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   استخدام الفضاء اخلارجي جلنة
        األغراض السلميةيف  

   اخلاص بتطبيقات مصادر القدرة النووية األمان إطار    
       الفضاء اخلارجييف

    متهيد    
 اخلارجي، واستخدمت يف التطبيقات الفضاء مصادر القدرة النووية ألغراض استخدامها يف طُوِّرت

 بالبعثات فيما يتعلق بتوفري القدرة الكهربائية اخلاصةد الفضائية حيث حالت املتطلبات والقيو
وهذه البعثات مشلت بعثات فضائية بني .  مصادر القدرة غري النوويةاستخدامواإلدارة احلرارية دون 

 اخلارجية للمنظومة الشمسية، وهي بعثات مل تكن األلواح الشمسية مالئمة احلدودالكواكب إىل 
  .ية بسبب طول مدة هذه البعثات على مسافات بعيدة عن الشمس الكهربائللقدرةهلا كمصدر 

 خيار الطاقة الفضاء إىل املعارف والقدرات احلالية، تعّد مصادر القدرة النووية يف واستنادا
 اآلخر بقدر بعضهاالوحيد اجملدي من حيث تزويد بعض البعثات الفضائية بالقدرة وتعزيز 

 مصادر القدرة استخدامت، جارية أو مرتقبة، من دون وسوف يتعذّر القيام بعدة بعثا. كبري
 واحلالية واملرتقبة يف الفضاء السابقةوتشمل تطبيقات مصادر القدرة النووية . النووية يف الفضاء

 الكهربائية احلرارية اليت تعمل بالنظائر املشّعة، املولّداتمثل (نظم قدرة تعمل بالنظائر املشّعة 
ونظما ذات مفاعالت نووية لتوفري القدرة )  بالنظائر املشّعةلتعمووحدات التسخني اليت 

 مواد مشّعة أو وقود نووي يف مصادر القدرة النووية الفضائية وما وجودويقتضي . والدفع
 من عواقب مضّرة بالناس والبيئة يف حميط األرض احليوي من جراء وقوع عنهحيتمل أن ينتج 
  .الدوام جزءا أصيال من تصميم هذه املصادر وتطبيقها مسألة األمان على اعتبارحادث ضرورة 
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 خاصة مقارنةً بالتطبيقات أمان مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي اعتبارات وتتطلّب
 ُتستخدم التطبيقات الفضائية الفبخالف كثري من التطبيقات النووية األرضية، . األرضية

كما .  اختالفا كبريا حسب البعثة املعيَّنةمتطلباهتاف استخداما متواترا يف الغالب، وميكن أن ختتل
 التشغيل يف الفضاء اخلارجي تفرض قيودا من حيث ومتطلباتإن متطلبات إطالق البعثات 

 اخلاصة بالبيئة الفضائية ال تتوافر يف كثري من املرافق النووية القيوداحلجم والكتلة وغريها من 
عمل مصادر القدرة النووية الفضائية على حنو مستقل على  التطبيقات يقتضي أن تفبعض. األرضية
وميكن أن تتعّرض مصادر القدرة النووية ألحوال .  بعيدة عن األرض يف بيئات قاسيةمسافات
 الفضائية بالغة الشّدة بسبب ظروف احلوادث احملتمل وقوعها نتيجة أعطال إطالق املركبة طبيعية

 مراعاهتا الواجببارات وغريها من اعتبارات األمان اخلاصة وهذه االعت. أو عودهتا غري املقصودة
 تلك االعتبارات اخلاصة عنيف استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء ختتلف اختالفا كبريا 

  . بالتطبيقات النووية األرضيةاخلاصةبالنظم النووية األرضية، وال تتناوهلا إرشادات األمان 
لية والتحضري التمهيدي، اتفقت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية،  األواملناقشات فترة من وبعد
 والوكالةُ للجنة األمم املتحدة الستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، التابعة

 بأمان خاص على املشاركة يف صياغة مشروع إطار ٢٠٠٧الدولية للطاقة الذرية يف عام 
 خربة بنيوتدمج هذه الشراكة ما . ضاء اخلارجيتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الف

 الفضاء، يفاللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف جمال استخدام مصادر القدرة النووية 
 يف النوويواإلجراءات الراسخة لدى الوكالة بشأن وضع معايري األمان اخلاصة باألمان 

 يف الفضاء النوويةادر القدرة وميثل اإلطار اخلاص بأمان تطبيقات مص. التطبيقات األرضية
  .اخلارجي توافقاً يف اآلراء على املستوى التقين بني اهليئتني

.  أن يكون دليال ُيسترَشد به يف األغراض الوطنية يف هذا الصدداألمان من إطار والقصد
  . طوعية وليس ملزما قانونا يف إطار القانون الدويلإرشاداتوبذلك يوفّر 

 منشورا ضمن سلسلة معايري األمان الصادرة عن الوكالة الدولية اناألم وليس إطار هذا،
 املقصود منه أن يكون تكملة لسلسلة معايري األمان وذلك بتوفري إرشادات بلللطاقة الذرية، 

 تعاجل اعتبارات األمان اخلاصة باألمان النووي بشأن مراحل البعثات فيما املستوىرفيعة 
وهو يكمل . نووية الفضائية وتشغيلها وانتهاء خدمتها بإطالق مصادر القدرة اليتعلق

 ومعايري األمان الوطنية والدولية احلالية اخلاصة باألنشطة األرضية اليت تشمل إرشادات
 األمانوقد ُوضع إطار .  مصادر القدرة النووية الفضائية وصنعها واختبارها ونقلهاتصميم

 هذا أّيا األمانوال يكمِّل إطار .  ذات الصلةمع إيالء االعتبار الواجب للمبادئ واملعاهدات
  .من تلك املبادئ أو املعاهدات، أو يغّيرها أو يفسرها
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 األمان على محاية الناس والبيئة يف حميط األرض احليوي من املخاطر إطار تركيز وينصّب
  مبراحل البعثات ذات الصلة بإطالق تطبيقات مصادر القدرة النووية يفاملرتبطةاحملتملة 
وتعترب محايةُ األشخاص يف الفضاء جماال ال يزال البحث فيه .  وإهناء خدمتهاوتشغيلهاالفضاء 
 السماويةوعلى حنو مماثل، تظل محاية بيئات األجرام .  ويتجاوز نطاق إطار األمانمتواصال

  .األخرى جماال يتجاوز نطاق إطار األمان أيضا
ار األمان هذا يف مسرد مصطلحات األمان  األمان املستعملة يف إطمصطلحات تعريف ويرد

ه ـ مبدلول،" النووياألمان"ويشمل مصطلح .  الدولية للطاقة الذريةالوكالةالصادر عن 
ويرد تعريف مصطلحات إضافية .  هنا، األمان من اإلشعاع والوقاية من اإلشعاعاملستعمل
 املصطلحات مسرد " بتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء يف القسم املعنونخاصة

  . إطار األمان هذامن" املستعملة
 يف النووية فإن الغرض من إطار األمان هو تعزيز أمان تطبيقات مصادر القدرة واختصارا،

 من دون النووية فإنه يسري على مجيع تطبيقات مصادر القدرة وبذلكالفضاء اخلارجي؛ 
  .إجحاف بأّي منها

 عن تقديرمها لكل تعرباقنية والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن  اللجنة الفرعية العلمية والتوتوّد
  . إىل توافق اآلراءالتوصلمن ساعد يف صياغة نص إطار األمان ومراجعته وكذلك يف عملية 
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  احملتويات
 الصفحة   

١-  ٤.........................................................................................مقّدمة 
 ٤....................................................................... املوضوعخلفية -١- ١ 
 ٦..............................................................................الغرض -٢- ١ 
 ٦...............................................................................النطاق -٣- ١ 
٢-  ٧.................................................................................. األمانهدف 
٣-  ٧.............................................................. املوّجهة إىل احلكوماتإلرشاداتا 

 ٨.................................. اخلاصة باألمانوالعمليات العامة واملتطلبات السياسات -١- ٣ 
 ٨....................................... يف الفضاءالنووية تطبيقات مصادر القدرة تسويغ -٢- ٣ 
 ٩............................................................... إلطالق البعثةالترخيص -٣- ٣ 
 ٩................................................... حلاالت الطوارئ ومواجهتهاالتأّهب -٤- ٣ 
٤-  ١٠..................................................................دارة املوّجهة إىل اإلاإلرشادات 

 ١٠.................................................................. عن األماناملسؤولية -١- ٤ 
 ١١......................................................... واإلدارة يف جمال األمانالقيادة -٢- ٤ 
٥-  ١١.............................................................................. التقنيةاإلرشادات 

 ١٢..................................................النووي التقنية يف جمال األمان الكفاءة -١- ٥ 
 ١٢...................................................... يف جمال التصميم والتطويراألمان -٢- ٥ 
 ١٣........................................................................ املخاطرتقدير -٣- ٥ 
 ١٣......................................................... من عواقب احلوادثالتخفيف -٤- ٥ 
٦-  ١٤............................................................................. املصطلحاتمسرد 

      
    مقّدمة  -١  

     املوضوعخلفية  - ١- ١  
 يف واسُتخدمت )١( النووية ألغراض استخدامها يف الفضاء اخلارجيالقدرة مصادر طُوِّرت

 اخلاصة بالبعثات فيما يتعلق بتوفري القدرة والقيوداملركبات الفضائية حيث حالت املتطلبات 
وهذه البعثاُت مشلت .  استخدام مصادر القدرة غري النوويةدونرارية الكهربائية واإلدارة احل

                                                                
 (N) الفضاء" كمرادف ملصطلح هنا"  اخلارجيالفضاء" تعبري ُيستخدم."  
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 إىل احلدود اخلارجية للمنظومة الشمسية حيث مل تكن األلواح الكواكببعثات فضائية بني 
 الكهربائية بسبب طول مدة هذه البعثات على مسافات للقدرةالشمسية مالئمة كمصدر 

  .بعيدة عن الشمس
 قدرة تعمل نظملقدرة النووية السابقة واحلالية واملرتقبة يف الفضاء  تطبيقات مصادر اوتشمل

 بالنظائر املشّعة، ووحدات تعملمبا يف ذلك املولّدات الكهربائية احلرارية اليت (بالنظائر املشّعة 
 وقد . نووية لتوفري القدرة والدفعمفاعالتونظما ذات ) التسخني اليت تعمل بالنظائر املشّعة

 إىل املعارف واستنادا.  القدرة النووية الفضائية من القيام بعّدة بعثات جاريةمكّنت مصادر
 الوحيد اجملدي من الطاقةوالقدرات احلالية، تعّد مصادر القدرة النووية يف الفضاء خيار 

  . بقدر كبرياآلخرحيث تزويد بعض البعثات الفضائية بالقدرة وتعزيز بعضها 
مصادر القدرة النووية الفضائية يف ظروف التشغيل العادية  تطبيقات استخدام أحوال وختتلف

 حوادث حمتملة، طوال مراحل اإلطالق والتشغيل وانتهاء اخلدمة، وقوعوكذلك عند 
 وبيئة الفضاء اخلارجي إلطالقفبيئة ا.  التطبيقات األرضيةظروفاختالفا جذريا عن 
غيل مصادر القدرة النووية  جدا من حيث أمان تصميم وتشخمتلفةتقتضيان إجياد معايري 

 تستلزم متطلبات البعثة الفضائية وضع تصميمات خاصة بكل ذلك،وعالوة على . الفضائية
 مصادر القدرة النووية الفضائية واملركبات الفضائية ونظم اإلطالق إىلبعثة على حدة بالنسبة 

  .البعثاتوعمليات 
رة النووية الفضائية، وما ُيحتمل  مشّعة أو وقود نووي يف مصادر القدمواد وجود ويقتضي

 عواقب مضرة بالناس والبيئة يف احمليط احليوي لألرض من جراء وقوع منأن ينتج عنه 
 مسألة األمان على الدوام جزءا أصيال من تصميم هذه املصادر اعتبارحادث، ضرورة 

صر التطبيق على مجيع عنا) )٢(أي محاية الناس والبيئة( يركز األمان أنوينبغي . وتطبيقها
إذ ميكن أن تؤثّر مجيع عناصر .  الفضائية فحسُبالنوويةوليس على عنصر مصادر القدرة 

ولذلك فإن من الضروري معاجلة مسألة األمان يف . النوويةالتطبيق على جوانب األمان 
 القدرة النووية الفضائية، اليت تشمل مصادر القدرة النووية مصادرسياق مجيع عناصر تطبيق 

  . ونظام اإلطالق وتصميم البعثة وقواعد الطريانالفضائيةائية واملركبة الفض
    

                                                                
 (O) احليويرض  والبيئة يف حميط األالناس" مرادفة لعبارة هنا"  والبيئةالناس" عبارة ُتستخدم."  
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    الغرض  - ٢- ١  
 تقدمي إرشادات رفيعة املستوى يف شكل إطار منوذجي خاص املنشور من هذا الغرض
 لوضع أُطر حكومية دولية خاصة باألمان على الصعيدين أساساويوفّر هذا اإلطار . باألمان

 نفسه املرونة يف تكييف هذه اُألطر مع تطبيقات معيَّنة الوقتح يف الوطين والدويل، ويتي
وينبغي أن تشمل هذه األطر احلكومية .  الفضاء وُبىن تنظيمية معيَّنةيفملصادر القدرة النووية 

 الوطين والدويل عناصر تقنية وبرناجمية على السواء من أجل ختفيف الصعيدينالدولية على 
وتنفيذ هذه اُألطر ال يؤدي . خدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء عن استالناشئةاملخاطر 

 سوف إىل طمأنة عموم الناس يف العامل بأن تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء فقط
 واملتعدد الثنائيجيري إطالقها واستخدامها بطريقة مأمونة، بل ميكن أيضا أن ييسِّر التعاون 

 اإلرشادات وجتّسد. ضائية اليت تستخدم مصادر قدرة نوويةاألطراف بشأن البعثات الف
 وتنطبق على مجيع األمانمة هنا توافقا دوليا لآلراء بشأن التدابري الالزمة لتحقيق املقّد

  .زّيتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء دون حت
    
    النطاق  - ٣- ١  

ة يف الفضاء اخلارجي على األمان  بتطبيقات مصادر القدرة النووياخلاص إطار األمان يركّز
 الصلة بإطالق نظم تطبيقات مصادر القدرة النووية الفضائية وتشغيلها ذاتخالل املراحل 

 منوتقدَّم اإلرشادات الرفيعة املستوى بشأن اجلانبني التقين والربناجمي معا . خدمتهاوانتهاء 
 ولكن. النووية يف الفضاءجوانب األمان، مبا يف ذلك تصميم وتطبيق نظم مصادر القدرة 

 هذه بنظماتباع تلك اإلرشادات بالتفصيل يتوقّف على التصميم والتطبيق املعّينني اخلاصني 
 املعايريمة يف إطار األمان سيكمل ومن مث فإن تنفيذ اإلرشادات املقّد. املصادر املستخدمة

.  يف الفضاءالنووية املوجودة حاليا اليت تشمل اجلوانب األخرى من تطبيقات مصادر القدرة
 من تطبيقات مصادر األرضيةفعلى سبيل املثال، ُتعالَج األنشطة املضطلع هبا خالل املرحلة 

 واملناولة والنقل، يف املعايري والصنعالقدرة النووية يف الفضاء، مثل مرحلة التطوير واالختبار 
 كما ُتعالَج جوانب األمان . النووية األرضيةواألنشطةالوطنية والدولية ذات الصلة باملنشآت 

 النووية يف الفضاء يف معايري األمان املتصلة هبذه القدرةغري النووي من تطبيقات مصادر 
مثل الوكاالت الفضائية ( وطنية ومنظمات حكومية دولية حكوماتاجلوانب اليت وضعتها 

  ).اإلقليمية
تطبيقات مصادر القدرة  من املعارف الالزمة لوضع إطار خاص بأمان وافرة جمموعة وتوجد

غري أنه ال تتوافر حىت .  بالنسبة لألشخاص والبيئة يف حميط األرض احليويالفضاءالنووية يف 
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 التقنية بيانات علمية قابلة للمقارنة من شأهنا أن توفّر أساسا سليما من الناحية قاعدةاآلن 
 الظروفاألشخاص يف لوضع إطار لتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء لغرض محاية 

 الفضاء،ولذلك فإن محاية األشخاص يف . اخلاصة يف الفضاء وخارج احمليط احليوي لألرض
 تتجاوز الفضاء،الذين يشاركون يف البعثات اليت تستخدم تطبيقات مصادر القدرة النووية يف 

اوز  زالت تتجماوكذلك فإن محاية بيئات األجرام السماوية األخرى . نطاق إطار األمان
  .نطاق إطار األمان

    
     األمانهدف  - ٢  

 احليوي لألرض من املخاطر احمليط األساسي من األمان هو محاية الناس والبيئة يف اهلدف
 مصادر القدرة النووية يف الفضاء تطبيقاتاحملتملة املرتبطة باملراحل ذات الصلة بإطالق 

  .وتشغيلها وانتهاء خدمتها
كومية الدولية واهليئات غري احلكومية املعنية بتطبيقات  احلواملنظمات للحكومات ينبغي

) فرادى ومجاعات( يف الفضاء أن تتخذ تدابري لكفالة محاية الناس النوويةمصادر القدرة 
   على حنو ال مسّوغ لـه من استخدام تطبيقات مصادر القدرة النووية احلدوالبيئة من دون 

  . الفضاءيف
إرشادات : بتحقيق اهلدف األساسي من األمان يف ثالث فئات املتعلقة اإلرشادات وُتجمَّع
تسري على احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية )  أدناه٣القسم ( احلكومات إىلموجَّهة 

 اليت ترّخص للبعثات اليت تستخدم تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء أو الصلةذات 
تسري على إدارة )  أدناه٤القسم (هة إىل اإلدارة  أو تضطلع هبا؛ وإرشادات موّجعليهاتوافق 
 تقنية اليت تضطلع بالبعثات املستخدمة ملصادر القدرة النووية يف الفضاء؛ وإرشادات املنظمة

 الفضاءتسري على مراحل تصميم تطبيقات مصادر القدرة النووية يف )  أدناه٥القسم (
  .وتطويرها واستخدامها يف البعثات

    
     املوّجهة إىل احلكوماتاإلرشادات  - ٣  

مثل ( إىل احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية ذات الصلة اإلرشادات هذا القسم يقّدم
اليت ترّخص لبعثات تستخدم تطبيقات مصادر القدرة النووية )  اإلقليميةالفضائيةالوكاالت 

يد السياسات وتشمل املسؤوليات احلكومية حتد.  أو توافق عليها أو تضطلع هباالفضاءيف 
 والعمليات اخلاصة باألمان؛ وكفالة االمتثال لتلك السياسات العامة واملتطلباتالعامة 

 وضمان وجود مسّوغات مقبولة الستخدام مصدر من مصادر القدرة والعمليات؛واملتطلبات 
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 عند مقارنته بالبدائل األخرى؛ وإقرار عملية إجرائية رمسية للترخيص الفضاءالنووية يف 
وفيما يتعلق بالبعثات املشتركة .  واالستعداد حلاالت الطوارئ واالستجابة هلاالبعثة؛الق إلط
 دول متعددة أو منظمات متعددة، ينبغي أن حتدد الصكوك اليت حتكمها توزيع تلك بني

  . بوضوحاملسؤوليات
    
    باألمان العامة واملتطلبات والعمليات اخلاصة السياسات  - ١- ٣  

 القدرة النووية يف مصادريت ترّخص للبعثات اليت تستخِدم تطبيقات  للحكومات الينبغي
  . اخلاصة باألمانوالعملياتالفضاء أو توافق عليها أن حتدد السياسات العامة واملتطلبات 

 احلكومية الدولية ذات الصلة اليت ترّخص للبعثات اليت تستخدم واملنظمات للحكومات ينبغي
اء أو توافق عليها، سواء اضطلعت هبذه البعثات وكاالت  النووية يف الفضالقدرةمصادر 

 هيئات غري حكومية، أن حتدد كل منها سياساهتا العامة ومتطلباهتا وعملياهتا أوحكومية 
 والوفاء باألمان، وأن تكفل االمتثال هلا بغية حتقيق اهلدف األساسي من توفري األمان اخلاصة

  .مبتطلباهتا اخلاصة باألمان
    
     تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاءويغتس  - ٢- ٣  

 من وجود تسويغ مناسب البعثات أن تتحقّق العملية احلكومية اخلاصة باملوافقة على ينبغي
  .الستخدام تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء

.  مصادر القدرة النووية يف الفضاء على خماطر هتدد الناس والبيئةتطبيقات أن تنطوي ميكن
 ينبغي للحكومات واملنظمات احلكومية الدولية ذات الصلة اليت ترّخص لبعثات السببوهلذا 

 مصادر القدرة النووية يف الفضاء أو توافق عليها أو تضطلع هبا، أن حترص على تستخدم
 القدرة يف بدائل أخرى لدى حتديد األساس املنطقي الذي ُيستند إليه لتطبيق مصادر النظر

 ُتراعى أنوينبغي . الفضاء وكذلك على تسويغ هذا األساس على النحو املناسبالنووية يف 
 تتهدَّدهم خالل اليتيف هذه العملية اإلجرائية املنافع اليت تعود على الناس والبيئة واملخاطر 

 وتشغيلها وإهناء الفضاءاملراحل ذات الصلة بإطالق تطبيقات مصادر القدرة النووية يف 
  .خدمتها
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     إلطالق البعثةالترخيص  - ٣- ٣  
 تطبيقات مصادر فيها استحداث عملية للترخيص إلطالق البعثات اليت ُتستخَدم ينبغي

  .القدرة النووية يف الفضاء والعمل على استمرارها
 تشرف على عمليات إطالق البعثات اليت تستخدم مصادر القدرة اليت للحكومة ينبغي

 عملية إجرائية للترخيص إلطالق البعثات تركّز على  هلا أن تنشئوترّخصالنووية يف الفضاء 
وينبغي أن تشمل تلك العملية تقييما جلميع املعلومات واالعتبارات . النوويجوانب األمان 

وينبغي أن تكون عملية الترخيص .  من املنظمات املشاركة األخرىالواردةذات الصلة 
اجلوانب األرضية وغري النووية من  مكّملةً لعمليات الترخيص اليت تشمل البعثاتإلطالق 

أي استعراض ملالءمة وصحة حالة (وينبغي أيضا إجراء تقييم مستقل لألمان . اإلطالقأمان 
 عمليةويشكّل جزءا أساسيا من )  يكون مستقال عن املنظمة اإلدارية اليت توّجه البعثةاألمان

 النووية القدرة تطبيق مصادر وينبغي أن ُيعىن تقييم األمان املستقل جبميع عناصر. الترخيص
 ونظام اإلطالق الفضائية مبا يف ذلك مصادر القدرة النووية يف الفضاء واملركبة - يف الفضاء 

 يتعرض هلا الناس والبيئة خالل اليت وذلك يف تقييم املخاطر - وتصميم البعثة وقواعد الطريان 
  .اء اخلدمة وانتهوالتشغيلمراحل البعثة الفضائية ذات الصلة باإلطالق 

    
     حلاالت الطوارئ ومواجهتهاالتأّهب  - ٤- ٣  

 من مصادر القدرة مبصدر االستعداد ملواجهة حاالت الطوارئ احملتملة املتعلقة ينبغي
  .النووية يف الفضاء

 احلكومية الدولية ذات الصلة اليت ترّخص لبعثات تستخدم واملنظمات للحكومات ينبغي
يف الفضاء أو توافق عليها أو تضطلع هبا، أن تتأّهب  النووية القدرةتطبيقات مصادر 

 السرعة حلاالت الطوارئ اليت تقع أثناء اإلطالق وخالل البعثة واليت قد وجهلالستجابة على 
وتشمل األنشطة .  األرض للتلوث اإلشعاعييئة الناس لإلشعاع وتعّرض بتعّرضتسّبب يف 
ئ والتدريب والتمرينات ووضع  للطوارئ التخطيط حلاالت الطواربالتأهباخلاصة 

 االتصاالت، مبا يف ذلك إعداد إجراءات إبالغ عن احلوادث وبروتوكوالتاإلجراءات 
 أن ُتصمَّم خطط مواجهة الطوارئ حبيث حتّد من التلوث اإلشعاعي وينبغي. احملتملة

  .لإلشعاعوالتعرض 
    



 

10  
 

 A/AC.105/934

     املوجَّهة إىل اإلدارةاإلرشادات  - ٤  
 إلدارة املنظمات املعنية بتطبيقات مصادر القدرة النووية يف اداتاإلرش هذا القسم ُيقّدم

 إطار األمان، ينبغي أن متتثل اإلدارة لسياسات ومتطلبات وعمليات سياقويف . الفضاء
.  واحلكومية الدولية ذات الصلة بغية حتقيق اهلدف األساسي من توفري األماناحلكوميةاألمان 
 مواردسؤولية الرئيسية عن توفري األمان، وكفالة توافر  مسؤوليات اإلدارة قبول املوتشمل

  . واحلفاظ عليهااملنظَّمة مجيع املستويات يف على"  أمانثقافة"كافية لتحقيق األمان، وترويج 
    

     عن األماناملسؤولية  - ١- ٤  
 بالبعثة اليت تستخِدم تضطلع املسؤولية الرئيسية عن األمان على عاتق املنظمة اليت تقع
  .ر القدرة النووية يف الفضاءمصاد
 تضطلع بالبعثة اليت تستخدم مصادر قدرة نووية يف الفضاء املسؤولية اليت املنظمة تتوىل

وينبغي أن تضم تلك املنظمة مجيع املشاركني يف البعثة ذوي الصلة . األمانالرئيسية عن 
 القدرة مبصادرق واجلهة املزودة  باملركبة الفضائية واجلهة املزوِّدة مبركبة اإلطالاملزوِّدةاجلهة (

 استيفاء متطلبات بغية، أو أن تقيَم ترتيبات رمسية معهم، )النووية، وموقع اإلطالق وغريها
  .األمان احملدَّدة لتطبيق مصادر القدرة النووية يف الفضاء

  : احملددة اليت تضطلع هبا اإلدارة يف جمال األمان ما يلياملسؤوليات أن تشمل وينبغي
   التقنية الضرورية واحملافظة عليها؛الكفاءات إجياد  )أ(  
   واملعلومات املناسبة جلميع املشاركني املعنيني؛التدريب توفري  )ب(  
  عها على  لتعزيز األمان يف مجيع الظروف اليت ميكن توقّاإلجراءات وضع  )ج(  

   معقول؛حنو
درة النووية يف  مصادر القتستخدم متطلبات أمان حمدَّدة للبعثات اليت وضع  )د(  

  الفضاء، حسب االقتضاء؛
 اختبارات وحتليالت األمان باعتبار ذلك مسامهة يف العملية وتوثيق إجراء  )ه(  

   بالترخيص إلطالق البعثة؛اخلاصةاإلجرائية احلكومية 
   اآلراء املتعارضة ذات املصداقية بشأن املسائل اخلاصة باألمان؛يف النظر  )و(  
  .علومات الدقيقة ذات الصلة يف الوقت املناسب باملاجلمهور تزويد  )ز(  
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     واإلدارة يف جمال األمانالقيادة  - ٢- ٤  
 يف املنظمة اليت تضطلع األمان إرساء وتدعيم القيادة واإلدارة الفّعالتني يف جمال ينبغي

  .الفضاءبالبعثة اليت تستخدم مصادر القدرة النووية يف 
ت األمان على أعلى املستويات يف املنظمة اليت تضطلع  يف جماالالةالفّع إثبات القيادة ينبغي
 ثقافةوينبغي أن ُترسي اإلدارة .  أن ُتدمج إدارة األمان يف إدارة البعثة عموماوينبغي. بالبعثة

 بالترخيصأمان تضمن توافر األمان وتستجيب ملتطلبات العملية اإلجرائية احلكومية اخلاصة 
  .قافة وتعمل على استمرارهاإلطالق البعثة، وأن تطبق تلك الث

  : األمان ما يليثقافة أن تشمل وينبغي
   واضح للسلطة واملسؤولية وقنوات االتصال؛تسلسل وجود  )أ(  
   وحتسينا مستمرا؛نشطة إفادات  )ب(  
   ومجاعيا باألمان على مجيع املستويات يف املنظمة؛فرديا التزاما  )ج(  
  تويات للمساءلة عن األمان؛ واألفراد على مجيع املساملنظمة خضوع  )د(  
فيما الثين عن الالمباالة  قائم على التساؤل والتعلّم من أجل موقف اعتماد  )ه(  
  . باألمانيتعلق

    
     التقنيةاإلرشادات  - ٥  

 تقنية إىل املنظمات املعنية بتطبيقات مصادر القدرة النووية يف إرشادات هذا القسم ُيقّدم
طبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء خالل مراحلها  اإلرشادات صلة بتوهلذه. الفضاء
 وضعوهي تشمل اجملاالت الرئيسية التالية فيما خيص .  بالتصميم والتطوير والبعثةاملتعلقة

 واملوافقةوتوفري األساس التقين الذي تستند إليه العمليات اإلجرائية املتعلقة بالترخيص 
  :وكذلك التأهب حلاالت الطوارئ ومواجهتها

   استمرار القدرة الالزمة لتصميم األمان واختباره وحتليله؛وضمان إنشاء  )أ(  
 القدرة يف عمليات تصميم تطبيقات مصادر القدرة النووية يف تلك تطبيق  )ب(  

 الشروط املطلوبة، والترخيصِ إلطالق البعثات اليت تستخدم استيفائهات من ّبالفضاء، والتث
لقدرة النووية يف الفضاء، واملركبة الفضائية، ونظام اإلطالق،  مصادر ايفأي (هذه التطبيقات 

  ؛) وقواعد الطريانالبعثة،وتصميم 
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 اإلشعاع الناشئة عن وقوع حوادث حمتملة هتدد الناس والبيئة، خماطر تقييم  )ج(  
 أن تكون املخاطر يف مستوى مقبول وأن تكون يف أدىن حد معقول ميكن منوكفالة التيقّن 

  بلوغه؛
  . للتصدي لعواقب احلوادث احملتملةإجراءات اختاذ  )د(  

    
     التقنية يف جمال األمان النووي الكفاءة  - ١- ٥  

 األمان النووي يف جمال لتوفري إرساء وضمان استمرار الكفاءة التقنية الالزمة ينبغي
  .تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء

. النووي بأمهية حيوية لتحقيق هدف توفري األمان التقنية يف جمال األمان الكفاءة توافر يتسم
 ينبغي أبكر مراحل تطوير أّي تطبيق من تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء، ومنذ

 النووي األمانللمنظمات أن ترسي، وفقا للمسؤوليات املنوطة هبا، القدرات الالزمة لتصميم 
وينبغي .  حسب االقتضاءاملؤهلة،ؤهلني واملرافق واختباره وحتليله، مبا يف ذلك توفري األفراد امل

 مراحل البعثات اليت تستخدم مناحملافظة على تلك القدرات طوال املراحل ذات الصلة 
  .مصادر القدرة النووية يف الفضاء

  : يف جمال األمان النووي ما يليالكفاءة أن تشمل وينبغي
 من تطبيقات مصادر  وقوع حوادث يف سياق أي تطبيقسيناريوهات حتديد  )أ(  

  قها بدقّة؛ وتقدير احتماالت حتقّالفضاء،القدرة النووية يف 
 املادية اليت ميكن أن تتعرض هلا مصادر القدرة النووية األحوال وصف  )ب(  

   وكذلك احلوادث احملتمل وقوعها؛العاديةالفضائية يف الظروف 
   الناس والبيئة؛ اليت قد ختلّفها احلوادث احملتملة علىالعواقب تقييم  )ج(  
 مسات األمان املتأصلة واملصمَّمة لتقليل خطر وقوع حوادث وتقييم حتديد  )د(  

  .والبيئةحمتملة تصيب الناس 
    
     يف جمال التصميم والتطويراألمان  - ٢- ٥  

  . األمان ميكن بلوغهمن أن توفر عمليات التصميم والتطوير أعلى مستوى معقول ينبغي
سَتند إليه يف حتقيق هدف األمان إىل تقليل املخاطر الناشئة عن  املالنهج أن ينحو ينبغي

 العادية وعن احلوادث احملتملة إىل أدىن حد معقول ميكن بلوغه من خالل التشغيلعمليات 
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 تصميم وتطوير شاملة تدمج اعتبارات األمان يف سياق جمموع عناصر تطبيق عملياتإرساء 
صادر القدرة النووية الفضائية، واملركبة الفضائية، أي م( النووية يف الفضاء القدرةمصادر 
 أُوىلوينبغي مراعاة األمان النووي منذ ).  اإلطالق، وتصميم البعثة، وقواعد الطريانونظام

 التصميموينبغي أن تشمل عمليات . مراحل التصميم والتطوير، ويف مجيع أطوار البعثة
  :والتطوير ما يلي

  : وقائية متكِّن منوتدابريت خاصة بالتصميم وضوابط  وتقييم وتطبيق مساحتديد  )أ(  
   وقوع احلوادث اليت ميكن أن تطلق مواد مشّعة؛احتمال تقليل  ‘١‘  
   االنبعاثات احملتملة وما قد ينجم عنها من عواقب؛حجم تقليل  ‘٢‘  
   املستفادة من التجارب السابقة؛الدروس إدراج  )ب(  
صميم والتأكّد من صحتها من خالل  مسات وضوابط أمان التمن التحقّق  )ج(  

   االقتضاء؛حسبإجراء اختبارات وحتليالت، 
 أمان التصميم ولتقدمي وضوابط حتليل املخاطر لتقييم فعالية مسات استخدام  )د(  

  إفادات بشأن عملية التصميم؛
  . التصميم للتأكّد من أمان التصميماستعراضات استخدام  )ه(  

    
     املخاطرتقدير  - ٣- ٥  

 اليت يتعّرض هلا اإلشعاعيةإجراء عمليات تقدير للمخاطر بغية وصف املخاطر  ينبغي
  .الناس والبيئة

 اإلشعاعية اليت تسّببها احلوادث احملتملة للناس والبيئة خالل للمخاطر إجراء تقدير ينبغي
 بإطالق تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء وتشغيلها وانتهاء الصلةاملراحل ذات 

وتتسم تقديرات املخاطر .  عدم التيقن تقديراً كّمياً قدر اإلمكانجوانبا وتقدير خدمته
  . للعملية اإلجرائية املتعلقة بالترخيص إلطالق البعثةأساسيةبأمهية 

     من عواقب احلوادثالتخفيف  - ٤- ٥  
  .احملتملة بذل مجيع اجلهود العملية للتخفيف من عواقب احلوادث ينبغي
 األمان لتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء، ينبغي تقييم التدابري توفري إطار عملية يف

.  من عواقب احلوادث اليت ميكن أن تطلق مواد مشّعة حنو بيئة األرضللتخفيفالالزمة 
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 القدرات الالزمة وإتاحتها، حسب االقتضاء، بغية تقدمي الدعم يف الوقت إرساءوينبغي 
  :تخفيف من عواقب احلوادث، مبا يف ذلك املتعلقة باللألنشطةاملناسب 
 خطط طوارئ لوقف احلوادث املتالحقة اليت ميكن أن تنجم وتنفيذ وضع  )أ(  

  عنها خماطر إشعاعية؛
   وقوع إطالق ملواد مشّعة؛احتمال حتديد  )ب(  
   دقيق ملوقع إطالق املواد املشّعة وطبيعتها؛وصف إعداد  )ج(  
  ة باملواد املشّعة؛ دقيق للمناطق امللوثوصف إعداد  )د(  
 تدابري محاية من أجل احلد من تعرض الفئات السكانية لتلك باختاذ التوصية  )ه(  

  املتضررة؛املواد يف املناطق 
 وثيقة الصلة باحلادث لتعميمها على احلكومات واملنظمات معلومات إعداد  )و(  

  . احلكومية، ذات الصلة، وعلى اجلمهورغريالدولية واهليئات 
    

     املصطلحاتردمس  - ٦  
.  أدناه املصطلحات اخلاصة بتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاءالوارد املسرد ُيعّرف

 العامة املتعلقة باألمان، املستعملة يف إطار األمان فترد تعاريفها يف طبعة املصطلحاتأما 
  )٣(. مصطلحات األمان الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذريةمسرد من ٢٠٠٧
 العمل اليت ُيضطلع هبا يف موقع اإلطالق واليت تؤدي إىل إجراءاتجمموعة من : اإلطالق

   مدار أو مسار طريان حمدَّدين مسّبقاإىلإيصال مركبة فضائية 
مبا يف ذلك اجلوانب املتعلقة (وتشغيلها ) مركبة فضائية، مثال (نافعةإطالق محولة : البعثة

  وي لألرض حتقيقا لغرض معّين احمليط احليخارج) بانتهاء خدمتها
  أن تسمح سلطة حكومية بإطالق بعثة وتشغيلها:  إلطالق البعثةالترخيص
تصميم مسار بعثة فضائية ومناوراهتا بناء على أهداف البعثة، وعلى قدرات :  البعثةتصميم
   اإلطالق واملركبة الفضائية، والقيود املفروضة على البعثةمركبة

                                                                
 (P) املستخدمة يف جمايل األمان املصطلحات:  الدولية للطاقة الذريةالوكالة مصطلحات األمان الصادر عن مسرد 

  ).٢٠٠٧فيينا،  (٢٠٠٧النووي والوقاية من اإلشعاعات، طبعة 
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مصدر القدرة النووية يف (جمموع عناصر النظام : وية يف الفضاء مصدر للقدرة النوتطبيق
)  الفضائية، ونظام اإلطالق، وتصميم البعثة، وقواعد الطريان، وغريهاواملركبةالفضاء، 
   للقيام ببعثة فضائية تستخدم مصدرا من مصادر القدرة النووية يف الفضاءاملستعمل
 هلا مسبقا للتقليل إىل أدىن حد من عدد جمموعة من القرارات املخطّط:  الطريانقواعد

  البعثة القرار اآلنية اليت تتطلبها احلاالت العادية وغري العادية اليت تؤثّر يف اختاذعمليات 
التحضري قبل اإلطالق يف موقع اإلطالق، : الفترة الزمنية اليت تشمل ما يلي:  اإلطالقمرحلة

 إجراءونشر احلمولة النافعة وأي ) املعزِّزةأو ( والصعود وتشغيل الوحدات العليا واإلقالع
  آخر يرتبط بإيصال مركبة فضائية إىل مدار أو مسار طريان حمدَّدين مقّدما

  الفترة الزمنية اليت تلي عمر صالحية مركبة فضائية الستخدامها:  انتهاء اخلدمةمرحلة
منشأة لوضع محولة ) أو معزِّزة(أي مركبة دافعة حتتوي على وحدات ُعليا :  اإلطالقمركبة
   يف الفضاءنافعة
جهاز يستخدم النظائر املشّعة أو مفاعال نوويا لتوليد القدرة :  القدرة النوويةمصدر

   التسخني أو الدفع يف تطبيق فضائيأوالكهربائية 
أن تسمح سلطة حكومية بالشروع يف أنشطة التحضري إلطالق بعثة :  على البعثةاملوافقة

  وتشغيلها
مركبة اإلطالق وهيكل موقع اإلطالق واملرافق الداعمة واملعدات : ق اإلطالنظام

   إلطالق محولة نافعة يف الفضاءالالزمةواإلجراءات 
  
 


