــطة، بي
مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء اخلــارجي ومــن املــرجح أن يكــون التطبــيق املباشــر لــلمعايري 

 .األرضية يف تلك احلاالت حمدودا
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 األمـر الفـئات التالـية مـن مصادر القدرة النووية أو     وقـد تبـّين الفـريق العـامل يف بـادئ          -١٠
 :العمليات األرضية على أن هلا عالقة حمتملة مبصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

 ؛)الثابتة واملتحركة(املفاعالت النووية  )أ( 

 استخدام مصادر مشعة يف التطبيقات األرضية؛ )ب( 

 .تغليف ونقل املواد املشعة )ج( 

وعــند الــنظر يف عالقــة كــل مــن الفــئات املذكــورة أعــاله باســتخدام مصــادر القــدرة      -١١
الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي، مـن الضـروري أن يؤخذ يف االعتبار عدد من العوامل األخرى،                   

 :منها التالية

 طبيعة التطبيقات؛ )أ( 

 بيئة التشغيل؛ )ب( 

 طبيعة وذاتية تشغيل النظم؛ )ج( 

 شعة؛كمية املادة امل )د( 

 تواتر ومدة االستخدام؛ )ه( 

الـبعد عـن املناطق السكنية وآثار التشغيل العادي واحلوادث احملتملة على هذه      )و( 
 املناطق؛

 تعقّد النظم وموثوقية التصميم؛ )ز( 

 أو النشطة؛/استخدام النظم السلبية و )ح( 

 .هناية اخلدمة )ط( 

ــية األساســية بــني مصــادر القــدرة   وتقــود العوامــل املذكــورة أعــاله إىل الفــوار   -١٢ ق التقن
 :ومنها على سبيل املثال. النووية األرضية منها والفضائية فيما يتعلق بتصميمها وتشغيلها

صـفتا الفـرادة واملـدة القصـرية جـدا اللـتان يّتسـم هبمـا اطـالق مصـادر القدرة                      )أ( 
الطـالق الـيت جرت حىت      الـنووية يف الفضـاء، واقـتراهنما باالخنفـاض النسـيب يف عـدد عملـيات ا                

 هذا التاريخ؛

تصـميم مصـادر القـدرة الـنووية للتشـغيل الـذايت أو التشـغيل عـن بعـد يف بيئة                      )ب( 
 الفضاء اخلارجي؛
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 .بقاء مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي لفترة طويلة بعد االغالق )ج( 

ة واألرضـية تؤدي إىل  كمـا أن الفـروق يف تصـميم واسـتخدام مصـادر القـدرة الـنووية الفضـائي                
 .فروق يف املخاطر والفوائد املرتبطة باستخدامها

وينـبغي مالحظـة أن مصـادر القـدرة النووية الفضائية هي إما من نوع النظري املشع أو                   -١٣
وتسـتخدم نظـم النظائر املشعة الطاقة املنطلقة من االضمحالل الطبيعي لنظري          . املفـاعل الـنووي   

و كهربائـية، بيـنما تسـتمد نظـم املفـاعل االنشطاري قدرهتا أساسا        مشـع لتنـتج قـدرة حـرارية أ        
 .من الطاقة املنطلقة عن طريق التفاعالت االنشطارية النووية احملكومة واملستدامة

وتدفـع متطلـبات موثوقـية املهمـة، ومتطلـبات ِصـغر حجـم القـدرة، وقـيود كتلة عربة                     -١٤
 املرتـبطة هبـا، مبصادر القدرة النووية يف الفضاء          االطـالق واملركـبة الفضـائية والتقيـيدات التقنـية         

لكــي تكــون أصــغر حجمــا بكــثري ولكــي تــنطوي عــلى عــدد مــن الــنظم الفرعــية أقــل مــنه يف     
فعـلى سـبيل املـثال، تـتحدد السمات الرئيسية للمفاعالت     . مفـاعالت القـدرة الـنووية األرضـية     

تلة لــلمفاعل يالئمــان الفضــائية عــن طــريق املتطلــب األساســي الــذي يســتلزم أقــل حجــم وكــ   
مسـتوى قـدرة وعمـرا تشـغيليا معيـنني، وهـذا يتطلـب، إىل جانب درع االشعاع ونظام حتويل          
القـدرة احلـرارية إىل قـدرة كهربائـية، وجـود أبعـاد وكـتلة امجالية مما يسمح أن يتحمله اجلسم                     

 .الفضائي

 من االنتباه على    وفـيما يـتعلق مبصـادر القـدرة الـنووية األرضـية، فقـد تركّـز قـدر كبري                   -١٥
ومن املهم مالحظة أنه، رغم وجود بعض العوامل املشتركة . حمطـات القـدرة الـنووية األرضـية     

ــتحكم        ــتعلقة بطــرائق التشــغيل، وال ــية امل ــبادئ الفيزيائ ــيما خيــص امل مــع املفــاعالت الفضــائية ف
طات القدرة  تـزال هناك فوارق كبرية بني التطبيقني، وأكثر من ذلك بني حم            والتحلـيل، فانـه ال    

 .النووية املدنية األرضية ونظم النظائر املشعة الفضائية

وخبــالف املفــاعالت األرضــية املعــتادة املســتخدمة يف تولــيد القــدرة، تتمــيز املفــاعالت   -١٦
ــنووية الفضــائية منطــيا مبســتوى قــدرة حــرارية أقــل بكــثري      ١٠ ٠٠٠-١ ٠٠٠أقــل مبقــدار (ال

). ٢٣٥ق اسـتخدام اليورانـيوم العـايل االثـراء يف النظري            عـن طـري   (، وأبعـاد وكـتلة ضـئيلة        )مـرة 
وتوجـد يف التطبـيقني أيضـا فـروق يف تصـميم قلـب املفاعل وأنواع سيناريوهات احلوادث اليت                   

 .يلزم التصدي هلا

وحتـتاج مفـاعالت القـدرة األرضية إىل مسات أمان هندسية متعددة أكثر مما حتتاج إليه        -١٧
ية األصغر املصممة ألن تظل خاملة حىت تعمل يف الفضاء اخلارجي،        املفـاعالت الـنووية الفضـائ     

وذلــك يعــزى جزئــيا إىل أن املفــاعالت األوىل لديهــا خمــزون إشــعاعي أكــرب وألهنــا أقــرب إىل    
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واملسـافات الكـبرية اليت تعمل عندها مصادر القدرة النووية يف الفضاء            . السـكان وبيـئة األرض    
 زاويـة األمـان ألهنـا تقلل من أي عواقب ناجتة عن خلل             اخلـارجي هـي عـادة مفـيدة للغايـة مـن           

ومـع ذلـك فــان طبـيعة التشـغيل عــن بعـد هلـا مســاوئ تتمـثل يف إعاقــة        . وظـيفي أثـناء التشــغيل  
 .إجراء أي صيانة أو تعزيز لألمان أو ترقية لكفاءة املعدات أو جعل ذلك أمرا صعبا جدا

. ادة أصغر يف مستوى القدرة واحلجم     وتعـد نظـم القـدرة الـنظريية املشـعة الفضـائية عـ              -١٨
فعــلى ســبيل املــثال، تشــغل كــل وحــدة مــن وحــدات نظــم القــدرة الــنظريية املشــعة الفضــائية     
املسـتخدمة يف مهام علمية الستكشاف املشتري وزحل وأجزاء أخرى من اجملموعة الشمسية،             

 يقرب من  واط من الكهرباء مقارنة مبا  ٣٠٠حجمـا أقـل مـن ربـع مـتر مكعب وتنتج أقل من               
 .بليون واط تقريبا ينتجه مفاعل قدرة أرضي مدين معتاد

فالنظم األرضية جيب أن توفر     . وتوجـد فـوارق اضـافية بـني الـنظم األرضـية والفضائية             -١٩
مسـات هندسـية وتصـميمية لتقلـيل املخاطـر عـلى الـناس إىل احلـد األدىن على مدى عمر املرفق                      

ل مــع األخطــاء التشــغيلية البشــرية احملــتملة، وضــمان  ، وللــتعام) ســنة أو أكــثر منطــيا٤٠مــثال (
وألن هـذه مرافق أرضية، فغالبا      . صـيانة سـليمة لـلمعدات عـلى مـدى تلـك الفـترة مـن الوقـت                 

) مقارنة بتطبيقات الفضاء(تسـتخدم خمـتلف الـنظم االحتياطـية والطارئـة عـلى نطـاق واسع          مـا 
فروق يف احلجم والتطبيق، تنـزع النظم      وبسـبب ال  . حلمايـة الـناس والبيـئة ورأس املـال املسـتثمر          

ومـع أن التصميمات  . األرضـية إىل أن تكـون أكـثر تعقـيدا مـن تلـك الـيت تسـتخدم يف الفضـاء          
األحـدث حملطـات القـدرة الـنووية األرضـية ركّـزت عـلى البساطة ومسات األمان الكامن، فان                    

واضافة . يل العادي واألمان  اجلـيل احلايل من احملطات العاملة يعتمد على عدة نظم فاعلة للتشغ           
اىل ذلـك، توجـد عـدة مـئات من مصادر القدرة النووية األرضية اليت تعمل حول العامل أغلبها                   

أمـا النظم الفضائية فهي تستخدم بصورة أقل        . يعمـل يف أمـاكن ثابـتة طـوال عمـرها التشـغيلي            
ات بعيدة من  تواتـرا، وتسـلك مسـارات حمـددة وتقضي كل عمرها التشغيلي تقريبا على مساف              

 .األرض

كذلـك ختـتلف التفاعالت بني مصادر القدرة النووية الفضائية واجلسم الفضائي الذي         -٢٠
مثل شبكة (حيمـلها اخـتالفا أساسـيا عن التفاعالت بني مصادر القدرة النووية األرضية وبيئتها             

شــر بيــنما فالــنظم األرضــية تعمــل عــادة بواســطة الب). توزيــع الكهــرباء والــزالزل والفيضــانات
وهــذه االخــتالفات تــؤدي إىل اخــتالفات يف . تعمــل الــنظم الفضــائية ذاتــيا أو ُتشــغَّل عــن بعــد 

ــناجتة عــن أعطــال داخلــية باالضــافة إىل احلــوادث املســتحثة      إجــراءات األمــان ملــنع العواقــب ال
ة فعلى سبيل املثال، هناك عدة جوانب بيئي      . خارجـيا أو التقليل إىل أدىن حد من تلك العواقب         

وأمانــية حملطــات القــدرة الــنووية األرضــية ذات صــلة بــاملوقع، كالتفتــيش الــدوري ومتطلــبات    
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الصـيانة وتقيـيم املخاطـر الطبيعـية والبشـرية عـلى مدى عمر احملطة، تنطبق على مصادر القدرة                   
وعـلى العكس من ذلك، فإن      . الـنووية األرضـية ولـيس عـلى مصـادر القـدرة الـنووية الفضـائية               

مــان والتحلــيالت البيئــية ملصــادر القــدرة الــنووية الفضــائية هتــتم باســتجابة مصــادر  حتلــيالت األ
القـدرة النووية للبيئات الطبيعية املختلفة اليت تسببها عوامل مثل نظام االطالق أو عطل املركبة               

 .الفضائية يف طائفة واسعة من سيناريوهات احلوادث االفتراضية

 احملــتملة الــيت تــنفرد هبــا مصــادر القــدرة الــنووية   ويــتعلق أحــد ســيناريوهات احلــوادث  -٢١
. الفضـائية مبخاطـرة اصـطدام احلطـام الفضـائي مبصـادر القـدرة النووية اليت تدور حول األرض                  

وتعـتمد العواقـب عـلى السيناريو اخلاص قيد البحث، وينطوي أخطرها على ارتطام شظية من                
 يؤدي إىل تضّرر املركبة الفضائية      حطـام فضـائي مبركـبة فضـائية حتمـل مصـدر قـدرة نوويـة مما                

وُيالحــظ . ومصــدر القــدرة الــنووية، يعقــبه رجــوع ســابق ألوانــه إىل الغــالف اجلــوي لــألرض 
عمومـا أن امكانـيات وعواقـب االصطدامات بني جسيمات احلطام الفضائي ومصادرة القدرة              

 ارتفاع املدار   الـنووية عـلى مـنت األجسـام الفضـائية يعـتمد عـلى عـدد من العوامل، ومنها مثال                   
وعــلى . واألبعـاد الفيزيائـية للجسـيم احلطــامي وكذلـك اجلسـم الفضــائي وسـرعتامها النسـبيتان       

ســبيل املــثال، تبــّين احلســابات والــبحوث الــنظرية الــيت أجــراها االحتــاد الروســي، املعروضــة يف   
ــام   L.246 و A/AC.105/C.1/L.33ورقـــيت العمـــل  ــيم مـــن احلطـ ــطدام جبسـ ــتمال االصـ ، أن احـ

 سنة  ١٠٠ يف   ٠ر٠١فضـائي كـاف الحـداث ضـرر أو تشـظّ شديد قد يكون عدديا حوايل                 ال
وحىت ان وقع اصطدام فعال، فسوف يكون       ).  كـم  ١ ١٠٠ كـم إىل     ٧٠٠عـلى ارتفـاع مـن       (

مـن املسـتبعد جـدا أن يـؤدي إىل رجـوع شـظايا مصدر القدرة النووية إىل األرض، وخصوصا                    
. رتـبط بذلـك مـن عواقـب اشـعاعية خطـرية الشأن            الشـظايا الكـبرية احلجـم، وكذلـك إىل مـا ي           

وجيــري حالــيا داخــل اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية مناقشــة أوســع نطاقــا للمســائل املرتــبطة   
 .باحلطام الفضائي

 
 

االتفاقيات واملعايري والوثائق الدولية ذات الطبيعة التقنية اليت هلا عالقة حمتملة                           -ثالثا  
 ضائية واجراءات تطويرها        مبصادر القدرة النووية الف       

 

كمـا أشـري يف مقدمـة هـذا الـتقرير، اتفقـت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية فـي دورهتـا                    -٢٢
دعـوة فريقها العامل املعين باستخدام مصـادر القـدرة النووية يف الفضاء            عـلى  الـرابعة والـثالثني   

ية الدولية املتعلقـة باستخدام   اخلـارجي إىل االجـتماع مـن جديـد لـتحديد ودراسـة املعـايري التقنـ                
(وقــد وضــعت خطــة العمــل ). ٨٧-٦٩، الفقــرات A/AC.105/672(مصــادر القــدرة الــنووية 

A/AC.105/C.1/L.222 (           وبناء . الـيت قدمـت أثـناء الدورة اخلامسة والثالثني لدعم ذلك النشاط
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ئ القائمة املتعلقة   عـلى ذلـك، أجري استعراض الستبانة شىت الوثائق الدولية باإلضافة إىل املباد            
باسـتخدام مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي، الـيت هلـا عالقـة حمتملة مبصادر القدرة                  

وكان . الـنووية الفضـائية مبـا يف ذلـك االتفاقـيات واملعايري والتوصيات والوثائق التقنية األخرى               
هيل أي مناقشات يف    اهلـدف مـن هـذا النشاط هو جتميع املعلومات اليت قد تكون مفيدة يف تس               

 .املستقبل بشأن عمليات ومعايري األمان املتعلقة مبصادر القدرة النووية

وأجـرى الفـريق العـامل، يف سياق عمله، استعراضا للوثائق التالية لكي حيدد مبزيد من        -٢٣
الدقـة تلـك الوثـائق أو أجـزاء الوثـائق اليت قد تكون هلا عالقة خاصة مبصادر القدرة النووية يف                   

 :الفضاء اخلارجي

 واتفاقـية التبلـيغ املـبكر عـن وقـوع حادث            )٢(أحكـام اتفاقـية األمـان الـنووي،        )أ( 
ــووي، ــارئ اشــعاعي،     )٣(ن ــووي أو طـ ــوع حــادث ن ــة وق ــدمي املســاعدة يف حال ــية تق  )٤( واتفاق

 )٥(واتفاقية احلماية املادية للمواد النووية؛

 ت؛توصيات اللجنة الدولية للوقاية من االشعاعا )ب( 

 منشورات سلسلة األمان اليت تصدرها الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ )ج( 

 .تقارير جلنة األمم املتحدة العلمية املعنية بآثار االشعاع الذري )د( 

وقــد اســُترعي انتــباه الفــريق العــامل إىل وجــود وثــائق تقنــية أصــدرهتا املــنظمة الــبحرية   -٢٤
ن الفـريق العـامل مل يسـتعرض تلـك الوثائق ألهنا اعُتربت        لكـ . الدولـية، تعـىن باألنشـطة الـنووية       

غري أهنا قد . عمومـا غـري ذات صـلة مباشـرة باألنشـطة اخلاصـة مبصادر القدرة النووية الفضائية              
تكـون ذات قـيمة مـا مـن وجهـة نظـر أساسـية يف املقارنة بني ُعرض البحر والفضاء اخلارجي،                      

 .ءوكالمها يتسم بأمهية مشتركة للبشرية مجعا

 أعاله ونوقشت تلك    ٢٤وأجـري اسـتعراض أويل ملعظـم الوثـائق املذكـورة يف الفقرة               -٢٥
وتــرد يف . ٢٠٠١الوثــائق يف الــدورة الثامــنة والــثالثني للجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية يف عــام 

. املـرفق الـثاين مـن هـذا الـتقرير قائمـة بالوثـائق احملـددة يف كـل جمـال عـلى شكل قاعدة بيانات                    
ويرد أيضا يف . قش هـذا القسـم وثـائق معيـنة وأنواعـا مـن الوثـائق اليت حبثها الفريق العامل                 ويـنا 

هنايـة هـذا القسـم مـلخص لالجـراءات الـيت اسـتخدمتها الوكالـة الدولية للطاقة الذرية واللجنة                    
الدولــية للوقايــة مــن االشــعاعات يف وضــع املعــايري التقنــية والتوصــيات والوثــائق التوجيهــية          

 .األخرى

  االتفاقيات الدولية القائمة  -ألف 
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هــنالك عــدد مــن الصــكوك الدولــية الرفــيعة املســتوى ذات الطبــيعة العامــة الــيت، وإن     -٢٦
بأنشــطة تشــر بالضــرورة يف نصوصــها إىل مصــادر القــدرة الــنووية، قــد تكــون وثــيقة الصــلة  مل

 :وهذه الصكوك تشمل ما يلي. مصادر القدرة النووية الفضائية

ــاه )أ(  ــيدان استكشــاف واســتخدام      مع ــدول يف م ــنظمة ألنشــطة ال ــبادئ امل دة امل
 الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى؛

 اتفاقية املسؤولية الدولية عن األضرار اليت حتدثها األجسام الفضائية؛ )ب( 

 اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي؛ )ج( 

قــاذ املالحــني الفضــائيني وإعــادة املالحــني الفضــائيني ورّد األجســام    اتفــاق إن )د( 
 .املطلقة إىل الفضاء اخلارجي

وميكـن أن يـنظم االتفـاق األخـري نقـل مصـادر القـدرة النووية الفضائية أو أجزاء منها من البلد              
 .الذي تأثر باسترجاع مصادر القدرة النووية إىل بلد املصدر

ن يركّـز على تلك الصكوك الدولية ذات الطبيعة األقل عمومية          وقـرر الفـريق العـامل أ       -٢٧
كمـا ركّـز اهـتمامه على اجلوانب التقنية من       . واألكـثر حتديـدا بالنسـبة ملصـادر القـدرة الـنووية           
ومـع وضـع ذلـك يف االعتبار، استبان الفريق        . االتفاقـيات واإلجـراءات ذات الصـلة باملوضـوع        

كن أن تكون هلا عالقة بأمان مصادر القدرة النووية يف الفضاء           العـامل االتفاقـيات التالية اليت مي      
 :اخلارجي

 اتفاقية التبليغ املبكر عن وقوع حادث نووي؛ )أ( 

 اتفاقية تقدمي املساعدة يف حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي؛ )ب( 

 اتفاقية األمان النووي؛ )ج( 

ذه االتفاقية قد مت حبثها أيضا، رغم       وه. اتفاقـية احلمايـة املاديـة لـلمواد النووية         )د( 
أن عالقـتها احملـتملة تتصـل حبمايـة وضـمان املـواد النووية أثناء النقل الدويل سواء قبل اإلطالق                

 .أو بعد الرجوع العارض دون أن تكون هلا صلة باألمان النووي ذاته
 

 والوثيقتان األوليان   هـذه االتفاقيات األربع املذكورة أعاله هي بطبيعتها وثائق رفيعة املستوى،          
مـنها وثيقـتان عامـتان والثالثة أعدت خصيصا حملطات القدرة النووية األرضية والرابعة وضعت        

وترد يف الفقرات التالية معلومات حمددة عن       . لتـناول الـنقل الـدويل لـلمواد الـنووية بـني الدول            
 .كل من هذه االتفاقيات
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بدأ ) اتفاقـية التبلـيغ املـبكر     ( حـادث نـووي      فاالتفاقـية بشـأن التبلـيغ املـبكر عـن وقـوع            -٢٨
وتشـمل املرافق واألنشطة اليت تتصل باالتفاقية، بني        . ١٩٨٦أكـتوبر   /نفاذهـا يف تشـرين األول     

اسـتعمال نظائـر مشعة لتوليد القوة يف        "و  " أي مفـاعل نـووي أيـنما كـان موقعـه          "مجلـة أمـور،     
حادث يشمل أي مرفق أو نشاط خيضع       وتنطبق االتفاقية على أي     ) ١املادة  " (الـنظم الفضـائية   

حيـدث مـنه أو حيتمل أن حيدث منه انطالق ملواد مشعة، وجنم     "لواليـة أو سـيطرة دولـة طـرف          
عـنه أو قـد يـنجم عـنه انطـالق عـرب احلـدود الدولية ميكن أن تكون له أمهية من حيث السالمة         

بــيل، فــان الدولــة ويف حالــة وقــوع حــادث مــن هــذا الق). ١املــادة " (االشــعاعية لدولــة أخــرى
الدول اليت أضريت أو حيتمل     ... أن تبادر على الفور بتبليغ      "الطـرف ذات الصـلة يـتعني عليها         

باحلـادث الـنووي، وطبيعـته ووقـت حدوثـه وموقعـه بالـتحديد كلما كان                ... أن تضـار ماديـا      
 أدىن  الدول مبا يلزم من معلومات متاحة للتقليل إىل       ] تلـك [ذلـك مالئمـا، وأن تسـرع بـتزويد          

كذلك ). ٢املادة " (٥حـد مـن اآلثـار االشـعاعية يف تلـك الـدول، وفقـا ملـا نصـت علـيه املادة                     
بســلطاهتا "تطلــب االتفاقــية مــن كــل دولــة طــرف أن حتــيط الــدول األطــراف األخــرى عــلما     

وجيوز يف  ). ٧املادة  " (اصـدار وتلقـي التبلـيغ واملعلومـات       ] املخّولـة [املختصـة ونقـاط االتصـال       
لـدول األطـراف أن تقـدم التبلـيغ واملعلومـات مباشرة أو عن طريق الوكالة الدولية                 كـل حـال ل    
 .للطاقة الذرية

واالجـراء الرئيسـي ذو األمهـية احليوية ملعاجلة العودة الطارئة إىل األرض جلسم فضائي                -٢٩
عــلى متــنه مصــدر قــدرة نوويــة امنــا هــو يف املــبادرة بتــبادل املعلومــات ذات الصــلة ببارامــترات  
املسـار والتنـبؤ املتعلق بدخول جسم فضائي يف الطبقات العليا واملوقع اجلغرايف احملتمل لسقوط               

ومن شأن هذا االجراء التعاوين بني الدول األعضاء        . مصـدر القـدرة الـنووية واجلسـم الفضائي        
قبة يف األمـم املـتحدة والـدول األعضـاء يف الوكالـة الدولـية للطاقـة الذريـة اليت متلك وسائل ملرا                

الفضــاء اخلــارجي وتتــبع مســار اجلســم الفضــائي يف املــدارات القريــبة مــن األرض، أن يضــمن   
ــنووية      ــدرة الـ ــادر القـ ــوع مصـ ــتمال رجـ ــتعلقة باحـ ــوعية املـ ــات املوضـ ــلى املعلومـ ــول عـ احلصـ

ــتحديد        واالســتعداد ــا بال ــرفة موقعه ــتاحة ملع ــنه باســتخدام كــل الســبل والوســائل امل ــه يف حي ل
 .أو بعض أجزائها يف أرض البلد الذي أضري بسقوطها/ة النووية وواستعادة مصادر القدر

ويعـد االجـراء احلـايل لتقاسم املعلومات املتعلقة بأمان مصادر القدرة النووية حىت قبل                -٣٠
االطـالق اجـراء أبسـط بكـثري، حيـث متـد الـدول األمـني العـام لألمـم املـتحدة باملعلومـات عن                         

 . مركبة فضائية حتمل مصادر قدرة نوويةنتائج تقييم األمان قبل اطالق أي

أمـا االتفاقـية بشـأن تقـدمي املسـاعدة يف حالـة وقـوع حـادث نووي أو طارئ اشعاعي                 -٣١
أن تتعاون  "وتطلـب االتفاقـية مـن الـدول األطراف          . ١٩٨٧فـرباير   /فقـد بـدأ نفاذهـا يف شـباط        
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ملســاعدة الفوريــة يف حالــة لتيســري تقــدمي ا... فــيما بيــنها ومــع الوكالــة الدولــية للطاقــة الذريــة  
وقـوع حـادث نـووي أو طـارئ اشـعاعي بغية التقليل إىل أدىن حد من عواقبه ومحاية األرواح                    

ورغـم أن كـثريا مـن التعهدات        ). ١املـادة   (واملمـتلكات والبيـئة مـن آثـار االشـعاعات املـنطلقة             
االتفاقية تطلب احملـددة تـتعلق بـتقدمي الـدول األطـراف املسـاعدة إىل دول أطـراف أخرى، فإن           

تسـتجيب، وفقـا لنظامها األساسي وحسب املنصوص     "مـن الوكالـة الدولـية للطاقـة الذريـة أن            
علـيه يف هـذه االتفاقـية ألي طلـب للمساعدة مقدم من أي دولة طرف أو دولة عضو يف حالة                     

 ).٢املادة " (وقوع حادث نووي أو طارئ اشعاعي

 مـن اتفاقية املساعدة يف إطار، جيوز        ٥ يف املـادة     باالضـافة للوظـائف االسـتجابية املبّيـنة        -٣٢
 :للدول األطراف أو الدول األعضاء أن تطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما يلي

أن جتمـع وتنشـر معلومـات عمـا ميكـن إتاحته من اخلرباء واملعدات واملواد يف                  )أ( 
 لصلة؛حالة حدوث طارئ والتقنيات ونتائج األحباث واألساليب ذات ا

ــدول عــند الطلــب عــلى إعــداد خطــط الطــوارئ والتشــريعات       )ب(  أن تســاعد ال
 .املالئمة ووضع برامج للتدريب أو رصد االشعاعات

وهي ختتلف  . ١٩٩٦أكـتوبر   /وقـد بـدأ نفـاذ اتفاقـية األمـان الـنووي يف تشـرين األول                -٣٣
، اذ أن تركيزها األساسي     بعـض الشيء يف طبيعتها عن اتفاقية االبالغ املبكر واتفاقية املساعدة          

ينصـب عـلى تشـجيع األطـراف عـلى السـعي إىل حتقـيق أهـداف أمـان نـووي مـتفق عليها عن                         
ويتخذ البعد الدويل شكل استعراض من      . طـريق الوفـاء بالتزامات األمان على املستوى الوطين        

اختذها قـبل الـنظراء فكـل طـرف مـتعاقد ُملـزم بأن يقدم بصفة دورية تقريرا عن اخلطوات اليت                     
بشـأن االلـتزامات احملـددة الـواردة يف االتفاقية، وتقوم األطراف املتعاقدة األخرى مبراجعة تلك            

 .التقارير

ونطـاق اتفاقـية األمـان الـنووي مقصـور صـراحة عـلى احملطـات األرضـية املدنية لتوليد                   -٣٤
فاالتفاقية . والتخزينالقـدرة الـنووية ومـا يرتـبط هبـا يف نفـس املوقع من مرافق املناولة واملعاجلة           

اذن ال تطـبق عـلى مصـادر القدرة النووية املوجودة يف الفضاء اخلارجي وال حتتوي على حكم         
ورغما . لإلبـالغ عـن تدابري األمان املتخذة فيما يتعلق بتلك املصادر أو استعراض تلك التدابري              

تفاقية، واليت تتناول   من اال " اعتـبارات األمـان العامة    "عـن ذلـك فـان املـواد الـواردة حتـت بـاب               
جمـاالت مـثل ضمان اجلودة واحلماية من االشعاعات والتأهب للطوارئ، ميكن أن تكون ذات               

 . اليت تتناول العوامل البشرية١٢صلة مبصادر القدرة النووية الفضائية، رمبا باستثناء املادة 
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. ١٩٨٧فــرباير / شــباط٨وقــد بــدأ ســريان اتفاقــية احلمايــة املاديــة لــلمواد الــنووية يف    -٣٥
وتنطـبق االتفاقـية على املواد النووية املستخدمة يف األغراض السلمية أثناء نقلها دوليا من دولة                

وحتـتوي االتفاقية على أحكام بشأن احلماية املادية للمواد من السرقة أو النهب أو              . إىل أخـرى  
 .جملرمنيأي استيالء آخر غري قانوين، عالوة على أحكام قانونية تتصل مبالحقة ا

ومبـا أن هـذه االتفاقـية وضـعت بشـأن الـنقل الدويل بني الدول، فلم يكن القصد منها                     -٣٦
وتســتخدم مصــادر القــدرة الــنووية . أن تنطــبق عــلى إطــالق مصــادر القــدرة الــنووية الفضــائية 

لــنظم القــدرة  (٢٣٨-، أو البلوتونــيوم)لــلمفاعالت الــنووية (٢٣٥-الفضــائية عــادة اليورانــيوم
ــيت تع ــنظائر املشــعة  ال ــك       ). مــل بال ــا يف ذل ــنظائر املشــعة مب ــم ال ــلى معظ ــية ع ــبق االتفاق وال تط

 مبســتوى الــنقاء الــذي ُيســتخدم منطــيا يف نظــم القــدرة الفضــائية الــيت تعمــل    ٢٣٨البلوتونــيوم 
 الذي ٢٣٥-غـري أن االتفاقـية تنطـبق عـلى الشـحنات الدولـية مـن اليورانـيوم             . بالـنظائر املشـعة   

 . نظم القدرة الفضائية ذات املفاعل االنشطاريميكن استخدامه يف

ومثـة حالـة مـثرية لالهـتمام، ختص انطباق هذه االتفاقية فيما يتعلق برجوع أي مفاعل                  -٣٧
فمن الواضح أنه ال ميكن عمليا تطبيق االتفاقية يف حالة        . ٢٣٥-نـووي يعمـل بوقود اليورانيوم     

ار الوقود النووي يف الغالف اجلوي يف شكل        حتطـم املفـاعل الـنووي بالدينامـيكا اهلوائية وانتش         
بيد أنه يف حال رجوع مفاعل غري حمطم أو متضّرر جزئيا إىل األرض، من              . جسـيمات متناثرة  

 .اجلائز تطبيق االتفاقية بدءا من حلظة تتبع مكان املفاعل واالستيالء عليه من منطقة ارتطامه
  

ى اليت ميكن أن تكون ذات صلة مبصادر      املعايري الدولية والوثائق التقنية األخر   -باء 
  القدرة النووية الفضائية  

يركّـز هـذا القسـم عـلى الوثـائق التقنـية الـيت حتـتوي على املعايري والتوصيات والتقارير                     -٣٨
الصـادرة مـن ثـالث مـنظمات معترف هبا عموما كجهات خمتصة يف جمال الطاقة الذرية وتأثري                  

الوكالة الدولية للطاقة الذرية واللجنة     : وى الدويل، وهي  االشـعاعات واحلمايـة مـنه عـلى املسـت         
. الدولـية لـلحماية مـن االشـعاعات وجلـنة األمـم املـتحدة العلمـية املعنـية بآثـار االشعاع الذري                     

 :ويرد فيما يلي وصف موجز لكل من هذه املنظمات للقراء الذين ليست هلم معرفة هبا

ت الوكالـة الدولـية للطاقـة الذريـة حتت          أنشـئ . الوكالـة الدولـية للطاقـة الذريـة        )أ( 
إشـراف األمـم املـتحدة، وهـي مفوضـة ألن تضـع أو تتـبىن معايري لألمان يف جمال الطاقة الذرية                     

وتضع الوكالة  . بالـتعاون مع املنظمات األخرى يف األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة املعنية          
ــا جل  اهنـــا املعنـــية مبعـــايري األمـــان والفـــريق  معايريهـــا لألمـــان اســـتنادا إىل املشـــورة الـــيت تقدمهـ

االستشـاري الـدويل لألمان النووي، وتقديرات اآلثار الصحية اليت وضعتها جلنة األمم املتحدة              
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العلمــية املعنــية بآثــار االشــعاع الــذري، والتوصــيات الــيت وضــعتها عــدة مــنظمات دولــية أمههــا 
 اللجنة الدولية للوقاية من االشعاعات؛

ــة مــن االشــعاعات  اللجــنة الد )ب(  ــية للوقاي ــدم    . ول ــية تق ــئة استشــارية دول هــي هي
توصـيات وتوجـيهات بشـأن الوقايـة مـن االشـعاع، وهلـا عالقـات رمسية مبنظمة الصحة العاملية                    

وضع فلسفة : وأهـم اسـهام للجـنة الدولـية يف املـيادين التالـية          . والوكالـة الدولـية للطاقـة الذريـة       
مــبادئ توجيهــية حلــدود جــرعات االشــعاع للعــاملني   أساســية للوقايــة مــن االشــعاع؛ ووضــع  

املهنــيني وعامــة الــناس؛ وتقــدمي إرشــاد عــن وضــع واســتخدام معــامالت تقديــر اآلثــار الصــحية 
؛ ووضــع منــاذج لقــياس اجلــرعات  )فــيما يتصــل بالــتعرض لالشــعاع واآلثــار الصــحية احملــتملة  (

 الداخلية ومعامالت لتحويل اجلرعات الداخلية؛

جتري هذه اللجنة   . مـم املـتحدة العلمـية املعنـية بآثـار االشـعاع الذري            جلـنة األ   )ج( 
تقيـيما دوريـا آلخـر الدراسـات حـول اآلثار الصحية لالشعاع املؤين، وتصوغ توصيات حول                 

 .قيم وتطبيق معامالت تقدير اآلثار الصحية يف تقييم خماطر االشعاع

كـورة أعاله قائمة بالوثائق     وقـد وضـعت فـيما يـتعلق بكـل مـن املـنظمات الـثالث املذ                 -٣٩
التقنـية الـيت يعتـرب، بصـفة أولـية، أهنا ميكن أن تكون ذات صلة باألمان النووي لتحليق مصادر                    

واالتفاقيات الدولية الثالث   . القـدرة الـنووية الفضـائية، وأدرجـت يف املـرفق الـثاين هلـذا التقرير               
 .ف من املرفق الثايناليت سبق ذكرها مدرجة أيضا، من أجل التكملة، يف اجلزء أل

ومـن املهـم، عـند تقديـر مـدى الصـلة، كمـا نـّوه يف القسـم الثاين، اإلشارة إىل أن أي                         -٤٠
: نشـاط ذي صـلة مبصـادر القـدرة الـنووية الفضـائية ميكـن اعتـباره داخـال يف إحـدى فئـتني مها                        

 تـنفرد هبا    العملـيات األرضـية، مبـا فـيها الـتطوير والتجمـيع واالختـبار والـنقل؛ والعملـيات الـيت                   
مصـادر القـدرة الـنووية الفضـائية والـيت تؤثـر عـلى األمـان النووي، مبا يف ذلك العمليات ذات                      

واملعـايري التقنـية الدولية اليت      . الصـلة بـاالطالق والنشـر واالسـتخدام كجـزء مـن مهمـة فضـائية               
. تأرســيت للعملــيات الــنووية األرضــية هــي عمومــا ذات صــلة باجملموعــة األوىل مــن النشــاطا

وعليه يعترب أن الوثيقة   . ولذلـك انصـب التركـيز يف هـذا التقيـيم عـلى الفئة الثانية من العمليات                
ميكـن أن تكـون ذات صـلة اذا كـان هـناك احتمال بأن تكون ذات فائدة أو قيمة كمصدر أو                      
ــنووية        ــنووي يف اطــالق وتشــغيل مصــادر القــدرة ال ــتعلقة باألمــان ال مــرجع تقــين لألنشــطة امل

 .الفضائية

 وثـيقة ميكـن أن تكـون ذات صـلة باألمان النووي لتحليق              ٥٧وقـد حـدد مـا جمموعـه          -٤١
وتتألف هذه اجملموعة من الوثائق من أربع اتفاقيات دولية، و         . مصـادر القدرة النووية الفضائية    
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 منشــورا مــن منشــورات اللجــنة  ٢٦ وثــيقة ذات صــلة بالوكالــة الدولــية للطاقــة الذريــة؛ و ٢٤
 وثـائق مـن وثـائق جلـنة األمم املتحدة العلمية املعنية بآثار     ٣مـن االشـعاعات؛ و  الدولـية للوقايـة    
 .االشعاع الذري

ــنفردة اســتنادا إىل مــدى صــلتها احملــتملة باملوضــوع وإىل       -٤٢ ــائق احملــددة امل وصــنفت الوث
ويف كل جمموعة   . مسـتوى االرشـاد أو التفصـيل الـذي تقدمـه، كمـا هـو مـبني يف املرفق الثاين                   

االتفاقـيات، أو الوثـائق ذات صـلة بالوكالـة الدولـية للطاقة الذرية، أو منشورات               (ائق  مـن الوثـ   
ــائق جلــنة األمــم املــتحدة العلمــية املعنــية بآثــار       ــة مــن االشــعاعات، أو وث ــية للوقاي اللجــنة الدول

 :صنفت الوثائق إىل الفئات التالية حسب املوضوع) االشعاع الذري

 ؛)لى أمان النظمبالتركيز ع(األمان النووي  )أ( 

 ؛)بالتركيز على محاية األفراد(الوقاية من االشعاع  )ب( 

 التخطيط حلاالت الطوارئ، والتدخل فيها، وختفيفها؛ )ج( 

 أحوال احتمال التعرض؛ )د( 

 .النقل )ه( 

وأكثر الوثائق  . وتـتكون القوائـم مـن خلـيط من وثائق رفيعة املستوى ووثائق تفصيلية              -٤٣
ميكن أن تكون ذات صلة بأي نوع من املرافق أو النظم         )  وثيقة ٣٥وعددها   (الـيت مت حتديدهـا    

(وهناك عدد أقل من الوثائق . أو املـواد الـنووية، مبـا يف ذلــك مصـادر القدرة النووية الفضائية        
وضـعت خصيصـا ملصـادر القـدرة الـنووية األرضـية، ولكـن ميكـن أن حتوي بعض                   )  وثـيقة  ٢١

وهناك وثيقة واحدة   . ذات صلة مبصادر القدرة النووية الفضائية     العناصـر الـيت ميكـن أن تكـون          
فقــط مــن الوثــائق الــيت مت استعراضــها، وهــي وثــيقة بشــأن ممارســات األمــان أصــدرهتا الوكالــة  

التخطــيط للطــوارئ واالســتعداد لعــودة الســاتل املــزود " حتــت عــنوان )٦(الدولــية للطاقــة الذريــة
وتـرد أدناه مناقشة حول     . درة الـنووية الفضـائية    ، وضـعت خصيصـا ملصـادر القـ        "بقـدرة نوويـة   

 .كل جمموعة من الوثائق التقنية، ما عدا االتفاقيات

فـان وثــائق الوكالـة الدولــية للطاقـة الذريــة تتضــمن خلـيطا مــن وثـائق رفــيعة املســتوى       -٤٤
حمطــات تولــيد القــدرة  ســيما  ووثــائق تفصــيلية، تركــز أغلبيــتها عــلى التطبــيقات األرضــية وال  

 .ويةالنو

 :وتنقسم معايري الوكالة الدولية للطاقة الذرية لألمان إىل ثالث فئات -٤٥
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أساسـيات األمـان، الـيت تقـدم األهـداف واملفاهـيم واملـبادئ األساسـية لألمان                )أ( 
 والوقاية يف تطوير واستخدام الطاقة النووية يف األغراض السلمية؛

 جيب الوفاء هبا لكفالة األمان؛متطلبات األمان، اليت تضع املتطلبات اليت  )ب( 

أدلـــة األمـــان، الـــيت توصـــي بأعمـــال أو شـــروط أو اجـــراءات تـــتخذ للوفـــاء   )ج( 
 .مبتطلبات األمان

وباالضـافة إىل معايري األمان اخلاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، هنالك تقارير أخرى ذات              
 ومنها منشورات ممارسات األمان صـلة بالوكالـة، وهـي ال تعتـرب معـايري لكـنها تتـناول األمان،            

 .ومنشورات األفرقة االستشارية

ــة اخلــاص         -٤٦ ــة الذري ــية للطاق ــة الدول ــرض منشــور الوكال ــنووي، يع ــان ال ويف جمــال األم
 األهداف واملفاهيم واملبادئ األساسية     )٧("أمان املنشآت النووية  " بأساسـيات األمـان واملعـنون       

هذه املبادئ، "ذا املنشـور، يف بـيان نطاقـه، عـلى أن     ويـنص هـ  . لضـمان أمـان املنشـآت الـنووية     
ألهنــا أساســية يف طبيعــتها، تنطــبق عــلى طائفــة واســعة مــن املنشــآت الــنووية، ولكــن تفاصــيل    

وباإلضافة لوحدات توليد القدرة . تطبـيقها سـتعتمد عـلى التقنـية املعيـنة واملخاطـر النامجة عنها        
ــلي     ــا ي ــنووية، ميكــن أن تشــمل هــذه املنشــآت م ــرافق األحبــاث، ووحــدات   :ال ــاعالت وم  مف

ختصــيب الوقــود وصــنعه وإعــادة معاجلــته، ومــرافق معنــية خاصــة مبعاجلــة الــنفايات املشــعة            
وهـذا املنشـور، رغـم أنه مكتوب بطريقة عامة، ال يبدو أنه يتناول              ). ١٠٤الفقـرة   " (وختزيـنها 

مــان احلالــية للوكالــة، ومعــايري األ. رمســيا مصــادر القــدرة الــنووية الفضــائية يف ســياق تطويــرها 
ــناول يف املقــام األول إمــا حمطــات       ــة األمــان، تت ــواردة يف إطــار فــئات متطلــبات األمــان وأدل ال

وميكــن أن تكــون بعــض املــبادئ العامــة املســتمدة مــن  . القــدرة الــنووية أو مفــاعالت األحبــاث
فضــاء أساســيات األمــان للمنشــآت الــنووية ذات صــلة بأمــان مصــادر القــدرة الــنووية يف ال        

اخلـارجي، وخاصـة املفـاعالت الـنووية، ولكن متطلبات األمان وأدلة األمان األكثر تفصيال يف        
 .إطار هذا املوضوع اهلام قد تكون أقل فائدة

ومعــايري األمــان االشــعاعي اخلاصــة بالوكالــة الدولــية للطاقــة الذريــة مبيــنة يف منشــور     -٤٧
 )٨("وقايـة من االشعاع وأمان املصادر املشعة      ال" الوكالـة اخلـاص بأساسـيات األمـان، واملعـنون           

معايري األمان األساسية الدولية للوقاية : "ويف منشـور الوكالـة اخلـاص مبتطلبات األمان، املعنون        
 الــذي كــان يشــار الــيه عــادة باســم - )٩("مــن االشــعاعات املؤيــنة وألمــان املصــادر االشــعاعية

عـايري كلتـيهما الوكالـة الدولية للطاقة الذرية         وقـد رعـت جمموعـيت امل      . معـايري األمـان األساسـية     
، ومنظمة  )الفاو(منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة      (باالضـافة إىل مخـس مـنظمات دولـية          
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ــية   ــو(العمــل الدول ــيدان     )اآليل ــتعاون والتنمــية يف امل ــتابعة ملــنظمة ال ــنووية ال ــة ال ــة الطاق ، ووكال
ــبلدان األمريكـــ     ــحة للـ ــنظمة الصـ ــادي، ومـ ــية  االقتصـ ــحة العاملـ ــنظمة الصـ ــرض ). ية، ومـ وتعـ

التحكم (املنشـورات، عـلى التوايل، األهداف األساسية، ومفاهيم ومبادئ الوقاية من االشعاع           
إبقاء مصادر االشعاع حتت التحكم ومنع      (، واألمان االشعاعي    )يف الـتعرض ملصـادر االشـعاع      

له صلة خاصة يف سياق مصادر ومما  . واملتطلـبات الضـرورية لالمتـثال لـتلك املبادئ    ) احلـوادث 
القــدرة الــنووية يف الفضــاء اخلــارجي املــبادئ واملتطلــبات اخلاصــة بأمــان مصــادر االشـــعاع          

والتدخل هو أحد مصطلحات الوقاية من االشعاع، ويشري إىل االجراءات املتخذة           . وبالـتدخل 
ينتج عنه  ملـنع أو تقلـيل الـتعرض لالشـعاع وذلـك، عـلى سـبيل املـثال، يف حالـة وقـوع حادث                        

. خـروج مصـدر االشـعاع عـن نطـاق الـتحكم، ولتخفـيف العواقب املترتبة على ذلك اخلروج                   
ولذلـــك تشـــدد مـــبادئ ومتطلـــبات الـــتدخل عـــلى املتطلـــبات واالرشـــادات األكـــثر حتديـــدا    

 .لالستعداد للطوارئ والتصدي هلا

ذرية فيما يتعلق   وجيـري حالـيا تنقـيح معـايري األمـان اخلاصـة بالوكالـة الدولية للطاقة ال                 -٤٨
 أو  ٢٠٠٢ويتوخى أن يصدر يف عام      . باالسـتعداد للطـوارئ الـنووية واالشعاعية والتصدي هلا        

حتـت رعاية الفاو ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة        (منشـور عـن متطلـبات األمـان          ٢٠٠٣عـام   
ابعة ملنظمة  الصـحة للـبلدان األمريكـية والوكالـة الدولية للطاقة الذرية ووكالة الطاقة النووية الت              

 يتناوالن، على التوايل، االستعداد     -ودلـيالن لألمـان     ) الـتعاون والتنمـية يف املـيدان االقتصـادي        
تـرعاه مـنظمة الصـحة العاملـية والوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكالة الطاقة النووية               (للطـوارئ   

. طـيط للتصدي للطوارئ ومعـايري التخ  ) الـتابعة ملـنظمة الـتعاون والتنمـية يف املـيدان االقتصـادي            
وســتقدم تلــك املنشــورات توصــيات وارشــادات حمــددة، مبنــية عــلى املتطلــبات العامــة ملعــايري     
األمـان األساسـية، وخاصة ذات الصلة منها بالتدخل، وستحل حمل معايري األمان احلالية املعنية               

 .بالطوارئ على وجه التحديد

ئق اللجنة الدولية للوقاية من االشعاعات أمـا عـن جمموعـيت الوثـائق األخـريني، فإن وثا        -٤٩
وجلـنة األمـم املـتحدة العلمـية املعنـية بآثـار االشـعاع الـذري اليت استبينت تتسم يف املقام األول                     

واجلوانب العامة يف   . بأهنـا عامـة فـيما يـتعلق بالتطبيق ولكنها مفصلة فيما يتعلق باحملتوى التقين              
ومن األمثلة  . لقـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي        هـذه الوثـائق قـد تكـون ذات صـلة مبصـادر ا             

عـلى ذلـك تقديـر احـتماالت اإلصـابة بالسـرطان بعـد الـتعرض الشـعاع مؤيـن، وهو موضوع                
 بشأنه مؤخرا   )١٠(قدمـت جلـنة األمم املتحدة العلمية املعنية بآثار االشعاع الذري تقريرا رئيسيا            

جع مـن االتسـاق بـني تقديـرات معدل          ويـبني الـتقرير وجـود مسـتوى مشـ         . إىل اجلمعـية العامـة    
الوفـيات بالسـرطان الـنامجة عـن االشـعاع واسـتنتاجات الـتقارير السابقة؛ وهذا يؤيد تقديرات                  
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(.(ICRP-60) للجنة الدوليـة للوقايـة مـن االشعاعـات       ٦٠املخاطـر املسـتخدمة يف املنشـور رقم         
ة املعنـية بآثار االشعاع الذري       وقـد الحـظ الفـريق العـامل عـزم جلـنة األمـم املـتحدة العلمـي                  )١١

عــلى أن جتــري، كجــزء مــن بــرنامج عمــلها يف املســتقبل، تقيــيما لآلثــار الصــحية الــنامجة عــن   
الـتعرض اإلشـعاعي للجسـيمات الثقـيلة املوجـودة يف اإلشعاع الكوين على ارتفاعات عالية يف                 

اإلشعاعي من هذه   وهـذا جيّسـد وجهـة نظـر تلـك اللجنة القائلة بأن اخلطر               . الفضـاء اخلـارجي   
املصـادر الطبيعـية عـلى املسـافرين يف الفضـاء سيشـتد يف األعـوام القادمة وينبغي أن ينال مزيدا                     

 .من االعتبار

وقـد نشـرت اللجـنة الدولـية للوقاية من اإلشعاعات عددا من الوثائق يف العقد املاضي                  -٥٠
ي، أبــرزها املنشــور  ميكــن أن تكــون ذات صــلة مبصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء اخلــارج       

 وتناول احلاالت اليت ١٩٩٥الـذي تضـّمن توصـيات اللجـنة لعام     ) ICRP-60( للجـنة   ٦٠ رقـم 
" املمارســـات"وفـــّرق بـــني  " القـــيد"ميكـــن أن حيـــدث فـــيها الـــتعرض واســـتحدث مفهـــوم      

 )١٢(ونشــرت اللجــنة كذلــك وثــائق حديــثة عــن الوقايــة مــن الــتعرض احملــتمل ". الــتدخالت" و
 ميكـن أن تكون ذات صلة  )١٣( يف حـاالت الـتعرض الطويـل األمـد لإلشـعاع،     ووقايـة اجلمهـور   

 .مبصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

وسـيلزم املـزيد مـن البحـث لـتحديد األجزاء املعّينة اليت ميكن أن تكون ذات صلة، إن                    -٥١
قائمــة، مــع غــري أن ال. وجــدت، مــن كــل مــن الوثــائق املدرجــة يف القائمــة الــواردة يف املــرفق   

املناقشـة الواردة أعاله حول عدد من الوثائق األكثر أمهية، ينبغي أن توفرا مرجعا مفيدا لتيسري                
 .أي مناقشات قد جتري يف املستقبل حول مصادر القدرة النووية الفضائية

  
اجراءات صوغ الوثائق الدولية عن األمان النووي والوقاية من االشعاع واالتفاق     -جيم   

  عليها 
رأى الفــريق العــامل أنــه ســيكون مــن املفــيد إدراج مــلخص للعملــيات املســتخدمة يف    -٥٢

صـوغ الوثـائق التقنـية يف اجملـاالت ذات الصلة، أي الوثائق الصادرة من الوكالة الدولية للطاقة                  
ولذلك . الذريـة واللجـنة الدولـية للوقايـة مـن االشـعاعات، ويف التوصـل إىل توافـق آراء حوهلـا              

 .زء التايل وصف لكل من هذه العملياتيرد يف اجل
  

  معايري األمان للوكالة الدولية للطاقة الذرية -١ 
إن املــادة الثالــثة مــن الــنظام األساســي الــذي تأسســت مبوجــبه الوكالــة الدولــية للطاقــة  -٥٣

أن تضــع أو تعــتمد، بالتشـاور مــع األجهــزة املختصـة يف األمــم املــتحدة   "الذريـة ختــول الوكالـة   
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وكـاالت املختصـة املعنـية، وبالـتعاون معهـا عـند االقتضـاء، معـايري سـالمة بقصـد محاية                     ومـع ال  
وكل معايري األمان   ...". الصـحة والتقليل إىل أدىن حد من األخطار على األرواح واملمتلكات          

 وهتدف هذه العملية إىل )١٤(.للوكالـة الدولـية للطاقـة الذريـة تعـد وتـراجع وفقـا لعملية واحدة               
 اجلـودة التقنـية ملعـايري األمان واتساقها، ولكن أيضا إىل التأكد من أهنا جتّسد توافق    الـتأكد مـن   

 .آراء الدول األعضاء

وهـناك جمموعـة مؤلفـة من أربع جلان ذات صالحيات منسقة تساعد األمانة يف اعداد                 -٥٤
 من  وهذه اللجان هي أجهزة دائمة تتكون من موظفني رفيعي املستوى         . ومـراجعة كـل املعايري    

الــدول األعضــاء مــن املســؤولني عــن التنظــيم الــرقايب، باالضــافة إىل مشــاركني مــن املــنظمات    
أمان املنشآت : وألعضـاء الـلجان األربع، خربات تقنية يف اجملاالت التالية  . الدولـية ذات الصـلة   

الـنووية؛ والوقايـة مـن االشـعاع وأمـان مصـادر االشـعاع؛ وأمان التصرف يف النفايات املشعة؛                   
 .أمان نقل املواد املشعةو

وهذه . وتقـوم اللجـنة املعنـية مبعـايري األمـان مبسـاعدة األمانـة يف تنسـيق أنشطة اللجان                   -٥٥
اللجــنة هــي جهــاز دائــم يــتكون مــن موظفــني مــن كــبار املوظفــني احلكومــيني الذيــن يــتولون     

وتتمــتع . مســؤوليات وطنــية فــيما يــتعلق باألمــان الــنووي واالشــعاعي وأمــان الــنفايات والــنقل 
 .اللجنة بدور إشرايف خاص فيما يتعلق مبعايري األمان اخلاصة بالوكالة

وميكـن تلخـيص عملـية اإلعـداد واالسـتعراض املوحـدة لكـل معـيار مـن معايري األمان                      -٥٦
أو اللجان اذا كان املوضوع يشمل عددا       (جيب أوال أن توافق اللجنة املناسبة       : بإجيـاز فيما يلي   

مث يعــد خــرباء مــن الــدول األعضــاء  .  عــلى خمطــط متهــيدي وخطــة عمــل )مــن جمــاالت األمــان
وعندما توافق اللجان على    . وتسـتعرض الـلجان ذات الصلة واألمانة املشروع       . مشـروع وثـيقة   

مث يعــد مشــروع . املشـروع يرســل إىل مجـيع الــدول األعضــاء يف الوكالـة البــداء تعلــيقاهتا علـيه    
ــدول األعضــا    ــيقات ال ــيه تعل ــراعى ف ــنقّح ت ــرة أخــرى   م ــلجان ذات الصــلة م . ء، وتستعرضــه ال

ــة باستعراضــه جمــددا مث ترســله إىل جلــنة          ــوم األمان ــلى املشــروع، تق ــلجان ع ــق ال ــندما تواف وع
أما املعايري . وميكـن بعـد ذلـك نشـر أدلـة األمـان      . املنشـورات يف الوكالـة مث اىل اللجـنة إلقـراره      

 فان مشاريعها املصدق عليها     -مان   وهـي أساسـيات األمـان ومتطلبات األ        -الرفـيعة املسـتوى     
 .من قبل اللجنة حتال إىل جملس احملافظني بالوكالة للموافقة عليها

وكمـا ذكـر سابقا، تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقا للمادة الثالثة من نظامها                -٥٧
ة ومع بالتشـاور مـع األجهـزة املتخصصـة يف األمـم املتحد     "األساسـي، بوضـع معايريهـا لألمـان        

ووفقا لذلك ترعى عدة معايري     ". الوكـاالت املتخصصـة املعنـية، وبالـتعاون معهـا عند االقتضاء           
وتعــد بعــض املعــايري األخــرى بالتشــاور  . لألمــان رمســيا بالتشــارك مــع مــنظمات دولــية أخــرى 
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وباالضــافة إىل ذلــك، . تــرعى باالشــتراك رمســيا الوثــيق مــع مــنظمات دولــية أخــرى، ولكــن ال
عتــبار النصــح املقــدم مــن الفــريق االستشــاري الــدويل لألمــان الــنووي، وتســتخدم يؤخــذ يف اال

 مبــا يف ذلــك جلــنة األمــم املــتحدة  -التوصــيات املوضــوعة مــن قــبل عــدد مــن اهليــئات الدولــية   
العلمـية املعنـية بآثـار االشـعاع الـذري واللجنة الدوليـة للوقايـة من االشعاعات واللجنة الدولية                 

 .كأساس إلعداد واستعراض معايري األمان اخلاصة بالوكالة - يـس االشعاعيةللوحدات واملقاي

ــة مشــتركة ودون       -٥٨ ــة دون رعاي ــة الذري ــية للطاق ــة الدول ــيار للوكال ــة إعــداد مع ويف حال
تشـاور وثـيق مـع مـنظمات دولية أخرى، تتوىل الوكالة عادة القيادة يف القيام بترتيبات إلعداد               

ــراءاهتا امل   ــا إلج ــيار وفق ــلى أســاس       مع ــبة ع ــرباء يف اجملــاالت املناس ــك خب ــتعينة يف ذل ــية، مس رع
استشـاري لصـوغ الوثـائق وتنقـيحها، ومـع إتاحة اجملال الستعراض مشاريع املعايري من جانب                 

وتشجع املنظمات األخرى املعنية . جلـان مـن املختصني ومن جانب الدول األعضاء يف الوكالة     
عـداد، وذلـك بـتوفري خـرباء أو تزكيـتهم وباســتعراض      عـلى املشـاركة الكاملـة طـوال عملـية اإل     

وهـناك عـدة آلـيات حمـددة مـتاحة ميكن استخدامها عند االقتضاء فيما يتعلق           . مشـاريع املعـايري   
 :مبعيار حمدد أو جمموعة معايري، ومن هذه اآلليات ما يلي

وجد يف الوقت احلاضر ت   (اإلحالـة إىل اللجان الدائمة املشتركة بني الوكاالت          )أ( 
 ؛)جلان كهذه معنية باألمان االشعاعي واالستعداد للطوارئ والتصدي هلا

 انشاء جلان خمصصة مشتركة بني الوكاالت؛ )ب( 

 .مشاركة ممثلني للمنظمات األخرى يف اللجان ذات الصلة التابعة للوكالة )ج( 

ر عن طريق آلياهتا    وحتصـل الوكالـة الدولـية للطاقـة الذريـة عـلى املوافقـة الرمسية على نشر املعيا                 
غري أنه يلزم أن تقر    . الداخلـية العاديـة، وتنشـرها عـادة يف سلسـلة معـايري األمـان الـيت تصدرها                 

 .املعيار رمسيا أيضا املنظمات املشاركة يف رعايتها، وفقا لإلجراءات اخلاصة هبا
  

  توصيات اللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاعات -٢ 
الدولية هو تقدمي توصيات حول معيار مناسب لوقاية الناس،       واهلـدف الرئيسـي للجنة       -٥٩

وتقــر . دون تقيــيد غــري مالئــم للممارســات املفــيدة املســببة لضــرورة الوقايــة مــن االشــعاعات   
اللجــنة بــأن توفــري معــيار مناســب للوقايــة، ولــيس أفضــل معــيار ممكــن دون اعتــبار للتكالــيف    

وتقع على عاتق أعضاء    . فاهيم العلمية وحدها  واملـنافع، هـو أمـر ال ميكن حتقيقه على أساس امل           
اللجـنة الدولـية وجلاهنـا مسـؤولية تكميل معرفتهم العلمية بأحكام تقييمية بشأن األمهية النسبية                

وتفهم اللجنة الدولية أمهية    . لألنـواع املخـتلفة مـن املخاطر وبشأن املوازنة بني املخاطر واملنافع           
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األحكام لكي يتمكن القراء من فهم الطريقة اليت مت هبا          توضـيح األساس الذي تستند إليه تلك        
 .التوصل إىل القرارات

تــؤدي اللجــنة الدولــية للوقايــة مــن االشــعاعات دورا خمــتلفا عــن دور الوكالــة الدولــية   -٦٠
فهي تقدم توصياهتا . للطاقـة الذريـة، مـن حيـث إن اللجـنة الدولـية كانت دائما هيئة استشارية           

ــيمي والوطــين، وذلــك     إىل الوكــاالت التنظي ــدويل واالقل مــية واالستشــارية عــلى املســتويات ال
أساسـا بـتوفري االرشـاد فـيما خيـّص املـبادئ األساسـية الـيت ميكن أن تستند إليها الوقاية املالئمة                      

وتتوقع اللجنة الدولية   . وال هتدف اللجنة الدولية إىل إصدار نصوص تنظيمية       . مـن االشـعاعات   
ومع ذلك  .  تضع نصوصها بنفسها يف إطار هياكلها التنظيمية اخلاصة        مـن السـلطات املعنـية أن      

تعــتقد اللجــنة الدولــية أن النصــوص التنظيمــية ينــبغي أن توضــع انطالقــا مــن اإلرشــادات الــيت    
 .تقدمها وأن تكون أهدافها متسقة عموما مع تلك اإلرشادات

ة وأربـع جلان دائمة     وتـتكون اللجـنة الدولـية للوقايـة مـن االشـعاعات مـن جلـنة رئيسـي                  -٦١
آثـار االشـعاعات؛ واحلـدود املشتقة؛ والوقاية يف الطب؛ وتطبيق    : تعـىن، عـلى الـتوايل، مبـا يـلي         

ويـتم انـتخاب الرئيس   .  عضـوا  ١٢وتضـم اللجـنة الرئيسـية رئيسـا و        . توصـيات اللجـنة الدولـية     
وافقة اجلمعية واألعضـاء بواسـطة اللجـنة الدولـية نفسـها مبوجب قوانينها، اليت ختضع بدورها مل           

وتعـني اللجنة الدولية أعضاء اللجان، ويرأس كل جلنة أحد أعضاء           . الدولـية للطـب االشـعاعي     
ــية  ــيت       . اللجــنة الدول ــتقارير ال ــداد ال ــة الع ــرقة عامل ــام وأف ــرق مه ــية ف وتســتخدم اللجــنة الدول

نشطة ويقـوم أمـني عـلمي بتنسيق أ      . ستناقشـها الـلجان لكـي تقـرها اللجـنة الرئيسـية يف الـنهاية              
 .اللجنة الدولية واللجان التابعة هلا

. كذلـك قامـت اللجنة مؤخرا بتوسيع عملياهتا التشاورية واضفاء الطابع الرمسي عليها             -٦٢
فقـد كـان العـرف املتبع هو أن أعضاء فرق املهام الذين يعدون التقارير اجلديدة يقومون بصفة                  

. قبل تقدميها إىل اللجنة ذات الصلةغـري رمسـية بـتوزيع نسـخ مشـاريع تقاريـرهم على زمالئهم         
 أيضــا ملشــاورات مكــثفة للغايــة قــبل أن  ١٩٩٠وقــد خضــعت توصــيات اللجــنة الدولــية لعــام  

ورمبا كان . غـري أن سياسـة التشاور اجلديدة تشمل بعض اجلوانب االضافية          . تعـتمد يف الـنهاية    
ملهتمني وتلتمس منهم أهـم تلـك اجلوانـب هو أن اللجنة تقدم اآلن معلومات مسبقة إىل مجيع ا    

 .التعليقات



 

23  
 

A/AC.105/781

  
   ملخص إجراءات املوافقة الوطنية على إطالق مصدر للقدرة النووية يف الفضاء                            -رابعا  
  إجراءات االحتاد الروسي    -ألف 

يف االحتـاد الروسـي، يـأخذ اإلجـراء املتعلق باحلصول على إذن إلطالق مصدر للقدرة                 -٦٣
 :عتبار املراحل التالية لبناء ذلك املصدرالنووية يف الفضاء اخلارجي بعني اال

اختــاذ قــرار مبوجــب مرســوم حكومــي فــيما يــتعلق باســتحداث وبــناء مصــادر   )أ(  
للقــدرة الــنووية اســتنادا إىل اقــتراح صــادر عــن جهــة مهــتمة ســواء أكانــت وزارة أم وكالــة أم  

طول فترة املشروع   معهـدا أم هيـئة، تـبعا ملـدى أمهـية مصـدر القـدرة الـنووية، وِسعته وتعقّده و                   
 الذي يتطلب تشغيل مركبة فضائية مبصدر للقدرة النووية؛

حتلـيل مسـائل األمـان املرتـبطة بأي مصدر معني للقدرة النووية، وهي مسائل                )ب(  
 .ُتنفَّذ احللول والتطويرات بشأهنا حتت رقابة الوزارات والوكاالت املختصة

لــنووية، يــتم إنشــاء جلــنة مشــتركة بــني   وبعــد اختــاذ قــرار باســتخدام مصــدر للقــدرة ا   -٦٤
وتتألف اللجنة من ممثلني لوزارات     . الوكـاالت ُتعـىن بالـتحقق مـن أمـان مصـدر القدرة النووية             

وزارة الصـحة ووزارة الطاقـة الذريـة ووزارة الدفـاع ووزارة الدفـاع املدين والطوارئ                (خمـتلفة   
، )فضاء الروسية وأكادميية العلوم   مـثل وكالة الطريان وال    (ووكـاالت خمـتلفة     ) وتدّبـر الكـوارث   

الوكالة احلكومية  (واجلهـة الـيت اسـتحدثت وصـنعت مصـدر القـدرة الـنووية، وهيـئات الـرقابة                   
حلمايـة البيــئة والوكــاالت احلكومـية املشــرفة عــلى مــرافق االصـحاح وهيــئة التفتــيش احلكومــية    

 .جيون، كما يشارك فيها خرباء خار)املشرفة على األمان النووي واإلشعاعي

وتـتوىل اللجـنة املشـتركة بـني الوكـاالت، اليت يرأسها ممثل من هيئة التفتيش احلكومية                  -٦٥
املشــرفة عــلى األمــان الــنووي واإلشــعاعي، ضــمان التمحــيص املســتقل لوثــائق مصــادر القــدرة 
الـنووية التالـية، الـيت يـتم إعدادهـا يف مـراحل خمـتلفة مـن بـناء مصـادر القدرة النووية، وكذلك            

 :ثائق ذات الصلة بأمان مصادر القدرة النووية املوجودة يف الفضاءالو

ــر أويل عــن األمــان، ويشــمل خمطــط االســتخدام اآلمــن ملصــادر القــدرة      )أ(  تقري
الــنووية واملتطلــبات التقنــية العامــة املوضــوعة عــلى أســاس الوثــائق الدولــية والقواعــد واللوائــح   

ملصـادر القـدرة الـنووية ومكوناهتا اهليكلية ذات    الوطنـية، وكذلـك حتلـيل نظـم األمـان املمكـنة           
 الصلة باألمان؛

تقريـر مؤقـت عـن األمـان، ويشمل اختيار نظم األمان اخلاصة مبصادر القدرة                )ب( 
 النووية ومكوناهتا اهليكلية ووثيقة ضمان األمان اليت تعد على أساس االختبار التجريبـي؛
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فعالية وموثوقية نظم األمان اخلاصة تقريـر هنـائي عـن األمـان، ويشـمل تأكـيد             )ج( 
 مبصادر القدرة النووية ومكوناهتا اهليكلية؛

تقريـر حيـتوي عـلى تقيـيم ألمـان مصادر القدرة النووية، ويكون متاحا لألمم                 )د( 
 .املتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية

درة النووية، وأن   ويـتعني على اللجنة املشتركة بني الوكاالت أن تقّيم أمان مصادر الق            -٦٦
ــائق اســتنادا إىل حبوثهــا      ــواردة يف الوث تــدرج، إذا دعــت الضــرورة، إضــافات إىل املعلومــات ال

 .وتقييمها للبيانات

ويـتخذ القـرار الـنهائي بشـأن إطـالق مصـدر للقـدرة النووية كجزء من جسم فضائي                    -٦٧
. ني بقــرار حكومــيمــن جانــب اللجــنة احلكومــية املعنــية بــإطالق األجســام الفضــائية، الــيت تعــ  

ويــتعني عــلى اللجــنة األخــرية أن تــنظر يف التقيــيم املســتقل لــلمخاطر املرتــبطة بــإطالق مصــدر   
 .القدرة النووية وتشغيله، والذي تعده اللجنة املشتركة بني الوكاالت

  
  إجراءات الواليات املتحدة األمريكية      -باء 

 هبــا الواليــات املــتحدة عمليــتني تشــمل مــراجعة األمــان الــنووي يف الفضــاء الــيت تقــوم  -٦٨
عملــية الــتحقق مــن احــترام القــانون الوطــين للسياســة البيئــية وعملــية املوافقــة عــلى  : منفصــلتني

ويكفـل اإلجـراء املتخذ يف إطار القانون الوطين للسياسة          . االطـالق مـن حيـث األمـان الـنووي         
عـثة الفضـائية ويف طائفـة مـن البدائل          البيئـية التـبكري بالـنظر يف اآلثـار البيئـية احملـتملة إلطـالق الب               

وتكفـل عملـية املوافقـة عـلى االطـالق من           . املعقولـة اجلـدوى لتحقـيق أهـداف البعـثة الفضـائية           
حيـث األمان النووي إجراء مراجعة منسقة فيما بني الوكاالت لألمان النووي للبعثة قبل اختاذ               

 .ث األمان النوويقرار باملوافقة أو عدم املوافقة على عملية االطالق من حي

ــية فرصــا الجــراء           -٦٩ ــة البيئ ــترام القــانون الوطــين للسياس ــن اح ــتحقق م ــية ال ــيح عمل وتت
اسـتعراض عمومـي وإبـداء تعلـيقات عـلى األثر البيئي احملتمل إلطالق البعثة يف وقت مبكر من                   

اد كمـا تتـيح جلماعـات الدفـاع عـن املصـاحل العمومـية وللمواطـنني األفر                . مـرحلة إعـداد البعـثة     
وللوكـاالت االحتاديـة وغـري االحتاديـة عـلى السـواء فرصة للقيام، حسب االقتضاء، باستعراض                 

 .تقييم بيئي أو بيان باألثر البيئي تعده الوكالة اليت تعتزم القيام بالبعثة

أمـا الوثـيقة البيئـية فتـبني غرض البعثة ومدى احلاجة إليها، وتقدم وصفا للبعثة وتقييما                  -٧٠
ويشـمل تقييم اآلثار    . ئل املعقولـة إلجنـاز أهدافهـا وكذلـك آلثارهـا البيئـية احملـتملة              مقارنـا للـبدا   

احملــتملة تقديــرا لآلثــار الصــحية وللــتلوث األرضــي الــذي ميكــن أن يــنجم عــن الســيناريوهات   
وتستند . املفترضـة ملـا قـد يقـع أثـناء اإلطـالق مـن حـوادث تـتعلق بنظام القدرة النووية املقترح                     

 .فضل البيانات املتاحة من اختبارات األمان النووي وحتليالتهالوثائق إىل أ
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وقـبل امتـام العملـية املـتعلقة ببـيان األثـر البيـئي يف إطار القانون الوطين للسياسة البيئية،                     -٧١
تقـوم الوكالـة اليت تعتزم القيام بالبعثة بتوثيق ردها على مجيع تعليقات االستعراض العمومي يف                

وأخريا، تقوم الوكالة، حسب االقتضاء، بإعداد تصور هنائي أو         . األثر البيئي صـيغة هنائية لبيان     
ســجل قــرار هنــائي يــبني كــيف أدرجــت االعتــبارات البيئــية يف عملــية اختــاذ القــرار مــن جانــب  

 .الوكالة قبل إطالق البعثة املقترحة

ون الوطين  وعـلى وجـه اإلمجـال، عـادة ما يستغرق امتام عملية التحقق من احترام القان                -٧٢
 .للسياسة البيئية أكثر من سنتني

وتتطلـب عملـية املوافقـة عـلى االطـالق مـن حيـث األمـان النووي إعداد تقرير حتليلي                     -٧٣
لألمـان الـنووي، وتنسـيقا بني الوكاالت، وإعداد تقرير عن تقييم األمان، وموافقة رئاسية قبل                

 يتألف من   -األمـان النووي    ويقـوم فـريق مشـترك بـني الوكـاالت خمصـص لدراسـة               . اإلطـالق 
ووزارة الطاقة ووكالة محاية ) ناسا(منّسـقني تعّيـنهم اإلدارة الوطنـية لـلمالحة اجلويـة والفضـاء           

 بإجـراء دراسـة مفصـلة للـتقرير التحليـلي لألمـان، وبـإعداد تقريـر عن                  -البيـئة ووزارة الدفـاع      
ييم األمان وسائر املعلومات ذات     وميـثل الـتقرير التحليلي لألمان والتقرير عن تق        . تقيـيم األمـان   

ــيها       ــة املســؤولة عــن البعــثة اســتنادا ال ــيانات الــيت تقــرر الوكال ــاعدة الب بالتشــاور مــع  (الصــلة ق
ما إذا ) الوكـاالت األعضـاء يف الفريق املشترك بني الوكاالت املخصص لدراسة األمان النووي      

. الق من حيث األمان النووي    كـان جيـدر املضـي يف البعـثة وطلـب املوافقـة الرئاسـية على االط                
ويــؤذن ملديــر املكتــب املعــين بسياســات العلــوم والتكنولوجــيا أن يعطــي املوافقــة عــلى عملــيات 

 .اإلطالق هذه، ما مل ُير أن من املستصوب عرض املسألة على الرئيس الختاذ قرار بشأهنا

االستجابة املقدرة  ويوثـق التقرير التحليلي لألمان نتائج تقييم احتمايل للمخاطر بشأن            -٧٤
وحتدَّد . لـنظام القـدرة الـنووية ملـا حتـدده الوكالـة الـيت تعـتزم القـيام بالبعـثة مـن حـوادث حمتملة               

احلــوادث مــن حيــث ســيناريوهات وقوعهــا، ومــا يرتــبط هبــا مــن احــتماالت، وماهــية البيــئات  
ري أو أي انفجـار أو تشـظ، أو ارتطـام أو حـادث حرا    (املاديـة الـيت تنشـأ عـند وقـوع حـادث             

ويقدر التقرير التحليلي لألمان احتماالت وخصائص ما قد حيدث         ). عـودة إىل الغالف اجلوي    
وحتدد مسات انبعاثات الوقود املفترضة من . مـن انـبعاث للوقـود يرتـبط بسـيناريو حـادث معني          

حيـث املقـدار واملكـان وتـوّزع أحجـام اجلسيمات، وطريقة نقل املادة، واملكان النهائي للمادة             
وتقـدر النتائج احملتملة باستخدام مناذج قياس اجلرعات الداخلية اليت وضعتها       . نبعـثة وشـكلها   امل

وتسـتمد املواصـفات اخلاصـة ببيئة احلوادث والتقديرات         . اللجـنة الدولـية للوقايـة مـن اإلشـعاع         
اخلاصــة باســتجابة نظــام القــدرة الــنووية مــن بــرامج االختــبار والتحلــيل الــيت حتــاكي ظــروف      

 .ث الفعليةاحلواد
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وعـلى وجـه اإلمجـال، يسـتغرق امتـام عملـية املوافقـة عـلى االطـالق مـن حيـث األمان                        -٧٥
وعموما، يستغرق امتام كل من عملية التحقق من احترام القانون          . الـنووي حنـو مخـس سنوات      

الوطـين للسياسـة البيئـية وعملـية املوافقـة عـلى االطـالق مـن حيث األمان النووي ما بني مخس                      
 .نواتوسبع س

اخلاصــة بالقــانون الوطــين للسياســة البيئــية، والــتقرير  ) الوثــائق(وباإلضــافة إىل الوثــيقة  -٧٦
التحليـلي لألمـان والـتقرير عـن تقيـيم األمـان، تعـد الوكالـة الراعـية للبعثة أو القائمة هبا خططا                       

 احلكومــة للطــوارئ اإلشــعاعية تنسَّــق مــع املســؤولني يف حكومــة الواليــة أو احلكومــة احمللــية أو
ــة ــة       . االحتادي ــواد اشــعاعية، وتضــع توصــيات وأدل ــبعاث م وحتــدد تلــك اخلطــط احــتماالت ان

 .ارشادية بشأن اجراءات الوقاية لتنفيذها يف حالة وقوع حادث متعلق باإلطالق
  

التطورات املستقبلية احملتملة ذات الصلة مبصادر القدرة النووية يف الفضاء                                -خامسا    
  اخلارجي    

ت مصـادر القدرة النووية حىت اآلن يف جمموعة متنوعة من البعثات املختلفة،              اسـتخدم  -٧٧
وذلـك إمـا عـلى شـكل مولّدات حرارية أو كهربائية حتتوي على نظائر مشعة وإما على شكل              

وتـرد أدنـاه مناقشـة موجزة جملموعة متصورة من التكنولوجيات والتطبيقات         . مفـاعالت نوويـة   
أمـا جدوى ومربرات وتوقيت أي أنشطة معينة لتطوير         .  املسـتقبل  الـيت قـد ُتـدرس أو ُتطـوَّر يف         

التكنولوجــيا وتطبــيقاهتا احملــتملة، فهــي مل حتــدد بعــد وجيــب اختــاذ قــرار بشــأهنا عــلى املســتوى   
 .الوطين

وميكـن اسـتخدام مصـادر القـدرة الـنووية املوجـودة على منت أجسام فضائية كمصدر                  -٧٨
ــيد/حــرارة جاهــز لالســتخدام و  ــة   . أو للدســر/ الكهــرباء وأو لتول ــل الطاق ولكــي يتســىن حتوي

ــيا الـــتحويل املباشـــر     ــية، ميكـــن لـــتلك الـــنظم اســـتخدام تكنولوجـ احلـــرارية إىل قـــدرة كهربائـ
كطريقة رانكني  (أو الـتحويل الدينامي     ) كالـتحويل الكهروحـراري أو األيـوين احلـراري مـثال          (

 ).أو برايتون أو ستريلني مثال

در الـنظائر املشعة لتوليد كهرباء تتراوح قدرهتا بشكل عام بني           وميكـن اسـتخدام مصـا      -٧٩
كما ميكن استعماهلا كوحدات حرارية تتراوح قدرهتا       . بضـعة مليواطات وقرابة كيلواط واحد     

 . واط تقريبا لتزويد معدات املركبات الفضائية باحلرارة١ ٠٠٠ و ١احلرارية بني 

داية عــلى مــنت ســواتل املالحــة واألرصــاد وقــد اســتخدمت نظــم الــنظائر املشــعة يف الــب -٨٠
مث اســـتخدمت الحقـــا الستشـــعار النشـــاط . اجلويـــة واالتصـــاالت املوجـــودة يف مـــدار األرض

السـيزمي ويف البعـثات اليت جتري جتارب علمية على القمر واملريخ، وهي تستخدم حاليا لدعم      
ال تــزال بعــثات مثــة و. البعــثات املرســلة إىل أغــوار الفضــاء الستكشــاف أجــرام مساويــة أخــرى  
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املــنظومة الشمســية بعــد مــرور أكــثر مــن ترســل إشــارات إىل األرض وهــي يف طــريقها خــارج 
كمــا اســتخدمت أجهــزة تســخني صــغرية تعمــل بالــنظائر املشــعة  . إطالقهــاعــلى عشــرين ســنة 

لـتوفري الطاقـة احلـرارية الالزمـة لـلحفاظ عـلى معـدات املركـبات الفضـائية اليت تعمل يف بيئات                
 .اء الباردةالفض

وميكــن أن تشــمل عملــيات الــتطوير املســتقبلية لــنظم الــنظائر املشــعة اســتحداث نظــم    -٨١
مــتقدمة ذات أداء أفضــل لــتزويد املركــبات الفضــائية الــيت جتمــع املعلومــات عــن أجــرام مساويــة  

كما ميكن استحداث نظم متقدمة، مثال، الستخدامها يف تزويد         . أخـرى مبـا حتـتاجه مـن قدرة        
ات السـطحية بـالقدرة مـن أجـل إجـراء دراسـات علمـية مطّولـة، كما ميكن استخدامها                 املركـب 

لـتوفري الطاقـة لـبعض األجهـزة الغّواصـة الصـغرية الـيت تبحـث عـن احلياة يف احمليطات املوجودة                      
 .حتت السطح املتجمد لبعض األجرام السماوية

ائية الـيت تضطلع    وحـىت اآلن، اسـتخدمت مفـاعالت نوويـة عـلى مـنت املركـبات الفضـ                 -٨٢
وميكـن اسـتخدام نظـم الدسـر الكهرنووية الثنائية النسق          . ببعـثات ألغـراض الـتجارب والرصـد       

لــتوفري الكهــرباء ألجهــزة املركــبات ) الــيت تســتخدم لغــرض الدســر وتولــيد القــدرة الكهربائــية(
 الفضــائية، مبــا يف ذلــك الدفّاعــات أو احملــركات املســتخدمة مــن أجــل تصــحيح مكــان املركــبة  
الفضـائية يف املـدار ونقـلها مـن مـدار االسـناد القريـب من األرض إىل مدار تشغيلي أعلى وإىل                      

وميكن يف املستقبل استحداث أجهزة متقدمة ذات قدرة        . حـدود املـدار الثابت بالنسبة لألرض      
وهذه املفاعالت النووية ميكن أن . أعـلى تـتراوح بني عشرات ومئات الكيلوواطات الكهربائية   

لكهـرباء الالزمة للدفّاعات املوجودة على منت مركبات الدسر الكهرنووي للوصول إىل            توفـر ا  
خمـتلف اجلهـات املقصـودة داخـل منظومتـنا الشمسـية، وليتسـىن ارسـال بعـثات مدارية لدراسة                    

. الكواكــب اخلارجــية، اذ توفــر قــدرة وفــرية عــند الوصــول مــن أجــل مجــع البــيانات وإرســاهلا  
ت الــنووية لــتوفري بيــئة غنــية بــالقدرة لبعــثات روبوتــية مــتقدمة عــلى   وميكــن اســتعمال املفــاعال

ــدرة داســرة        ــيد ق ــر عمــيقة، ولتول ــيات حف ــية الــيت جتــرى عــلى ســطحها عمل األجــرام الكوكب
وميكن استعمال تلك املفاعالت،    . موضـعية وغري ذلك من األنشطة الكثيفة االستهالك للقدرة        

ن القــدرة، لصــون احلــياة فــيما خيــص بعــثات   الــيت هــي قــادرة عــلى تولــيد مســتويات عالــية مــ   
 .االستكشاف املأهولة على سطح القمر واملريخ

وميكـن استخدام قدرة املفاعالت النووية أيضا لتوفري التسخني احلراري املباشر للوقود             -٨٣
الداسـر، ممـا ميكّـن مـن إنشـاء حمـرك داسـر ذي قوة دفع تقارب ضعف قوة الدفع يف احملركات                       

وميكـن لتلك  . ذي مسـتويات دفـع أعـلى ممـا هـي يف حمـركات الدسـر الكهـربائي          الكيميائـية، و  
الـنظم أن توفـر القـدرة عـلى نقـل البضـائع بسـرعة أكـرب، كما قد تتيح يف هناية املطاف ارسال                       
بعـثات مأهولـة إىل خمـتلف الكواكـب، مـع تقلـيل تعـّرض املالحـني الفضـائيني لألشـعة الكونية                      
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ميكن استحداث نظم دسر كهرنووية تعمل بقدرة عالية جدا،         وكبديل لذلك،   . أثـناء رحلـتهم   
 .لالنتقال بني الكواكب

  
  االستنتاجات        -سادسا    

بالــرغم مــن وجــود أوجــه شــبه أساســية بــني مصــادر أو نظــم القــدرة الــنووية األرضــية  -٨٤
ومصــادر القــدرة الــنووية الفضــائية، فــإن هــنالك اخــتالفات هامــة بيــنها مــن حيــث تصــميمها    

 .هلا، وهي اختالفات ذات صلة بإجراءات ومعايري األمانواستعما

وتسـتعمل الدولـتان العضـوان يف جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية               -٨٥
اللـتان أطلقـتا وشّغلتا مصادر للقدرة النووية إجراءات للموافقة على اإلطالق جيري يف إطارها               

ــان ملعاجلــة اعتــ    ــية لألم ــر حتليل ــنووية    إعــداد تقاري ــدرة ال ــان مصــادر الق بارات خمــتلفة بشــأن أم
مث تقــوم جلــنة مشــتركة بــني الوكــاالت أو فــريق مشــترك بــني الوكــاالت بعــد ذلــك   . املقــترحة

بتحلـيل مسـتقل لـتلك الـتقارير التحليلية لألمان، وبعدها يلزم احلصول على موافقة من مكتب       
ة، قــبل إطــالق األجســام  منفصــل أو جلــنة منفصــلة تعمــل عــلى مســتوى عــال داخــل احلكومــ   

 .الفضائية املزودة مبصادر للقدرة النووية

واالتفاقـيات والتوصـيات واملعـايري الدولـية الراهـنة وسـائر الوثـائق التقنية الراهنة املعنية           -٨٦
وهي، . باألمـان الـنووي والوقايـة مـن اإلشـعاع تركّـز يف املقـام األول على التطبيقات األرضية                 

. كل عام باألنشطة األرضية اليت تستخدم فيها مصادر للقدرة النووية         بصـفتها تلـك، تـتعلق بش      
ــيقا مباشــرا حمــدودا عــلى إطــالق مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء واألمــان       غــري أن هلــا تطب

 .النووي لتشغيلها

 وثيقة دولية إضافة إىل املبادئ الراهنة املتصلة باستخدام مصادر القدرة           ٦٠ومثـة قـرابة      -٨٧
ــنووية يف ــاطع ميكــن أن تكــون ذات صــلة       ال  الفضــاء اخلــارجي اســتبينت بصــفتها تتضــمن مق

وتلك املنشورات هي يف    . بـإطالق مصـادر القدرة النووية يف الفضاء واألمان النووي لتشغيلها          
وقد . معظمهـا ذات طـابع عـام ومل تكتـب خصيصـا لـنوع حمـدد مـن تطبـيقات القـدرة النووية               

 .ستثناء وثيقة واحدة لغرض التطبيقات األرضية حتديداُوِضعت الوثائق املتبقية كلها با

وينصــب تركــيز توصــيات ومنشــورات اللجــنة الدولــية للوقايــة مــن اإلشــعاعات عــلى    -٨٨
الوقايــة مــن اإلشــعاع، وال متــيز تلــك الوثــائق يف العــادة بــني خمــتلف تطبــيقات الطاقــة الــنووية     

لتطبــيقات األرضــية يف حــاالت  ولكــن ميكــن مالحظــة وجــود توّجــه حنــو ا  . واإلشــعاع املؤيــن
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وجيـري حتديـث توصـيات اللجـنة الدولـية للوقايـة من اإلشعاعات دوريا وهي تأخذ يف                  . معيـنة 
 .االعتبار أحدث األفكار فيما يتعلق بنظرية الوقاية من اإلشعاع والنهوج املتبعة إزاءها

ن، غري أن خربة    وللوكالـة الدولـية للطاقـة الذرية إجراء راسخ الستحداث معايري األما            -٨٩
الوكالـة يف اسـتحداث املعـايري، كانـت مـن الناحـية التارخيـية، ختص التطبيقات األرضية للطاقة                   

وترسـي الوكالـة معـايري األمـان بالتشـاور مـع اهليـئات املختصـة الـتابعة ملـنظومة األمم                     . الـنووية 
ــتعاون معهــا حيــثما كــان ذ     ــية، وبال . لــك مناســبااملــتحدة ومــع ســائر اهليــئات املتخصصــة املعن

وتــتوافر آلــيات حمــددة خمــتلفة ميكــن اســتخدامها حســبما هــو مناســب إلعــداد معــيار حمــدد أو   
وبالــتايل، ميكــن أن توجــد خــيارات حمــتملة للــتعاون بــني جلــنة اســتخدام  . جمموعــة مــن املعــايري

 .الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية يف جمال وضع املعايري
  

   احلواشي 
معاهدات األمم املتحدة ومبادئها بشأن     "نـص املـبادئ مستنسخ أيضا يف الكتـيب املعنون           )١(  

ــارجي ــاء اخلـــ ــيـة   ((A/AC.105/722/Add.1" الفضـــ ــية والفرنســـ ــينية والعربـــ ــية والصـــ ــبانية والروســـ  باالســـ
 )).باالنكليزية (A/AC.105/572/Rev.3و
 .(INFCIRC/449)الة الدولية للطاقة الذرية الوك" اتفاقية األمان النووي" )٢(  
 .٢٤٤٠٤، العدد ١٤٣٩، اجمللد سلسلة معاهداتاألمم املتحدة،  )٣(  
 .٢٤٦٤٣، العدد ١٤٥٧املرجع نفسه، اجمللد  )٤(  
 .١٩٨٠مايو /، أيارINFCIRC/274/Rev.1الوكالة الدولية للطاقة الذرية،  )٥(  
  )٦( “Emergency planning and preparedness for re-entry of a nuclear powered 

satellite”  الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،Safety Series No. 119 (STI/PUB/1014)) ١٩٩٦.( 
 ١١٠، الوكالـة الدولية للطاقة الذرية، العدد رقم         "أسـاس أمـان   : أمـان املنشـآت الـنووية     " )٧(  

 ).١٩٩٣) (STI/PUB/938(من سلسلة وثائـق األمـان 
مــنظمة األمــم املــتحدة لألغذيــة والــزراعة والوكالــة الدولــية للطاقــة الذريــة ومــنظمة العمــل    )٨(  

الدولـية ووكالـة الطاقـة الـنووية الـتابعة ملـنظمة الـتعاون والتنمـية يف املـيدان االقتصـادي ومـنظمة الصحة للبلدان                         
 Radiation protection and the safety of radiation sources: a safety“األمريكـية ومـنظمة الصـحة العاملـية،     

fundamental”  الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،Safety Series No. 120 (STI/PUB/1000)) ١٩٩٦.( 
مــنظمة األمــم املــتحدة لألغذيــة والــزراعة والوكالــة الدولــية للطاقــة الذريــة ومــنظمة العمــل    )٩(  

ملـنظمة الـتعاون والتنمـية يف املـيدان االقتصـادي ومـنظمة الصحة للبلدان               الدولـية ووكالـة الطاقـة الـنووية الـتابعة           
معـايري األمـان األساسـية الدولـية للوقايـة مـن االشعاعات املؤينة وألمان               "،  األمريكـية ومـنظمة الصـحة العاملـية       

 Radiation protection and“ مـن سلسلـة وثائـق األمـان ١١٥، العـدد رقـم " معيار أمان: املصادر االشعاعية

the safety of radiation sources: a safety fundamental”, Safety Series No. 120 (STI/PUB/1000)) 
١٩٩٦.( 
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 Sources and Effects ofجلــنة األمــم املــتحدة العلمــية املعنــية بآثــار االشــعاع الــذري،   )١٠(  

Ionizing Radiation, 2000 report )  ،رقم املبيع منشورات األمم املتحدةE.00.IX.3.( 
 recommendations of the International 1990“اللجـنة الدولـية للوقايـة مـن االشـعاعات      )١١(  

Commission on Radiological Protection”, publication 60, Annals of the ICRP, Nos. 1-3 (1991). 
ــة مــن االشــعاعات    )١٢(   ــية للوقاي  Protection from potential exposure: a“اللجــنة الدول

conceptual framework”, publication 64, Annals of the ICRP, No. 1 (1993) and “Protection from 

potential exposures: application to selected radiation sources”, publication 76, Annals of the ICRP 

(1997). 
 Principles for the protection of the public in“ مـن االشعاعات اللجـنة الدولـية للوقايـة    )١٣(  

situations of prolonged radiation exposure”, publication 82, Annals of the ICRP (2000). 
هـذه االجـراءات الرمسـية ال تنطـبق إال عـلى اعـداد معايري األمان اخلاصة بالوكالة الدولية                    )١٤(  

 مـن الــنظام  ٦-ألــف- املنشــورات ذات الطبـيعة التنظيمــية الـيت تصــدر وفقـا لــلمادة الثالـثة    للطاقـة الذريـة، أي  
أما املنشورات األخرى ذات الصلة باألمان من منشورات الوكالة        . األساسـي للوكالـة الدولـية للطاقـة الذرية        

لتــبادل الــدويل  واملــادة الثامــنة مــن الــنظام األساســي، وذلــك لتشــجيع ا٣-ألــف-فتصــدر وفقــا لــلمادة الثالــثة
وهــذه املنشــورات ليســت معــايري أمــان، وال ختضــع لــنفس  . لــلمعلومات حــول املســائل ذات الصــلة باألمــان

 .عمليات االعداد واالستعراض
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  املرفق األول      
الوثائق املعروضة على الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة               

   النووية يف الفضاء اخلارجي    
 قم الوثيقةر العنوان أو الوصف          

مذكرة من األمانة حول األحباث الوطنية املتعلقة مبسألة احلطام                                        
الفضائي، وسالمة السواتل العاملة بالقدرة النووية، ومشاكل                                         

 اصطدامات مصادر القدرة النووية باحلطام الفضائي                                 

A/AC.105/731 

مذكرة من األمانة حول البحوث الوطنية املتعلقة باحلطام الفضائي                                            
ألجسام الفضائية اليت توجد فيها مصادر قدرة نووية                                وأمان ا    

 ومبشاكل اصطدامها باحلطام الفضائي                       

A/AC.105/751

تقرير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول استعراض أويل                                  
للوثائق الدولية املتصلة بأمان مصادر القدرة النووية يف الفضاء                                           

 اخلارجي     

A/AC.105/754

لبحوث الوطنية املتعلقة باحلطام الفضائي،                          مذكرة من األمانة حول ا              
وبأمان األجسام الفضائية اليت توجد على متنها مصادر قدرة                                       

 نووية، ومبشاكل اصطدامها باحلطام الفضائي                            

A/AC.105/770 

Add.1 و 

ورقة عمل مقدمة من الواليات املتحدة األمريكية حول استعراض                                          
 الفضائية واألرضية            عمليات ومعايري السالمة لنظم القدرة النووية                               

 بالواليات املتحدة          

A/AC.105/C.1/L.229

ورقة عمل مقدمة من اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا                                              
الشمالية حول العمليات التقنية واملعايري التقنية ذات الصلة مبصادر                                            

موقف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى                          : القدرة النووية يف الفضاء                
 لشمالية    وايرلندا ا    

A/AC.105/C.1/L.231

ورقة عمل مقدمة من االحتاد الروسي حول االصطدامات بني                                           
 مصادر القدرة النووية واحلطام الفضائي                        

A/AC.105/C.1/L.233

وثيقة عمل مقدمة من االحتاد الروسي حول حتديد العمليات                                          
األرضية واملعايري التقنية اليت ميكن أن تكون ذات صلة مبصادر                                    

النووية، مبا يف ذلك العوامل اليت متيز استخدام تلك املصادر                                        القدرة     
 يف الفضاء اخلارجي عن التطبيقات األرضية للقدرة النووية                                     

A/AC.105/C.1/L.234
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 قم الوثيقةر العنوان أو الوصف          
ورقة عمل مقدمة من اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا                                              
الشمالية حول اتفاقية األمان النووي وأساسيات األمان اليت                                 

هنج موحد ازاء أمان مصادر                    : لوكالة الدولية للطاقة الذرية               وضعتها ا      
 القدرة النووية األرضية              

A/AC.105/C.1/L.242

ورقة عمل مقدمة من الواليات املتحدة األمريكية حول قاعدة                                       
بيانات للوثائق الدولية اليت ميكن أن تكون ذات صلة مبصادر                                   

 القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي                    

A/AC.105/C.1/L.244

ورقة عمل مقدمة من اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا                                              
الشمالية حول استعراض الوثائق الدولية املتعلقة بالوقاية من                                         

 االشعاع فيما خيص مصادر القدرة النووية يف الفضاء                                 

A/AC.105/C.1/L.245

ورقة عمل مقدمة من االحتاد الروسي حول االصطدامات بني                                           
  النووية واحلطام الفضائي                مصادر القدرة        

A/AC.105/C.1/L.246

ورقة عمل مقدمة من االحتاد الروسي حول األحباث الوطنية بشأن                                         
أمان األجسام الفضائية اليت حتمل مصادر قدرة نووية، مبا يف ذلك                                      
معلومات عن االجراءات الوطنية للحصول على االذن النهائي                                        

 الطالق هذه األجسام             

A/AC.105/C.1/L.247

  
 وثائق أخرى    

 املنظمة     /الدولة    العنوان    
الوثائق الدولية اليت ميكن أن تكون ذات صلة مبصادر القدرة                                    

 النووية يف الفضاء اخلارجي                
 الواليات املتحدة األمريكية

عملية املوافقة على إطالق مصدر القدرة النووية يف الواليات                                           
 املتحدة األمريكية           

 الواليات املتحدة األمريكية

ة عامة على اإلجراءات واآلليات اليت تستعملها الوكالة الدولية                                           حمل 
للطاقة الذرية يف الوقت الراهن إلعداد واستعراض معايري األمان                                        

 اخلاصة بالتطبيقات النووية األرضية                     

الوكالة الدولية للطاقة 
 الذرية
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   املرفق الثاين      
ادر القدرة  قائمة الوثائق الدولية اليت ميكن أن تكون ذات صلة مبص        

  النووية يف الفضاء اخلارجي     
حيـتوى هـذا املـرفق عـلى قائمـة بالوثائق الدولية اليت ميكن أن تكون ذات صلة مبصادر            -١

القـدرة الـنووية الـوارد وصـفها يف الـباب الثالـث مـن الـتقرير واليت ميكن أن تكون مبثابة قاعدة            
ويورد الباب ألف من    . النوويةبـيانات لتسـهيل أي مناقشـات مسـتقبلية حـول مصـادر القـدرة                

ويعرض . هـذا املـرفق قائمة بالوثائق ذات املستوى الرفيع جدا اليت تشتمل على اتفاقيات دولية            
وتشمل هذه . الـباب بـاء وثـائق الوكالـة الدولـية للطاقـة الذريـة الـيت ميكن أن تكون ذات صلة                  

ذريـة الـيت خضعت الستعراض   معـايري األمـان الصـادرة عـن الوكالـة الدولـية للطاقـة ال              : الوثـائق 
رمسـي مـن جانـب الوكالـة الدولـية للطاقة الذرية واليت متثل توافقا دوليا يف اآلراء؛ ومنشورات                   
الوكالـة الدولـية للطاقـة الذريـة األخـرى الـيت تقـدم معلومـات ومنهجـيات وأمـثلة للممارسات             

ــنووي     ــان ال ــدويل لألم ــريق االستشــاري ال ــر الف ــب . احلســنة؛ وتقاري دال ابان جــيم وويعــرض ال
منشـورات اللجـنة الدولـية للوقايـة مـن االشـعاعات وتقاريـر جلـنة األمـم املـتحدة العلمية املعنية                      

أو تشكل /بآثـار االشـعاع الـذري، عـلى الـتوايل، الـيت ميكن أن تكون ذات صلة واليت تدعم و              
 .األساس لعدد من وثائق الوكالة الدولية للطاقة الذرية املعروضة يف الباب باء

، ومن  ٣ إىل   ١وقـد مت تصـنيف الوثـائق مـن حيـث درجـة صـلتها، باسـتخدام مقـياس                     -٢
وفيما يلي املعيار   . حيـث مستوى التوجيهات أو التفصيل، باستخدام الرمز الداليل ألف أو باء           

 :املستخدم لتحديد هذه الفئات

 :الصلة املمكنة )أ( 

 الرمز الداليل  
قدرة النووية يف الفضاء اخلارجي     الوثـيقة ذات صلة مباشرة مبصادر ال       ١  

 فحسب؛

الوثــيقة ميكــن أن تكــون ذات صــلة بــأي تطبــيق نــووي، مبــا يف ذلــك  ٢  
 مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي؛

ــيقة وضــعت   ٣   ــتحديدالوث ــنووية األرضــية،    بال ــيقات ال  مــن أجــل التطب
 العناصر اليت ميكن أن تكون ذات صلة مبصادر         بعضولكـنها تشـمل     

 قدرة النووية يف الفضاء اخلارجي؛ال
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 :مستوى التوجيهات والتفصيل )ب( 

 الرمز الداليل  
تتـــناول الوثـــيقة مفاهـــيم أو أساســـيات أو مـــبادئ أو فلســـفة تـــتعلق   ألف   

وتشمل .  النووي أو احلماية من اإلشعاع األمـان باملسـتوى الرفـيع يف      
 هذه الوثائق كذلك اتفاقيات دولية رفيعة املستوى؛

تقـدم الوثـيقة معلومـات مفصـلة يف شكل توجيهات حمددة، وبيانات              اءب   
ــية،  ــتائجتقن  دراســات وحتلــيالت ومنهجــيات موصــى هبــا، مبــا يف   ون

 .ذلك النمذجة أو األساليب التحليلية

وهــناك عــدد مــن وثــائق الوكالــة الدولــية للطاقــة الذريــة واللجــنة الدولــية للوقايــة مــن    -٣
ويف هذه  . املاضي وحلت حملها بوضوح وثائق أحدث عهدا      اإلشـعاعات كانـت قد أعدت يف        

احلـاالت ال ُيحـتفظ إال بـأحدث الوثـائق، مـع بعـض االسـتثناءات، عـندما يعـتقد أن مـن املفيد            
 .االبقاء على الوثائق السابقة لألغراض املرجعية فقط

  
     االتفاقيات الدولية اليت ميكن أن تكون ذات صلة     -ألف

الرمز 
 الرقم املرجع العنوان قاتالتعلي الداليل

 األمان النووي
هذه االتفاقية تلزم الدول املشاركة اليت تشغل حمطات للقدرة   ألف٣

النووية األرضية على احملافظة على مستوى عال من األمان بوضع 
وتستند االلتزامات اىل حد كبري اىل . معايري دولية تلتزم هبا الدول

ات األمان اليت وضعتها الوكالة املبادئ الواردة يف وثيقة أساسي
املرفق الثاين، الباب " (أمان املنشآت النووية" الدولية للطاقة الذرية

وهي تشمل اختيار املواقع والتصميم والتشييد ) ١باء، الوثيقة رقم 
والتشغيل وتقدير األمان والتحقق منه وضمان اجلودة والتأهب 

 .حلاالت الطوارئ

 IAEA/INF/CIRC/449 تفاقية األمان النوويا

(1996) 
١ 

 احلماية من االشعاع
   .]ال توجد[  
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الرمز 
 الرقم املرجع العنوان قاتالتعلي الداليل

 التخطيط ملواجهة الطوارئ، والتدخل وختفيف العواقب
هذه االتفاقية تنشئ نظاما لالبالغ عن احلوادث النووية اليت هلا   ألف٢

له أمهية  امكانية االنطالق عرب احلدود الدولية الذي ميكن أن تكون
وهذه االتفاقية تشترط . يتعلق باألمان االشعاعيلدولة أخرى فيما 

على الدول االبالغ عن وقت احلادث، ومكانه، واالشعاعات 
 .املنطلقة وغري ذلك من بيانات أساسية من أجل تقييم احلالة

اتفاقية التبليغ املبكر 
عن وقوع حادث 

 نووي

IAEA/INF/CIRC/335 
جمموعة معاهدات ؛ (1986)

 اجمللداألمم املتحدة، 
 ٢٤٤٠٤، العدد ١٤٣٩

٢ 

هذه االتفاقية تعرض اطارا دوليا للتعاون بني الدول ومع الوكالة   ألف٢
الدولية للطاقة الذرية لتيسري تقدمي املساعدة الفورية والدعم يف 

وهي تشترط على . حال وقوع حوادث نووية أو طوارئ اشعاعية
ديها من خرباء الدول ابالغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية مبا يتاح ل
 .ومعدات وغري ذلك من املواد الالزمة لتقدمي املساعدة

اتفاقية تقدمي املساعدة 
يف حالة وقوع حادث 

نووي أو طارئ 
 اشعاعي

IAEA/INF/CIRC/336 
جمموعة معاهدات ؛ (1987)

اجمللد األمم املتحدة، 
 ٢٤٦٤٣، العدد ١٤٥٧

٣ 

 حاالت التعرض احملتمل لالشعاع
   .]ال توجد[  

 النقل
هذه االتفاقية تنشئ تدابري للحماية املادية للمواد النووية أثناء النقل   ألف٣

الدويل وتتضمن أحكاما قانونية ذات صلة بالسرقة أو النهب أو 
 .أي أخذ غري قانوين ملثل تلك املواد ومالحقة اجلناة

اتفاقية احلماية املادية 
 للمواد النووية

IAEA/INF/CIRC/274/

Rev.1, (1980) 
٤ 

   
   وثائق الوكالة الدولية للطاقة الذرية والوثائق األخرى، اليت ميكن أن تكون هلا صلة باملوضوع  -باء 

الرمز 
 الرقم رقم الوثيقة: املرجع العنوان التعليقات الداليل

 األمان النووي
. معيار بشأن أساسيات األمان النووي. مبدأ أساسي لألمان  ألف٣

افقا دوليا يف اآلراء بشأن املفاهيم واملبادئ وتعرض الوثيقة تو
األساسية املتعلقة بالرقابة التنظيمية على املنشآت النووية 

وتشكل الوثيقة واحدا من . وادارة األمان فيها وتشغيلها
املنشورات الرفيعة املستوى يف الترتيب التسلسلي لسلسلة 

وباالقتران . األمان اليت تصدرها الوكالة الدولية للطاقة الذرية
مع هذا املنشور، تتضمن معايري األمان وأدلة األمان 

وممارسات األمان متطلبات وتوجيهات ومعلومات بشأن 
 األنشطة املتعلقة باختيار املواقع والتصميم وضمان النوعية

 ١١٠سلسلة األمان رقم  "أمان املنشآت النووية"
؛ )١٩٩٣(

STI/PUB/938 

١ 
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. ية فيما يتعلق باملنشآت النوويةوالتشغيل والرقابة التنظيم 
وهذه االتفاقية تتناول أهداف األمان واالطار التشريعي 

والرقايب وادارة األمان واجلوانب التقنية لألمان، والتحقق من 
 .األمان ومفهوم اخلطر وأساليب تقييم األخطار واحلد منها

   

مان حتل مدونة األمان املنقّحة هذه وما يناظرها من أدلة األ  باء٣
-SG-QA1-50 وC-QA (Rev.1)-50حمل سلسلة األمان رقم 

وهي تعرض املتطلبات األساسية وأساليب التنفيذ . 11
الالزمة لضمان اجلودة، مبا يف ذلك التوصيات املقدمة إىل 
اهليئات الرقابية يف وضع املتطلبات والتحقق من التنفيذ؛ 

 من حيث له يف حتقيق أداء أفضل وحتدد مسؤوليات املرّخص
النوعية وأداء األمان؛ وتسدي التوجيهات بشأن األساليب 

 .الالزمة لتحقيق املتطلبات األساسية

ضمان النوعية لألمان "
يف حمطات القدرة النووية 

وغريها من املنشآت 
 "النووية

50-C/SG-Q (1996); 

STI/PUB/1016 

٢ 

 تضع الوثيقة مبادئ توجيهية بشأن الدور الذي ميكن أن  ألف٣
يؤديه التقدير االحتمايل لألمان كجزء من برنامج شامل 

وهي تصف اطارا . لضمان األمان يف حمطات القدرة النووية
للمعيار االحتمايل لألمان وتوفر توجيهات من أجل انشاء 

 .قيم املعيار االحتمايل لألمان

دور التقدير االحتمايل "
لألمان واملعيار االحتمايل 

ان لألمان فيما يتعلق بأم
 "حمطات القدرة النووية

 ١٠٦سلسلة األمان رقم 
 ؛)١٩٩٢(

STI/PUB/911 

٣ 

الذي تناولته (تتناول الوثيقة العالقة بني معيار العطل املنفرد   باء٣
والتعويل على أداء ) C-D (Rev.1)-50سلسلة األمان رقم 

وتناقش مبادئ . النظام فيما يتعلق بنطاق تطبيق املعيار
 باألعطال الناجتة عن أسباب عامة، التطبيق، والعالقة

 .واستثناءات للمعيار، ومنهجية حتليل العطل املنفرد

تطبيق معيار العطل "
 "املنفرد

50-P-1 (1990); 

STI/PUB/819 
٤ 

تقدم الوثيقة معلومات عن كيفية اجراء تقدير احتمايل   باء٣
وينصب التركيز .  يف حمطة قدرة نووية١لألمان من املستوى 

. طوات االجرائية بدال من األساليب التفصيليةعلى اخل
وتتناول مصادر االشعاعات املنطلقة ومسببات بدء 

احلوادث، ومنذجة تعاقب احلوادث، وتقدير البارامترات، 
 .والتحديد الكمي لتعاقب احلوادث، والوثائق

اجراءات االضطالع "
بالتقدير االحتمايل لألمان 
يف حمطات القدرة النووية 

 )"١ى املستو(

50-P-4 (1992); 

STI/PUB/888 
٥ 

تقدم الوثيقة معلومات عن كيفية اجراء تقدير احتمايل   باء٣
وينصب التركيز .  يف حمطة قدرة نووية٢لألمان من املستوى 

. على اخلطوات االجرائية بدال من األساليب التفصيلية
وتتناول تعاقب احلوادث، وحتليل االحتواء، وحدود االفالت 

 .ة للحوادث اخلطرية، والوثائقبالنسب

اجراءات االضطالع "
بالتقدير االحتمايل لألمان 
يف حمطات القدرة النووية 

 )"٢املستوى (

50-P-8 (1995); 

STI/PUB/969 

٦ 
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تقدم الوثيقة معلومات عن كيفية اجراء تقدير احتمايل   باء٣
وتتناول النهوج .  يف حمطة قدرة نووية٣لألمان من املستوى 

. عة والتطورات الراهنة يف حتليل التعاقبات االحتماليةاملتب
وتناقش األمهية النسبية لتدابري منع احلوادث وختفيف آثارها 

فيما خيص تعاقبات احلوادث، والفعالية النسبية جلوانب 
ختطيط التصدي حلاالت الطوارئ والدارة احلوادث البعيدة 

 .عن املوقع، وتأثرياهتا االقتصادية

الضطالع اجراءات ا"
بالتقدير االحتمايل لألمان 
يف حمطات القدرة النووية 

 )"٣املستوى (

50-P-12 (1996); 

STI/PUB/1009 

٧ 

يصف . منشور الفريق االستشاري الدويل لألمان النووي  ألف٣
، خبصوص أمان احملطات النووية "ثقافة األمان"مفهوم 

درة بالنسبة اىل املنظمات واألفراد العاملني بأنشطة الق
ويوفر املنشور أساسا للحكم على فعالية ثقافة . النووية

األمان يف حاالت حمددة بغية استبانة أوجه التحسني احملتملة 
 .فيها

 ;INSAG-4 (1991)-75 "ثقافة األمان"

STI/PUB/882 

٨ 

يصف كيف ساهم التقدير . منشور الفريق االستشاري  ألف٣
أفضل طريقة االحتمايل لألمان بدرجة كبرية يف تفهم 

وهو يستعرض أساسا . لضمان أمان حمطات القدرة النووية
عاما للتقدير االحتمايل لألمان، مؤكدا على مزاياه وتقييداته 
وكذلك على اخلطوط العامة للتطورات املستقبلية يف التقدير 

 .االحتمايل لألمان وتطبيقاهتا

التقدير االحتمايل "
 "لألمان

75-INSAG-6 (1992); 

STI/PUB/916 

٩ 

يتناول مفهوم التحصني املتعمق . منشور الفريق االستشاري  ألف٣
يف األمان النووي واألمان من االشعاع، مع مناقشة أهدافه 

 .واستراتيجيته وتنفيذه وتطوراته املقبلة

التحصني املتعمق يف "
 "األمان النووي

75-INSAG-10 (1996); 

STI/PUB/1013 

١٠ 

 احلماية من االشعاع
أحد معايري الوكالة الدولية للطاقة الذرية احلالية بشأن  ء با٢

شارك يف رعايتها . املتطلبات املتصلة باحلماية من االشعاع
منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة والوكالة الدولية 

للطاقة الذرية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية 
ة النووية ومنظمة الصحة وكالة الطاق/يف امليدان االقتصادي

وتستند املعايري اىل . العاملية ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية
آخر التقديرات لآلثار البيولوجية النامجة عن االشعاع املؤين 

واليت وضعتها جلنة األمم املتحدة العلمية املعنية بآثار 
االشعاع الذري وتوصيات اللجنة الدولية للوقاية من 

اآلراء بشأن  متثل املعايري توافقا دوليا يفو. االشعاعات
 املتطلبات الكمية والنوعية الالزمة للحماية واألمان من أجل

معايري األمان األساسية "
الدولية للوقاية من 

االشعاعات املؤينة وألمان 
معيار : املصادر االشعاعية

 "لألمان

 ١١٥سلسلة األمان رقم 
؛ )١٩٩٦(

STI/PUB/996 

١١ 
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املخططة مثل توليد القدرة النووية واستعمال املمارسات  
االشعاعات واملواد املشعة يف الطب والصناعة؛ والتدخل يف 

احلاالت القائمة مثل التعرض املزمن ملصادر االشعاع الطبيعية 
أو التعرض الالحق لوقوع حادث؛ ومراقبة مصادر االشعاع، 

ضمن ويت. مبا يف ذلك االبالغ واإلذن به؛ ومعايري االعفاء
أيضا توجيهات متوافق عليها بشأن احلماية من االشعاع 

املهين، والتعرض لالشعاع الطيب ومحاية أفراد اجلمهور من 
التعرض للمواد املشعة املنطلقة يف البيئة، ومنع احلوادث اليت 

تزيد من التعرض احملتمل لالشعاع، والتدخل يف حاالت 
 .الطوارئ االشعاعية

   

تقدم الوثيقة جمموعة من األهداف . لألمانمبدأ أساسي   ألف٢
واملبادئ الالزمة للحماية من االشعاع املؤين وكفالة األمان 

أما املبادئ املطبقة لتحقيق . يف استخدام مصادر االشعاع
احلماية وأهداف األمان فتوفر األساس الالزم للمتطلبات 
طاقة الواردة يف معايري األمان اليت وضعتها الوكالة الدولية لل
الذرية من أجل مراقبة حاالت التعرض املهنية والعامة 

 .والطبية ومن أجل أمان املصادر

احلماية من االشعاع "
: وأمان مصادر االشعاع

مبدأ أساسي من 
 "أساسيات األمان

١٢٠سلسلة األمان رقم 
 STI/PUB/1000؛ 

١٢ 

 تقدم الوثيقة معلومات بشأن األساليب املتاحة من أجل تقييم  باء٢
مدى التعويل على التنبؤات باستخدام مناذج النقل البيئي، 

وهي توفر . املستخدمة يف التقديرات اخلاصة باجلرعات
مقدمة للموضوع وتستكمل املنشورات املوجودة اليت 

أصدرهتا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن منهجية تقدير 
 .اجلرعات البيئية

تقييم مدى التعويل على "
ملوضوعة التنبؤات ا

باستخدام مناذج النقل 
 "أسلوب أمان: البيئي

 ١٠٠سلسلة األمان رقم 
؛ )١٩٨٩(

STI/PUB/835 

١٣ 

تعرض الوثيقة مناذج بسيطة بقصد تطبيقها يف املرحلة قبل   باء٣
التشغيلية ملنشأة نووية لتقدير اجلرعات احمللية من املواد املشعة 

لرقابية الوطنية وهي موجهة اىل اهليئات ا. املعتزم اطالقها
والعاملني التقنيني املسؤولني عن اجراء حتليالت األثر البيئي، 
وخصوصا فيما يتعلق باجراء التقديرات النوعية للجرعات 

على معظم األفراد املعرضني إلطالق املواد االشعاعية بصورة 
 .روتينية يف البيئة

النماذج النوعية "
املستخدمة لتقدير أثر 

ملشعة تصريفات املواد ا
 "وأثرها يف البيئة

 ١٩سلسلة األمان رقـم 
؛ )٢٠٠١(

STI/PUB/1103 

١٤ 

تتناول الوثيقة أحدث البحوث فيما يتعلق بآثار جرعات   باء٢
 .االشعاع املنخفضة

جرعات االشعاع املؤين "
اآلثار : املنخفضة

البيولوجية والضوابط 
الرقابية، ورقات مطلوبة 

 "ومناقشات

STI/PUB/1030 (1998) ١٥ 
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 التخطيط للطوارئ والتدخل وختفيف العواقب
من املقرر استخدام دليل املستعمل كجزء من متطلبات   باء٢

 .التبليغ مبقتضى اتفاقية التبليغ املبكر عن وقوع حادث نووي
املقياس الدويل : اينس"

النووية، دليل  لألحداث
 "املستعمل

IAEA-INES-2001 ١٦ 

 اآلراء وتفامها دوليني بشأن مبادئ توفر الوثيقة توافقا يف  ألف٢
ومتثل . التدخل والقيم العددية ملستويات التدخل النوعي

التوصيات األساس للمعايري والتوجيهات العددية فيما يتصل 
الوثيقة رقم  (١١٥بالتدخل الوارد يف سلسلة األمان رقم 

 ) املذكورة أعاله١١

معايري التدخل يف حال "
حصول طارئ نووي أو 

 "يإشعاع

 ١٠٩سلسلة األمان رقم 
 ؛)١٩٩٤(

 STI/PUB/900 

١٧ 

تقدم الوثيقة معلومات إىل املنظمات العاملة والسلطات   باء٣
العمومية بشأن ختطيط وتنظيم واجراء متارين التأهب حلاالت 

الطوارئ، واالستفادة من نتائجها لتحسني خطط الطوارئ 
راض كما توفر أساليب من أجل استع. احلالية، والتأهب

اخلطط واالجراءات واملعدات واملرافق اخلاصة بالطوارئ 
هبدف احلفاظ على مستوى مرض من التأهب حلاالت 

 .الطوارئ

متارين التأهب حلاالت "
الطوارئ خاص باملرافق 

االعداد واالجراء : النووية
 "والتقييم

  ٧٣سلسلة األمان رقم 
 ؛)١٩٨٥(
 

١٨ 

مات الواردة يف سلسلة توفر الوثيقة دعما عمليا للمعلو  باء٢
للوكالة )  املذكورة أعاله١٧الوثيقة رقم  (١٠٩األمان رقم 

وتوفر أساليب للربط بني نتائج . الدولية للطاقة الذرية
التقدير الذي جيرى يف املواد البيئية ويف املواد الغذائية عقب 

وقوع حادث نووي أو طارئ اشعاعي وبني مستويات 
صبح عندها من الضروري اختاذ اجلرعة املتوقعة اليت قد ي
ومن الضروري حتديد هذه . تدابري وقائية ذات صلة

املستويات االشتقاقية للتدخل فيما يتعلق بالنويدات املشعة 
وتتوفر معلومات بشأن . ذات األمهية االشعاعية احملتملة

املبادئ واالجراءات واملنهجيات ذات الصلة بتقييم 
 .املستويات االشتقاقية للتدخل

اجراءات التقدير النوعي " 
لتحديد التدابري الوقائية 
" أثناء حوادث املفاعالت

االجراءات النوعية "و
للتقدير واالستجابة أثناء 

 "طوارئ االشعاعات

TECDOC-955 (1997)  
 TECDOC-1162و 

(2000) 

١٩ 

أعدت الوثيقة ملساعدة الدول على التخطيط من أجل   باء١
دة سواتل تعمل بالقدرة أحداث حيتمل أن تنشأ عن عو

النووية إىل األرض، ولتقدمي ممارسات نالت توافقا يف اآلراء 
. على املستوى الدويل من أجل االستجابة ملثل هذه احلاالت
وتقدم الوثيقة توجيهات بشأن تدابري حمددة يتعني اختاذها 

منذ وقت اإلعالن عن قرب حدوث العودة من خالل 
 .واالستردادمراحل حتديد املكان والرصد 

التخطيط للطوارئ "
والتهيؤ لعودة ساتل يعمل 

بالقدرة النووية اىل 
 "األرض

 ١١٩سلسلة األمان رقم 
 ؛)١٩٩٦(

 STI/PUB/1014 

٢٠ 
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مبادئ احلماية من االشعاع اليت أوصت هبا اللجنة الدولية   ألف٢
الوثيقة  (ICRP-60املعنية باحلماية من االشعاع يف الوثيقة 

من أجل التشغيل العادي ملصدر ) ب باء أدناه يف البا٢رقم 
اشعاع تشكل نظاما للحد من التعرض للجرعات، يتألف 

تسويغ املمارسة وحتقيق املستوى األمثل : من ثالثة مكونات
ويصف . للحماية من االشعاع واحلد من اجلرعات الفردية

هذا التقرير كيف ميكن توسيع نطاق تلك املبادئ لتشمل 
للتعرض املمكن (عة أو حاالت عرضية حاالت غري متوق

عن طريق التحول من نظام احلماية من االشعاع ) لالشعاع
 .املستند إىل اجلرعات اىل هنج موحد ضمن اطار احتمايل

توسيع مبادئ احلماية "
من االشعاع لتشمل 

مصادر التعرض املمكن 
 "لالشعاع

 ١٠٤سلسلة األمان رقم 
 ؛)١٩٩٠(

STI/PUB/834 

٢١ 

ويتناول مفهوم . ور صادر عن الفريق االستشاريمنش  ألف٣
التعرض املمكن يف جمال األمان النووي واألمان االشعاعي، 

وجوانب السياسة العامة، وتقديرات األمان، واعتبارات 
ويناقش آثار االحتماالت املنخفضة، . واحتماالت اخلطر

ويشتمل على باب يتناول نظرية االحتمال وتطبيقها يف 
 .حتمايل لألمانالتقدير اال

التعرض املمكن لالشعاع "
يف جمال أمان املفاعالت 

 "النووية

75-INSAG-9 (1995); 

STI/PUB/992 
٢٢ 

 النقل
تعرض الوثيقة اللوائح التنظيمية الدولية بشأن تعبئة ونقل   باء٣

املواد املشعة من أجل شحنها بواسطة عربات النقل 
وتستند اىل هذه . والسكك احلديدية والبواخر والطائرات

الوثيقة اللوائح احلالية للتغليف والنقل اليت وضعتها وزارة 
النقل األمريكية وهيئة الرقابة النووية األمريكية ووزارة الطاقة 

 الواردة ٢٤الوثيقة رقم  (ST-1وقد حلت حملها . األمريكية
 ).أدناه

اللوائح املنظمة للنقل "
: املأمون للمواد املشعة

غتها بصي (١٩٨٥طبعة 
 )"١٩٩٠املعدلة يف 

 (٦سلسلة األمان رقـم 
 ؛)١٩٩٠

STI/PUB/866 

٢٣ 

 ٢٣الوثيقة رقم  (٦حتل الوثيقة حمل سلسلة األمان رقم   باء٣
وتعرض أحدث اللوائح واملعايري اليت وضعتها ). الواردة أعاله

الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بتعبئة ونقل املواد 
 .املشعة

ح املنظمة للنقل اللوائ"
 "املأمون للمواد املشعة

TS-R-1 (ST-1, 

Revised) (2000); 

STI/PUB/1098 

٢٤ 
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 األمان النووي
ئق ليست هناك وثا[  

سوى ما يتصل باجملاالت 
األخرى اليت تشملها 

 .]قاعدة البيانات

  

 الوقاية من االشعاع
توصيات اللجنة الدولية " ). أدناه٢الوثيقة رقم  (ICRP-60حلت حملها الوثيقة   ألف٢

، "للوقاية من اإلشعاعات
 الطبعة الثانية

ICRP-26 (1977) ١ 

لجنة الدولية للوقاية من اإلشعاعات التوصيات احلالية اليت أصدرهتا ال  ألف٢
تتناول ثالثة مبادئ للحماية من . واآلثار الصحية لالشعاع املؤين

االشعاع من حيث تسويغ املمارسة وحتقيق املستوى األمثل للوقاية 
وتعرض توصيات بشأن . من االشعاع واحلد من اجلرعات الفردية

العمليات حدود اجلرعات للعمال ولعامة السكان فيما يتعلق ب
وتعرض عوامل تقدير اآلثار الصحية على العمال وعامة . العادية

السكان استنادا اىل أحدث الدراسات عن اآلثار الصحية اعتبارا من 
 .١٩٩٠سنة 

توصيات اللجنة الدولية "
للوقاية من اإلشعاعات 

 "١٩٩٠لسنة 

ICRP-60 (1991) ٢ 

ر عواقب االنطالقات تعرض الوثيقة منهجية رفيعة املستوى لتقدي  باء٢
وتتناول استخدام . املخططة وغري املخططة للمواد املشعة يف البيئة
 .التنبؤات اخلاصة باجلرعات يف اختاذ القرارات

انطالق النويدات املشعة "
تقدير اجلرعات : يف البيئة

 "بالنسبة لالنسان

ICRP-29 (1979) ٣ 

شعاع النامجة من تعرض الوثيقة منهجية مفصلة لتقدير جرعات اال  باء٢
وتعرض نتائج عوامل . استنشاق وابتالع مواد النويدات املشعة

. اجلرعات حبسب النويدات املشعة فيما يتعلق بالعمال البالغني
وتستخدم النتائج للتوصل إىل قيم احلدود السنوية ملا يتناوله العامل 

أما مصدر عوامل اجلرعات الداخلية . من كل نويدة مشعة
اليا وكالة محاية البيئة األمريكية وهيئة الرقابة النووية فتستخدمه ح

 .األمريكية ووزارة الطاقة األمريكية

حدود كميات "
النويدات املشعة اليت 
" ميكن للعمال تناوهلا

 جملدات ٨جمموعة من (
 )مع فهرس

ICRP-30 (1979-

1989) 
٤ 

 النهوج تتناول الوثيقة استعمال حتليالت ناجعة التكلفة يف تقييم  باء٣
البديلة للحماية من االشعاع والوصول بالنهج املختار إىل املستوى 

 .األمثل

حتليل جناعة التكلفة يف "
حتقيق املستوى األمثل 
 "للحماية من االشعاع

ICRP-37 (1983) ٥ 
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بيانات أساسية عن التحوالت اخلاصة بالنويدات املشعة املستخدمة   باء٢
وقياس اجلرعات الداخلية وقياس يف احلماية من االشعاع والرصد 

 .اجلرعات اخلارجية

: حتول النويدات املشعة"
 "طاقة وشدة االنبعاثات

ICRP-38 (1983) ٦ 

تستعرض الوثيقة اآلثار البيولوجية والصحية غري العشوائية لالشعاع   باء٢
املؤين، مع االشارة اىل ما هلا من آثار بالنسبة حلدود اجلرعات يف 

 .شعاعاحلماية من اال

التأثريات غري العشوائية "
 "لالشعاع املؤين

ICRP-41 (1984) ٧ 

تعاريف أساسية للكميات املستخدمة يف احلماية من االشعاع ويف   باء٢
 .الرصد وقياس اجلرعات

جمموعة املفاهيم "
الرئيسية والكميات اليت 

تستخدمها اللجنة الدولية 
 "للوقاية من االشعاعات

ICRP-42 (1984) ٨ 

تصف الوثيقة املبادئ العامة اليت ينبغي أن ترتكز عليها برامج  ألف ٣
الرصد، وهي املبادئ املتسقة مع الفلسفة احلالية للحماية من 

االشعاع، وتوسع النطاق ليشمل مجيع أنواع الرصد اليت تؤثر على 
 .الناس خارج أماكن العمل

مبادئ الرصد حلماية "
 "السكان من االشعاع

ICRP-43 (1984) ٩ 

وتضع . تبني الوثيقة النهوج املتبعة لتقرير مستويات مقبولة من اخلطر  باء٢
توصيات خبصوص حدود اجلرعات من أجل العمليات العادية 

 .استنادا اىل هنج قائم على املخاطرة

األسس الكمية لوضع "
 "دليل موحد للضرر

ICRP-45 (1986) ١٠ 

ستخدمة لوصف خصائص تشكل الوثيقة األساس للبارامترات امل  باء٢
وخصائص العناصر ذات (التفاعل احليوي ملركبات البلوتونيوم 

يف مناذج قياس اجلرعات الداخلية املعروضة يف الوثيقتني ) الصلة
ICRP-30و ICRP-66)  أدناه على ١٦ أعاله ورقم ٤الوثيقتان رقم 

 ).التوايل

التفاعل احليوي "
للبلوتونيوم والعناصر 

 "ذات الصلة

ICRP-48 (1986) ١١ 

تعرض الوثيقة بيانات أساسية مستخدمة يف رصد االشعاع اخلارجي   باء٢
 .وتقديرات اجلرعات واحلماية

بيانات لالستخدام يف "
احلماية من االشعاع 

 "اخلارجي

ICRP-51 (1988) ١٢ 

النظر يف خمتلف التقنيات املرتبطة بتخفيف املستوى األمثل واختاذ   باء٢
احلماية من االشعاع، وتطبيقها على املشاكل يف القرارات يف جمال 

 .مستويات خمتلفة من التعقيد

حتقيق املستوى األمثل "
واختاذ القرارات يف جمال 

احلماية من االشعاع 
 "النووي

ICRP-55 (1989) ١٣ 
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تستخدم مناذج قياس اجلرعات الداخلية والنويدات املشعة املعروضة   باء٢
فيما يتعلق بالعامل )  أعاله٤ة رقم الوثيق (ICRP-30يف الوثيقة 

-ICRPوهذا التقرير يوسع نطاق املنهجية الواردة يف الوثيقة . البالغ

 لتشمل أفرادا من عامة الناس ويعرض عوامل اجلرعات الداخلية 30
 .من النويدات املشعة حسب العمر

اجلرعات اليت يتناوهلا "
أفراد من عامة الناس من 
النويدات املشعة حسب 

 "١اجلزء : ارهمأعم

ICRP-56 (1990) ١٤ 

تلخص الوثيقة املعلومات املستخدمة لتوفري أحدث التقديرات عن   باء٢
 .الفاعلية البيولوجية النسبية لكل نوع من أنواع االشعاع

الفاعلية البيولوجية "
النسبية فيما يتعلق باآلثار 

 "املؤكدة

ICRP-58 (1990) ١٥ 

ات الداخلية وضعته اللجنة الدولية للوقاية منوذج جديد لقياس اجلرع  باء٢
من االشعاعات، وميكن أن حيل حمل النموذج الوارد يف الوثيقة 

ICRP-30يف املستقبل . 

منوذج القناة التنفسية "
عند االنسان ألغراض 
 "احلماية من االشعاع

ICRP-66 (1994) ١٦ 

امل وتستخدم عو. عوامل خاصة جبرعات االبتالع حسب األعمار  باء٢
 .ICRP-60ترجيح منقّحة لقراءات األجهزة استنادا اىل الوثيقة 

اجلرعات اليت يتناوهلا "
أفراد من عامة الناس من 
النويدات املشعة حسب 

، ٢اجلزء : أعمارهم
ُمعاِمالت جرعات 

 "االبتالع

ICRP-67 (1994) ١٧ 

توسع نطاق العوامل اخلاصة بقياس جرعات االبتالع حسب العمر   باء٢
 استحدثتها أصال اللجنة الدولية للوقاية من االشعاعات يف اليت

 . ليشمل نويدات مشعة اضافيةICRP-67 و ICRP-56الوثيقتني 

اجلرعات اليت يتناوهلا "
أفراد من عامة الناس من 
النويدات املشعة حسب 

، ٣اجلزء : أعمارهم
ُمعاِمالت جرعات 

 "االبتالع

ICRP-69 (1995) ١٨ 

ة لتحويل جرعات االبتالع حسب العمر استنادا اىل عوامل منقّح  باء٢
، وهي تستكمل العوامل ICRP-66النموذج الوارد يف الوثيقة 

 استنادا اىل النموذج الوارد يف الوثيقة ICRP-56املعروضة يف الوثيقة 
ICRP-30. 

اجلرعات اليت يتناوهلا "
أفراد من عامة الناس من 
النويدات املشعة حسب 

، ٤اجلزء : أعمارهم
ُمعاِمالت جرعات 

 "االستنشاق

ICRP-72 (1996) ١٩ 
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تلخص الوثيقة وتستكمل العوامل اخلاصة جبرعات االستنشاق   باء٢
  ICRP-56واالبتالع، حسب العمر، اليت عرضت أصال يف الوثائق 

غري مدرجتني  (١٧ ورقم ١٤الوثيقتان رقم  (71 و69 و68 و67و
وقد اعتمدهتا الوكالة ).  أعاله١٩ ورقم ١٨والوثيقتان رقم ) هنا

معايري األمان "، ١١٥الدولية للطاقة الذرية يف سلسلة األمان رقم 
أمان "ومن أجل " األساسية الدولية للحماية من االشعاع املؤين

 ".معيار لألمان: مصادر االشعاع

اجلرعات اليت يتناوهلا "
أفراد من عامة الناس من 
النويدات املشعة حسب 

، ٥اجلزء : أعمارهم
جمموعة ُمعاِمالت 
جرعات االبتالع 

 "واالستنشاق

ICRP-72 (1996) ٢٠ 

تعرض الوثيقة جمموعة موسعة وموثقة من البيانات ذات الصلة   باء٢
 .بالقياسات والتقديرات املستخدمة يف احلماية من االشعاع اخلارجي

معامالت التحويل "
الالزمة الستخدامها يف 

احلماية من االشعاع 
 "اخلارجي

ICRP-74 (1996) ٢١ 

تعرض الوثيقة مناقشة مستفيضة للتغريات الوراثية يف االستعداد   باء٢
لالصابة بالسرطان واآلثار احملتملة للتغريات يف مثل هذا االستعداد 

 .من أجل احلماية من االشعاع

االستعداد الوراثي "
 "لالصابة بالسرطان

ICRP-79 (1999) ٢٢ 

 فيف العواقبالتخطيط للطوارئ والتدخل وخت
تعرض الوثيقة مبادئ عامة للتخطيط من أجل التدخل بعد وقوع   ألف٢

احلادث على مدى فترات قصرية قرب مكان احلادث بصورة عامة، 
وللمتابعة بعد استعراض دوري على مقاييس زمنية لفترات طويلة 

وهي حتل حمل الوثيقة . تدوم سنوات، وللتدخل يف مناطق أوسع
ICRP-40) رج هنامل تد.( 

مبادئ التدخل حلماية "
الناس يف حالة الطوارئ 

 "االشعاعية

ICRP-63 (1993) ٢٣ 

يتناول التقرير تطبيق مبادئ احلماية من االشعاع على مراقبة التعرض   ألف٢
لالشعاع لفترات طويلة، والناتج عن املمارسات والتدخل يف 

أخرى، ويبحث التقرير ضمن أمور . حاالت التعرض لفترات طويلة
يف التدخل عقب وقوع حادث تنطلق منه مواد مشعة، ويف تسويق 

 .السلع اليت حتتوي على مواد مشعة من أجل االستهالك العام

محاية الناس يف حاالت "
التعرض لالشعاع فترة 

 "طويلة

ICRP-82 (2000) ٢٤ 

 حاالت التعرض املمكن لإلشعاع
إلشعاعات واملعروضة يف ان توصيات اللجنة الدولية للوقاية من ا  ألف٢

تتناول أساسا حاالت )  أعاله٢الوثيقة رقم  (ICRP-60الوثيقة 
 ما ورد يف الوثيقة ICRP-64وتستكمل الوثيقة . التعرض العادية

ICRP-60 خبصوص حاالت التعرض املمكن، مما جيسد اجلوانب 
 وتتناول الوثيقة. االحتمالية للحوادث واألحداث غري املخططة

اية من االشعاع يف حاالت التعرض املمكن من حيث جوانب احلم
 احتمال التعرض لالشعاع، واجلرعة املتلقاة يف حالة التعرض،

والنهوج املتبعة لتقرير أغطية مقبولة خاصة باحتمال التعرض مقابل 
 .اجلرعة املتلقاة كجزء من أهداف التصميم

احلماية من التعرض "
اطار : املمكن لالشعاع

 "مفاهيمي

ICRP-64 (1993) ٢٥ 
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توسع الوثيقة نطاق النهج ليشمل حاالت التعرض املمكن اليت   باء٣
كما ).  أعاله٢٥الوثيقة رقم  (ICRP-64تطرقت اليها الوثيقة 

تتناول التعرض املمكن الذي يؤثر أساسا على األفراد الذين تطاهلم 
د التعرضات يف املمارسات العادية، سواء من الناحية املهنية أو كأفرا

األحداث الصغرية "وتتناول الوثيقة حبد ذاهتا . من الناس أو كمرضى
 ".الشائعة

احلماية من التعرض "
: املمكن لالشعاع

التطبيق على مصادر 
 "إشعاع خمتارة

ICRP-76 (1997) ٢٦ 

 النقل
   .]ال توجد وثائق[  

   
   ذري، اليت قد تكون هلا صلة باملوضوع  تقارير جلنة األمم املتحدة العلمية املعنية بآثار االشعاع ال-دال

الرمز 
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 األمان النووي
   .]ال توجد وثائق[  

 احلماية من االشعاع
يشكل جزءا من األساس الالزم لعوامل تقدير اآلثار الصحية   باء٢

 ).أعاله يف الباب باء ٢الوثيقة رقم  (ICRP-60املعروضة يف الوثيقة 
مصادر وآثار االشعاع "

 "١٩٨٨املؤين، تقرير 
UNSCEAR 

(1988) 
١ 

يتناول التقرير البحوث املتعلقة بآثار االشعاع املؤين ذي املستويات   باء٢
 .املنخفضة

مصادر وآثار االشعاع "
 "١٩٩٤املؤين، تقرير 

UNSCEAR 

(1994) 
٢ 

ثار االشعاع يتناول التقرير أحدث املعلومات بشأن مصادر وآ  باء٢
 .املؤين

مصادر وآثار االشعاع "
 "٢٠٠٠املؤين، تقرير 

UNSCEAR 

(2000) 
٣ 

 التخطيط للطوارئ والتدخل وختفيف العواقب
   .]ال توجد وثائق[  

 حاالت التعرض املمكن لالشعاع
   .]ال توجد وثائق[  
 النقل    
   .]ال توجد وثائق[  

   ———————— 
 


