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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية   

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة التاسعة واألربعون

  ٢٠١٢فرباير / شباط١٧-٦فيينا، 
  * من جدول األعمال املؤقَّت١١البند 

        استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي
: ة النووية يف الفضاء اخلارجيحلقة عمل بشأن استخدام مصادر القدر

  حوادث اإلطالق املنطوية خماطر  ختفيف هنج الواليات املتحدة جتاه
   نوويةعلى مواد

    
      **ورقة مقدَّمة من الواليات املتحدة األمريكية

  ملّخص  
 إلطـالق تطبيقـات مـصادر قـدرة         املقـرَّرة ُتخِضع الواليات املتحدة األمريكية عملياهتـا         

ُمكثَّفــة للتخطــيط للطــوارئ اإلشــعاعية النامجــة عــن اإلطــالق، مــن أجــل حتديــد  نوويــة لعمليــة 
وتتَِّسق هذه العملية مع التوجيهـات ذات الـصلة    . وختفيف أية آثار ممكنة حلادث إطالق نووي      

 املوَصــى هبــا يف إطــار األمــان اخلــاص بتطبيقــات مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء اخلــارجي، 
ــة   ٢٠٠٩عــام الــذي اشــتركت يف إصــداره   ــة الدولي ــة والوكال ــة والتقني ــة العلمي ــة الفرعي  اللجن

                                                         
  * A/AC.105/C.1/L.310. 
 .A/AC.105/C.1/2012/CRP.3 هذه الوثيقة إىل ورقة غرفة االجتماعات تستند **  
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 نوويـة،  طوارئ لكـلّ إطـالق ينطـوي علـى مـواد           الواليات املتحدة ُخطط     وُتِعدُّ .للطاقة الذرية 
وُتنــشأ شــبكة مــن . ي إىل خطــر إشــعاعيبغيــة التخفيــف مــن تسلــسل احلــوادث الــيت قــد تــؤدّ 

ول منطقـة اإلطـالق، للتأكّـد مـن مـدى صـدور             أجهزة االستشعار عن ُبعـد وأفرقـة للرصـد حـ          
مثّ ُتجمـع املعلومـات مـن    . انبعاثات من احلادث، وحتديد طبيعة تلك االنبعاثات عنـد الـضرورة         

د خبــرباء وطنــيني يف الطــوارئ زوَّل يف مركــز مراقبــة اإلشــعاعات، املــأجهــزة االستــشعار وُتحلَّــ
 الفئـات الـسكانية يف املنـاطق         من تعرُّض  وقد يوصي هؤالء اخلرباء بإجراءات للحدِّ     . اإلشعاعية

كما ُينـشأ مركـز معلومـات مـشتَركة ليـوزِّع علـى الفـور املعلومـات املتَّـسقة                    .تَمل تضرُّرها احمل
 احلكومــات واملنظمــات الدوليــة واهليئــات غــري احلكوميــة ذات الــصلة، ثــة علــىوالدقيقــة واحملدَّ

س علـــى هـــذه لتمـــرُّ إطـــالق ليِّأوُتجـــَرى تـــدريبات عديـــدة قبـــل  .وعلـــى عمـــوم اجلمهـــور
ــدخُّال ــ، وضــمان تالت ــوع     بتأهُّ ــوري يف حــال وق ــم والف ــصرُّف املالئ ــات املتحــدة للت  الوالي

  .، وهو احتمال غري مرّجح نوويةمواد نطوي علىحادث إطالق ي
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    مةمقّد  -أوالً  
الق وضعت الواليات املتحدة هنجاً مفصَّالً وشامالً جتـاه ختفيـف خمـاطر حـوادث اإلطـ          -١

وهـذه العمليـة تتَّـسق مـع إطـار األمـان اخلـاص              . اليت تنطوي على استخدام مصادر قدرة نووية      
انظـر أيـضاً الورقـة      ) (A/AC.105/934(بتطبيقات مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي             

حلقـة عمـل بـشأن اسـتخدام مـصادر القـدرة النوويـة يف            "مة من الواليات املتحـدة بعنـوان        املقدَّ
هنج الواليات املتحدة جتاه تقدير املخاطر ودوره يف تنفيذ برنامج أمان فّعـال             : اء اخلارجي الفض

وتـشمل العمليـة     )١("). الفـضائية يف الفـضاء اخلـارجي       من أجل تطبيقات مصادر القدرة النووية     
ُخطط طوارئ إشعاعية تفصيلية، وتقيـيم الوضـع يف حـال وقـوع حـادث إطـالق غـري مـرّجح،                     

خدام مــصدر قــدرة نوويــة، والتوصــية باختــاذ إجــراءات محايــة وإبــالغ هــذه   ينطــوي علــى اســت
  .د الضرورةاملعلومات للحكومات واجلمهور عن

  باع هنـج تـدرجيي يف اجلهـود املنـسَّقة لوضـع ُخطـط الطـوارئ اإلشـعاعية جـزءا          ويعّد اتّ   -٢
ة، باالسـتناد إىل   بعثة فـضائية ُتـستخدم فيهـا مـصادر القـدرة النوويـ           ال يتجّزأ من التخطيط لكلِّ    

متاح علـى املوقـع الـشبكي        (ات املتحدة الوطنية لتدابري التدخُّل    األحكام الواردة يف إطار الوالي    
www.fema.gov/emergency/nrf/ .(          الواليـات   تـدخُّل وهذا اإلطار دليل يسترشد بـه يف كيفيـة 

ار ُمرفَــق حلــق بــذلك اإلطــوقــد أُ.  خِطــرةمــوادع حــوادث تنطــوي علــى املتحــدة يف حــال وقــو
  .االنبعاثات النووية واإلشعاعيةاإلشعاعية يتناول حتديدا /متعلق باحلوادث النووية

فـاهيم املتعلقـة بالعمليـات،       تفصيالً للسياسات واحلـاالت وامل      عرضاً أكثر  ويقدِّم املرفَقُ   -٣
لطات واملسؤوليات املنوطة باإلدارات والوكـاالت االحتاديـة الـيت تـشرف علـى إجـراءات                وللس

 مـواد  الفورية واألنشطة القصرية األمد للتعايف من احلـوادث الـيت تنطـوي علـى تـسرُّب                  التدخُّل
وينطبــق املرفــق علــى احلــوادث الــيت يــستلزم طابعهــا ونطاقهــا تــدابري تــدّخل احتاديــة   . عيةإشــعا

  .احملليالواليات وعلى املستوى  اليت ُتتَّخذ على مستوى التدخُّلتكملةً لتدابري 
ــُقوُيحــدِّ  -٤ ــةَ اإلدارةَد املرف ــة والفــضاء   الوطني ــة  ) ناســا( للمالحــة اجلوي باعتبارهــا الوكال

االحتادية املعنية بالتنسيق يف حال وقوع حوادث إطـالق تنطـوي علـى مـصادر قـدرة نوويـة يف                     
وتتوىل ناسا املسؤولية عن تعيني وكالة منّسقة ممثّلـة هلـا لتقـود هـذا اجلهـد،                  .بعثة تقوم هبا ناسا   

مبمتلكـات   ، سواء فيمـا يتعلـق     التدخُّل يتعلق بتنفيذ تدابري     اً ختطيطياً وعنصر  اًمل عنصر الذي يش 
ــا   .حكومـــة الواليـــات املتحـــدة أو مبمتلكـــات حكومـــات أخـــرى   ــا مجيـــع بعثاهتـ وُتطِلـــق ناسـ

 للفضاء يف كيـب كانـافريال، يف الواليـات          كيندياملستخدمة ملصادر القدرة النووية من مركز       
                                                         

  )1( A/AC.105/C.1/L.312.  
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ت الــيت تــستخدم ّد املركــز خطــة مكمِّلــة لتلبيــة هــذه املتطلبــات جلميــع البعثــااملتحــدة، كمــا ُيِعــ
  .مصدر قدرة نووية

    
    ُخطط الطوارئ اإلشعاعية  -ثانياً  

 جهود التخطيط ملواجهة الطوارئ اإلشعاعية لكل بعثة تبدأ عـادة بالتنـسيق الرمسـي        إنَّ  -٥
ومـن املَهمَّـات     . بنحـو ثـالث سـنوات      بني ناسا وإدارة الطاقـة قبـل موعـد إطـالق البعثـة املقـرَّر              

ــة         ــة مواجه ــات األساســية خلط ــُد املتطلب ــة التخطــيط للطــوارئ اإلشــعاعية حتدي ــسية لعملي الرئي
 الطوارئ، وحتديد اُألطُر الزمنية إلعداد ُخطط فعَّالة وإجـراءات مناسـبة التوقيـت، ملواجهـة أيِّ               

دة ُخطـط دعـم البعثـات احملـدّ    وتـستند  . ي إىل تـسرُّب إشـعاعي  حادث أو عارض ميكن أن يـؤدّ   
ُخطـط إدارة البيانـات، وُخطـط الطـوارئ      :إىل متطلَّبات، وهي يف العادة تشمل اجملاالت التالية      

خــارج منطقــة اإلطــالق، وُخطــط اســتعادة مــصادر الطاقــة، وُخطــط تقيــيم البيانــات، وُخطــط  
كتابة اخلُطط وإعـدادها    ويتّم إجناز    .الدعم اللوجسيت والرصد امليداين، ولكنها ال تقتصر عليها       

وُتتََّخــذ التــدابري لــضمان احلفــص الكامــل  .رة مــن املــشاريع واالستعراضــاتَعْبــر سلــسلة متكــّر
  .ديد النهائي للموظفني والتوقيعلكل خطة قبل التح

 اجتماعات رئيسية بني الوكـاالت أثنـاء عمليـة التخطـيط            ١٠-٧وُتعقَد سلسلة من حنو       -٦
دة وتـشمل   عقَد اجتماعات فرعية أخرى عديدة تتنـاول مواضـيع حمـدّ          كما تُ  .للطوارئ اإلشعاعية 

وُيقـصد مـن    . للتحقُّق، مصمَّمة خصيصاً لدعم البعثـة وُتجرى تدريباٌت ومتارينٌ  .موظفني معيَّنني 
ويـشمل   .االجتماعات أن تعاجل مسار ُخطـط الطـوارئ اإلشـعاعية للبعثـة املقبلـة وحتـدِّده وتنفِّـذه           

ــة    احلاضــرون يف اجتماعــات  ــة، ووالي ــي ناســا، وإدارة الطاق  التخطــيط للطــوارئ اإلشــعاعية ممثِّل
، ووزارة الـدفاع،  ) الـيت جيـري فيهـا اإلطـالق    احملليـة الواليـة اإلقليميـة     (فلوريدا ومقاطعة بريفـارد     

ــة إلدارة حــاالت       ــة االحتادي ــة، والوكال ــة البيئ ــة محاي ــات املتحــدة، ووكال ــة للوالي والقــوات اجلوي
ة الوطنية لألرصـاد اجلويـة التابعـة لـإلدارة الوطنيـة لدراسـة احمليطـات والغـالف                  الطوارئ، والدائر 

  .س السواحل يف الواليات املتحدةاجلوي، ووزارة اخلارجية وقوات حر
.  التخطـيط للطـوارئ اإلشـعاعية       للفـضاء عـادة اجتماعـات      كينـدي ويستضيف مركـز      -٧
املرافـق القائمـة اخلاصـة بالبعثـات، مبـا          ُيتيح عقْد االجتماعات يف مركز الفضاء االستفادة مـن          و

فيها مركز املراقبة اإلشعاعية، املصمَّمة واملكرَّسـة لتيـسري مفهـوم عمليـات التخطـيط للطـوارئ                 
وُيـضاف إىل ذلـك أنَّ عقْــد   . اإلشـعاعية مـن أجـل البعثـات املـستخِدمة ملـصادر القـدرة النوويـة        

سيق مع ممثلـي إدارة حـاالت الطـوارئ يف          هذه االجتماعات يف موقع اإلطالق ُييسِّر جهود التن       
وتعترب جهـود التنـسيق     . حكومة الوالية واحلكومة احمللية يف مراكزهم الفعلية للعمليات الطارئة        
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ــواردة يف املُرفــق املتعلــق      مــع هــؤالء املمــثلني إقــرارا بــدورهم الرئيــسي يف تنفيــذ التوجيهــات ال
  .التدخُّلين لتدابري اإلشعاعية امللحق باإلطار الوط/باحلوادث النووية

ة مـن حتلـيالت   ويستند إعداد ُخطط الطـوارئ اإلشـعاعية إىل البيانـات والنتـائج املـستمدّ            -٨
األمان وتقييمات املخاطر التفصيلية املَعدَّة لكل بعثة، يف إطار إجـراء الواليـات املتحـدة لتحـسني                 

ة يف سياق عملية إعداد ُخطط      وُتبذَل مبكِّراً جهود شامل   . عمليات إطالق مصادر القدرة النووية    
الطوارئ اإلشعاعية، لتحديد وتقييم مجيع املخاطر اإلشعاعية الـيت جـرى حتديـدها يف الدراسـات                

ــة  /و ــدَّة للبعث ــة املَُع ــان التنظيمي ــائق األم ــات حمــدّ  وتكــون هــذه الو . أو يف وث ــائق مــصّممة لبعث دة ث
وتكـون   . األمـان وتقريـر تقيـيم األمـان     بيان التأثري على البيئة، والتقريـر النـهائي لتحليـل          :وتشمل

 مـن إطـار األمـان، وهـي ُتركِّـز علـى املـواد اإلشـعاعية،                ٣-٥تقييمات املخاطر متَّسقة مع الباب      
وُتـشكِّل  . ومركبة اإلطالق واالعتبـارات املتعلقـة باألرصـاد اجلويـة واالعتبـارات البيئيـة األخـرى               

ة ُمنطلَقـاً للحـصول علـى البيانـات املتعلقـة بالتـأثريات             املعلومات املتوافرة يف بيان التأثري على البيئـ       
احملتملــة علــى البيئــة الالزمــة للجهــود األوليــة للتخطــيط للطــوارئ اإلشــعاعية، بغيــة حتديــد نوعيــة 

ــة أيِّ ــرجَّ     وطبيع ــوع حــادث غــري م ــدى وق ــاث إشــعاعي ل ــستبَدل   . ح انبع ــة املطــاف، ُت ويف هناي
  .التقرير النهائي لتحليل األمانبالبيانات الواردة يف معلومات بيان التأثري البيئي وُتستكَمل 

يستخدم مفهوم املصادر اإلشعاعية واملعلومـات املتعلقـة باملخـاطر والـواردة يف التقريـر                 -٩
قـة املتوقَّعـة    النهائي لتحليل األمان يف إعداد ُنُهج النمذجة اجلوية للحصول علـى الـُسُحب املتفرّ             

وُتــستخَدم .  باالســتناد إىل معلومــات األرصــاد اجلويــة احملليــة  اإلشــعاعية لكــل بعثــة،وادمــن املــ
 للفــضاء، كينــديالبيانــات احلاليــة والتارخييــة بــشأن األرصــاد اجلويــة ملوقــع اإلطــالق يف مركــز  

هبدف منذجـة األحـوال اجلويـة للفتـرة الزمنيـة لإلطـالق املتوقَّـع، ولـدعم إقامـة املنـصات ونـشر                       
ــدَّات الرصــد اإلشــعاعي   ــوظّفي ومع ــصّدم ــه والت ــدي مركــز أنَّوجتــدر اإلشــارة إىل  . ي ل  كين

  .رصداً ودراسة ألحواهلما اجلويةللفضاء واملنطقة احمليطة به مها إحدى أكثر مناطق العامل 
عاعية هـو ضـمان أن تكـون مجيـع          واهلدف الرئيسي من جهد التخطيط للطوارئ اإلشـ         -١٠
، قبـل إطـالق أيـة بعثـة تـستخدم           )ارجـه داخـل املوقـع وخ    (ات املطلوبة جاهزة يف أماكنـها       املعّد

 يف الوقـت املناسـب ملواجهـة    التـدخُّل ات ضـرورية لـضمان   فهـذه املعـدّ   .مصادر القدرة النوويـة   
 األويل التـدخُّل أّي حادث ميكن أن يؤدي إىل انبعاث إشعاعي، وإتاحة حتوُّل سـلس مـن ذلـك         

  .احلاجةادي إذا دعت  كاملة تتخذ على املستوى االحتتدخُّلإىل تدابري 
، وحتـّدد املتطلَّبـات     عملية التخطيط للطـوارئ اإلشـعاعية     ويف الوقت الذي تتواصل فيه        -١١

، وهذه اخلُطـط  . ا املُزَمع إعدادها  الفريدة اخلاصة بكل بعثة، توضع قائمة ُخبطط البعثة وإجراءاهت        
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ختيـار مـا يلـزم مـن     مقرونة باملعلومات الواردة يف وثائق األمان املبيَّنة أعاله، تشكِّل األسـاس ال         
  .هة طوارئ تلك البعثة احملدَّدةاألفراد واملعدِّات ملعاجلة مسائل املوظفني والرصد ومواج

وُتتيح عملية التخطيط اجلارية للطوارئ اإلشعاعية اجملـال إلجـراء تعـديالت وتغـيريات                -١٢
تلـــك يف اخلُطـــط واإلجـــراءات املواكبـــة جلهـــود التخطـــيط، كمـــا أنَّ اجتماعـــات التخطـــيط ل 

وحاملـا يـتّم إعـداد اخلُطـط وتنـسيقها          . الطوارئ ُتـشكِّل منتـدًى ثابتـاً ملناقـشة الوثـائق وتعديلـها            
وإقرارها، جيري تعميمها علـى مجيـع الوكـاالت املعنيـة لالطِّـالع عليهـا، يف إطـار التحـضريات                    

ق، والـيت   خلطة البعثة، وللتـدريبات والتمـارين املقـرَّرة خلُطـط الطـوارئ اإلشـعاعية قبـل اإلطـال                 
  .ات وَمرافق لدعم إطالق البعثةتشمل ما سيلزم من موظفني ومعدَّ

وتــصّمم عمليــة التخطــيط للطــوارئ اإلشــعاعية ملواجهــة احلــوادث الــيت قــد تــنجم عــن   -١٣
االنبعــاث اإلشــعاعي، إىل جانــب تــوفري املــوارد لتــدخل أويل، مبــا يــشمل حتديــد مواقــع املــواد     

فترة دعم مـوارد التخطـيط للطـوارئ اإلشـعاعية املنـشورة أن         والقصد من   . اإلشعاعية وماهيتها 
وميكــن نـْشر مـوارد احتاديـة إضـافية بنـاًء علــى       .تكـون قـصرية، حبيـث ال تتجـاوز أيـام معـدودة      

ولتيــسري هــذا التحــوُّل وتــدفُّق األفــراد واملعــدَّات، واحلفــاظ علــى العمليــات املتواصــلة   .الطلــب
ة مرحلـة التحـوُّل، تكفـل إدارة الطاقـة أن يكـون فريقهـا               ألنشطة مركز املراقبـة اإلشـعاعية طيلـ       

.  إلدارة العواقب جاهزاً للعمل أثناء إطالق كـل بعثـة مـستخدمة ملـصادر القـدرة النوويـة                  احمللي
واملُراد من الفريق احمللي ملواجهة آثار احلوادث أن يقـدِّم كـل الـدعم املطلـوب ملعاجلـة املـشاكل          

 ث، بينما ُينَشر موظفون إضافيون مـدرَّبون وجمهَّـزون للتخفيـف           حاد اإلشعاعية النامجة عن أيِّ   
  .من آثار أّي حادث إشعاعي مؤسف

واملركز االحتادي للرصد والتقييم اإلشـعاعَيني دائـرة احتاديـة ميكنـها مواجهـة احلـوادث             -١٤
 باإلطـار  اإلشـعاعية امللحـق  /النووية أو اإلشعاعية، كما وَرد يف املُرفَق املتعلق بـاحلوادث النوويـة    

 الوطنية، فإنَّ إدارة الطاقة مسؤولة عـن احلفـاظ          التدخُّلومبوجب خطة    .التدخُّلالوطين لتدابري   
ويعـّد املركـز مؤسـسة مـشتَركة بـني الوكـاالت، يـضم ممـثلني عـن                  . على جاهزية املركز للعمل   

لــي خمتلــف املنظمــات االحتاديــة واملنظمــات املعنيــة علــى مــستوى الواليــات وعلــى الــصعيد احمل   
وغرضــه مــساعدة حكومــات الواليــات واحلكومــات  .  ملواجهــة احلــوادث اإلشــعاعيةالتــدخُّلب

احمللية والقَبلية، يف َمهمَّتها الرامية إىل محاية صحة مواطنيها ورفـاههم، مـن خـالل التحقُّـق مـن                   
ايـة،  قياس اإلشعاع وتفسري توزيعاتـه، باالسـتناد إىل املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة بـإجراءات احلم              

الصادرة عـن وكالـة محايـة البيئـة وإدارة األغذيـة والعقـاقري أو عـن إدارات حمليـة، ومـن خـالل                        
  .ئص الظروف اإلشعاعية اإلمجاليةحتديد خصا
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 يف حــاالت الطــوارئ اإلشــعاعية مــع التــدخُّلوُتجــري وكالــة ناســا استعراضــاً لتــدابري   -١٥
ــة مــن الوكــاالت املــشاركة      ــسيني مــن كــل وكال يف جهــود التخطــيط للطــوارئ  مــوظفني رئي

والغـرض مـن االسـتعراض هـو         . يومـاً  ٦٠ إىل   ٣٠اإلشعاعية للبعثة املقبلة، قبـل إطالقهـا بنحـو          
اجلاهزيــة "ضــمان الوفــاء التــام جبميــع املتطلَّبــات املعروفــة، واحلــصول علــى اســتجابة تــدل علــى 

  .داعم يف البعثةمن ممثل كل وكالة هلا دور " لتقدمي الدعم
    

    َمرافق الطوارئ اإلشعاعية وموظفوها ومعدَّاهتا  -ثالثاً  
وظائف حمـددة، إمَّـا يف      ل اًحيدَّد موظفو دعم التخطيط ملواجهة الطوارئ اإلشعاعية وفق         -١٦

ا احتادية أو تابعة للواليـة    مَّ خارج املوقع يف مرافق خمتارة إ      وإمَّا للفضاء،   كيندياملوقع يف مركز    
ل العناصـر  وتتمثّـ . ؤها لكلّ إطـالق معـيَّن حـسب الـضرورة     أو إنشا /أو حملية، جرى حتديدها و    

فريــق اإلدارة  :الرئيــسية الثالثــة لــدعم مهــام التخطــيط ملواجهــة الطــوارئ اإلشــعاعية فيمــا يلــي 
. التابع للوكالة املنّسقة املمثّلـة لناسـا، ومركـز املراقبـة اإلشـعاعية، ومركـز املعلومـات املـشتَركة                  

جهــود الطــوارئ اإلشــعاعية أعــدُّوا بوضــوح وصــف املهــام   ومجيــع املــوظفني الــذين يــدعمون  
. والقوائم املرجعية املتصلة هبا، اليت جيري استعراضها وُمراجعتـها لكـل بعثـة، حـسب االقتـضاء                

ليــة املــوظفني وُخطــط الــدعم واملعــدَّات واملَرافــق مــن خــالل سلــسلة مــن  ويــتّم التحقُّــق مــن أه
وجيـري تـدريب البـدائل لكـل منـصب، حبيـث يتـسىن أداء مهـام         . التدريبات والتمـارين املكثَّفـة    

وخيـضع املوظفـون البـديلون       .األفراد الرئيسيني يف حال عـدم قـدرهتم علـى النـهوض بواجبـاهتم             
  .يضاًريب والتجارب والتمرينات أللتد
ويعمل الفريق اإلداري للوكالة املنّسقة املمثلة لناسا حتت إشراف تلـك الوكالـة، وهـو             -١٧

ويقـوم بـدور تنـسيق       .يتكوَّن من ممثلـي احلكومـة االحتاديـة وحكومـة الواليـة واحلكومـة احملليـة               
علقـة  العمليات يف املوقع وخارجه، مبا يشمل التنسيق وإقرار وتعميم املعلومـات والتوصـيات املت         

  .الة املواد اإلشعاعية يف البعثةحب
د مركز املراقبة اإلشعاعية مبوظفني من ممثلي احلكومة االحتاديـة وحكومـة الواليـة              ويزوَّ  -١٨

واحلكومة احمللية، فـضالً عـن املهندسـني والعلمـاء والفيزيـائيني وخـرباء آخـرين مـن مجيـع أحنـاء                      
ــداً مــصمَّماً خصيــصاً ومــدرَّباً لتنفيــذ   ويــشكِّل موظفــو املركــز حمــوراً  .الواليــات املتحــدة  وحي

داخـل املوقـع    ( أو عـارض نـاجم عـن إطـالق بعثـة             حادث  األولية ملواجهة أيِّ   التدخُّلعمليات  
  . إشعاعيةموادكانية انبعاث تنطوي على إم) وخارجه
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ــّسقة       -١٩ ــة املن ــة مــن الفريــق اإلداري للوكال ويقــع مركــز املعلومــات املــشتَركة علــى مقرب
ملراقبــة اإلشــعاعية، وهــو يــضّم مهندســني وخــرباء يف الــشؤون العامــة مــن احلكومــات  ومركــز ا

ــة    ــات واحلكومــات احمللي ــة وحكومــات الوالي ــسية ملركــز املعلومــات    .االحتادي واألغــراض الرئي
ضــمان إصــدار معلومــات إشــعاعية منــسَّقة تنــسيقا كــامال وموافــق عليهــا     )أ( :املــشتَركة هــي

ناســب، مــع التركيــز علــى الــصحة العامــة والــسالمة ومحايــة البيئــة؛  موافقــة تامــة، يف الوقــت امل
ــّسقة        )ب(و ــة املن ــق اإلداري للوكال ــادل للمعلومــات بــني الفري ــصال وتب ــدور جهــة ات ــام ب القي

 وادق مبـ  ومركز املراقبة اإلشعاعية والوسائط اإلعالمية واجلمهور العـام، بـشأن أيـة مـسائل تتعلـ               
  .إشعاعية على منت بعثة

فهـي وحـدات ميدانيـة تقـيم اتـصاالت مباشـرة مـع جهـة                 فرقـة الرصـد اإلشـعاعي     أما أ   -٢٠
وهــذه األفرقــة املتمركــزة يف مواقعهــا  . االتــصال املخّصــصة يف إطــار مركــز املراقبــة اإلشــعاعية  

 األوليــة ملواجهــة أّي حــادث، بغيــة التحقُّــق مــن حــدوث أو عــدم  التــدخُّل تنفّــذ تــدابري مــسبقاً
ة االنبعاثـات وتـساعد يف      ا اقتضى األمر، حتدِّد األفرقة أيـضاً ماهيّـ        وإذ. حدوث انبعاث إشعاعي  

ويكون أحـد أفرقـة الرصـد اإلشـعاعي املنـشورة لكـل بعثـة               . حتديد املناطق اليت قد تكون ملّوثة     
ــاملوظفني واملعــدَّات ومــصّمم   خصيــصاً لتحديــد مــصادر القــدرة النوويــة ومكوِّناهتــا،   اًمــزّودا ب

  .لضمان سالمتها واستعادهتا بأمانواختاذ اخلطوات األولية 
    

    حتديد موقع انبعاث املادة اإلشعاعية وطبيعته  -رابعاً  
جيمع مركز املراقبـة اإلشـعاعية معلومـات آنيـة عـن البيانـات املتعلقـة بقياسـات مركبـة                       -٢١

 وإذا وقـع حـادث أو عـارض ملركبـة اإلطـالق يف أيِّ             . إطالق البعثة عن ُبعد ومبسارها وتعقُّبها     
حلة من مراحل اإلطالق إىل املدار اخلارجي، سُيتاح للمركز الوصـول إىل تلـك املعلومـات،                مر

وإىل مواقــع ارتطــام املركبــة الفــضائية املتوقعــة واحلطــام املــرتبط هبــا، مبــا يــشمل مــصادر القــدرة 
وميكن استخدام هـذه املعلومـات، مقرونـة ببيانـات األرصـاد اجلويـة احملليـة، للمـسامهة                  . النووية

 التنبُّؤ باالنتـشار احملتَمـل أليـة مـادة إشـعاعية وتركيزاهتـا علـى األرض واجلرعـات اإلشـعاعية                     يف
  .حال وقوع حادث إطالق غري مرّجحاملتصلة هبا يف 

، التابع ملخترب لـورانس     وطين لالنبعاثات يف الغالف اجلوي    ولدى املركز االستشاري ال     -٢٢
ــاق     ــعة النط ــة واس ــبكةٌ عاملي ــوطين، ش ــور ال ــيت ميكــن     ليفرم ــة ال ــات األرصــاد اجلوي ــن معلوم  م

 .اســتخدامها، عنــد الــضرورة، لنمذجــة االنبعاثــات يف الغــالف اجلــوي يف مجيــع أرجــاء العــامل  
ويوجد عاِلم مـن املركـز االستـشاري الـوطين لالنبعاثـات يف الغـالف اجلـوي يف مركـز املراقبـة                      

وتشكِّل هـذه   . دث إطالق حمتَمل   حا اإلشعاعية، ومهمته حتديد مواقع االنتشار اإلشعاعي أليِّ      
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نـْشر والتنـصيب األولـيني ألجهـزة الرصـد اجلـوي            لاملواقع أساس التخطيط لإلجراءات األوليـة ل      
  .أهولة، وألفرقة الرصد اإلشعاعيالبيئي املتواصل غري امل

ويف حــال وقــوع حــادث بــسبب انبعــاث إشــعاعي، يقــوم املركــز االستــشاري الــوطين    -٢٣
ب املـواد اإلشـعاعية احملتَمـل وجودهـا         ف اجلوي بنمذجـة االنبعاثـات وترسّـ       لالنبعاثات يف الغال  

ة مـن شــبكة  يف تلـك االنبعاثـات، باالسـتناد إىل بيانــات األرصـاد اجلويـة، واملــدخالت املـستمدّ      
  .نات األرضية اليت تقّدمها أفرقة الرصد اإلشعاعي يف امليدانأجهزة الكشف والعّي

نـات  صل هي أجهزة مؤمتتة لكشف اإلشـعاعات، تأخـذ عيّ         وأجهزة الرصد البيئي املتوا     -٢٤
نـات اهلـواء علـى    وُتجَمـع عيّ  .باستمرار من األجواء احمليطة لتحديـد مـدى وجـود نظـائر ُمـشّعة        

وهـذا مهـمٌّ ألنَّ االستنـشاق    .  متر، أي ما ُيقارب مستوى فم اإلنسان البالغ وأنفه      ١,٥ارتفاع  
مـــصادر القـــدرة النوويـــة مـــن مـــادة إشـــعاعية هـــو املـــسلك الرئيـــسي جلرعـــة االنبعاثـــات مـــن 

وتستخدم أجهـزة الرصـد اجلـوي البيئـي املتواصـل اسـتخداما أمثـل لرصـد                 ). ٢٣٨-بلوتونيوم(
فهـي قـادرة علـى كـشف أشـعة ألفـا وبيتـا، كمـا                . األحوال اجلوية اخلارجية، مبا يشمل الريـاح      

وميكـن ألجهـزة    . ٢٣٨-ونيـوم ة معيَّنـة بالتحديـد، مثـل البلوت       ميكن برجمتها لكشف نظائر ُمـشعَّ     
 هبــا مــن اخلــاصالرصــد اإلبــالغ عــن تركيــز النظــائر املُــشعَّة يف اهلــواء، وأن يكــون هلــا إمــدادها 

ويف حـال   . وهي تنقل البيانات آنيا َعْبـر الـسواتل إىل مركـز املراقبـة اإلشـعاعية              . الطاقة املستقلة 
وميكن أن تقرأ تلـك     .  أُجرِيت تعطّل االتصاالت، حتتفظ أجهزة الرصد بتسجيلٍ للقياسات اليت       

املعلومــات مباشــرة مــن خــالل أجهــزة الرصــد، وأن ُترســل إىل مركــز املراقبــة اإلشــعاعية َعْبــر    
  .اهلاتف أو الربيد، حبسب الضرورةأجهزة االتصال الالسلكية أو 

وقبل اإلطالق، جيري نْشر معدَّات الكشف اإلشعاعي وأفراد فريق الرصـد اإلشـعاعي               -٢٥
 للفـضاء   كينـدي يف مركـز    ( اسـتراتيجية حمـّددة حـول منطقـة اإلطـالق، داخـل املوقـع                يف مواقع 

، وفقـاً لألحـوال اجلويـة       )يف املنـاطق احمليطـة    (وخارجـه   ) وحمطة كيب كانافريال للقوات اجلويـة     
وتوَضع معظم معـدَّات الكـشف والرصـد يف مواقـع حمـددة، حبيـث                .املتوقَّعة يف موعد اإلطالق   

يات اخللفية لإلشعاع قبل اإلطالق، وللمـساعدة يف إعـداد ُخطـط الطـوارئ       ميكن إرساء املستو  
لني، وميكـن حتـريكهم     ويكـون بعـض املعـدَّات واألفـراد متـنقّ          .اإلشعاعية والتمارين اخلاصـة هبـا     

  .قبل اإلطالق بساعات، وفقاً ملا ُتمليه األحوال اجلوية، لرصد املنطقة على الوجه األمثل
، قبل اإلطالق، ألجهزة الرصـد اجلـوي البيئـي املتواصـل            ّويلز األ وجيري تعديل التمرك    -٢٦

وأفرقة الرصد اإلشعاعي املتنقِّلة، باالستناد إىل معلومات ُمستكَملة وسلسلة مـن مواقـع املركـز               
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 ســاعة قبــل اإلطــالق ٢٤االستــشاري الــوطين لالنبعاثــات يف الغــالف اجلــوي، بــدءاً مــن حنــو   
  .إلطالق بساعتني إىل أربع ساعاتي عادة قبل اوجيري التمركز النهائ. املقرَّر
وُيتــيح اســتخدام أجهــزة الرصــد اجلــوي البيئــي املتواصــل، وأفرقــة الرصــد اإلشــعاعي       -٢٧

 حتديـدا سـريعا وآنيـا أو      مـواد املتمركزة يف مواقع اسـتراتيجية، حتديـَد مـدى حـدوث انبعـاث لل             
. لـى مـصادر قـدرة نوويـة       تأكيد عدم حدوثه، لدى وقوع حادث إطالق غري مرّجح ينطوي ع          

ويفسِّر العلمـاء واملهندسـون اخلـرباء يف مركـز املراقبـة اإلشـعاعية البيانـات الـيت جتمعهـا أجهـزة                      
وُيــستفاد مــن املعلومــات يف فهــم إمكانيــة تعــرُّض الــسكان   .الرصــد وأفرقــة الرصــد اإلشــعاعي

  . إشعاعي حادث ينطوي على انبعاثوتلوُّث األرض يف املناطق املتضرِّرة، إذا وقع
    

    اقتراح إجراءات احلماية  -خامساً  
إنَّ احملــور األساســي لعمليــة التخطــيط للطــوارئ اإلشــعاعية هــو محايــة الــصحة العامــة     -٢٨

دة وُتعقَـد اجتماعـات حمـدّ   .  اإلشـعاعية مـواد  انبعاث للوالسالمة والبيئة، يف أعقاب حدوث أيِّ   
ضمُّ ممثلـي حكومـة الواليـة واحلكومـة      للتخطيط للطـوارئ اإلشـعاعية، وُتـنظَّم حلقـات عمـل تـ            

احمللية، وممثلني احتاديني من ناسـا، وإدارة الطاقـة، ووكالـة محايـة البيئـة ومـن وكـاالت أخـرى،                  
ملساعدة حكومة الواليـة واحلكومـة احملليـة يف إعـداد مبـادئ توجيهيـة إلجـراءات احلمايـة تلبِّـي                

ــق امل   . دةاحتياجــاهتم احملــدّ  ــداد وتوثي ــسيق وإع ــة    وجيــري تن ــة إلجــراءات احلماي ــادئ التوجيهي ب
  .داخلية واخلارجية على السواءاملخصَّصة ملواقع البعثة، ال

ومـن أجـل محايـة مـوظفي منطقـة          ". اإليـواء يف املوقـع    "وُيسمَّى أحد إجراءات احلماية       -٢٩
قــد تنــشأ عــن حــادث إطــالق يف مرحلــة    خمــاطرارهــا والــسكان احمللــيني مــن أيِّاإلطــالق وزّو

 ميكن أن ُينَصحوا بالذهاب إىل أماكن ُمغلَقة، وإقفال مجيع األبواب والنوافـذ، وإطفـاء               مبكِّرة،
) الكيميـائي  (الـسام أنظمة التدفئة والتكييف لديهم، وانتظار مرور عمود الدخان اإلشعاعي أو           

ــة يف حــوادث اإلطــالق الــيت ال تنطــوي علــى       .احملتَمــل كمــا يوَصــى هبــذه اإلجــراءات احلمائي
مــن (د  نوويــة، باعتبــاره وســيلة حلمايــة النــاس مــن أعمــدة دخــان ســاّمة قــد تتولّــمــصادر قــدرة

  .أثناء حدوث حادث إطالق) نتجات املتفرِّعة عنها مثالًأو امل/قاذفات الصواريخ و
وباإلضافة إىل املبادئ التوجيهية إلجراءات احلماية والتوصيات، تعمـل إدارة الطاقـة مـع                - ٣٠

وفري تــدريب طّبــي خمــصص ملــوظفي املستــشفيات واملراكــز الطبيــة يف   ممثلــي احلكومــة احملليــة، لتــ 
 اإلشــعاعية والتعامــل مــع املرضــى املــصابني  وادويركِّــز التــدريب علــى آثــار املــ  .منطقــة اإلطــالق

ده ممثلو احلكومة احمللية، وُيقـدَّم قبـل         حيدّ طيبوُينسَّق التدريب مع كل ِمرفق       .بالتلوُّث وعالجهم 



 

V.11-88000 11 
 

A/AC.105/C.1/L.315 

ويـوفِّر  . ثة تنطوي على مصادر القدرة النووية بنحـو سـتة إىل مثانيـة أسـابيع              ة إطالق لبع  يكل عمل 
برنــامج مواقــع التــدريب التــابع إلدارة الطاقــة  /مركــُز املــساعدة يف حــاالت الطــوارئ اإلشــعاعية 

املدربني، وهم أطّباء، وفيزيائيون صّحيون، ومتخصِّصون يف الصحة املهنية، وهم خرباء يف جمـال              
  .رَّضني لتلك اإلشعاعات وعالجهملإلشعاعات ويف التعامل مع املرضى املعاآلثار الصحية 

    
    تعميم املعلومات على اجلمهور  -سادساً  

من إطار األمان، ُتنشئ الواليات املتحـدة مركـزاً للمعلومـات           ) و (٤-٥بالباب   عمالً  -٣١
ــد وموحَّــد للمعلومــات املوّجهــة إىل اجلهــات ذا    ــوفري مــصدر وحي ــصلة مــن  املــشتَركة، لت ت ال

 االحتاديــة ملواجهــة االنبعاثــات التــدخُّلووســائط اإلعــالم واجلمهــور، بــشأن تــدابري  احلكومــات
ويعـّد تـدفُّق املعلومـات الفعَّالـة والناجحـة يف حينـها             .  حادث إطـالق   اإلشعاعية النامجة عن أيِّ   

الناجحــة بــني وكالــة ناســا ووســائط اإلعــالم واجلمهــور، جــزءا ال يتجــّزأ مــن تــدابري التــصدي  
وعلــى غــرار مركــز املراقبــة اإلشــعاعية، يــضم مركــز املعلومــات املــشتَركة   . حلــوادث اإلطــالق

  .ت الواليات والوكاالت احملليةجمموعة من ممثلي الوكاالت االحتادية ووكاال
 إعالميــة وُخططـــاً  مــواد ُيِعــّد موظفـــو مركــز املعلومــات املـــشتَركة     وقبــل اإلطــالق،    -٣٢

وبــالنظر إىل كثــرة  .  هبــا وينفِّــذوهنا لــدى وقــوع حــادث إطــالق     واســتراتيجيات، ويوصــون 
املنظمات احلكومية املشاركة يف إطالق مصادر القدر النووية، ُتستحَدث آليـات للتنـسيق فيمـا          

وُتقـدَّم  . بني الوكاالت، بشأن نْشر املعلومات العامـة لـدى وقـوع حـادث إطـالق غـري مـرّجح                  
 القـرار واملؤسـسات العامـة    وصّناع، )بوعة والتليفزيونالصحافة املط(العروض لوسائط اإلعالم   

ويعّد مركـز املعلومـات املـشتَركة     . املعنية، ملساعدهتم يف إبالغ اجلمهور مبخاطر البعثة ومنافعها       
سقة يف دة، لتيسري نـْشر معلومـات عامـة دقيقـة ومتّـ     إعالنات مصوغة مسبقاً بشأن حوادث حمدّ  
وُتعّد إعالنات ُمعّدة مسبقاً جلميع النتـائج املوثوقـة       . الوقت املناسب لدى وقوع حادث إطالق     

إلطالق ما، مبا يشمل احلوادث الـيت تقـع خـالل مرحلـة مـا قبـل اإلطـالق، ويف بدايـة الـصعود               
دة متعلقـة   وُتـضاف معلومـات حمـدّ     . وأثناء املرحلة شبه املداريـة واملرحلـة املداريـة مـن اإلطـالق            

ل املعّدة مسبقاً إجراءات محايـة موصـًى هبـا، ميكـن أن     وتشمل الرسائ. باحلادث يف حال وقوعه  
  .ا اجلمهور لدى وقوع حادث إطالقيتخذه
مركـز املعلومـات املـشتَركة سيحـصل علـى املعلومـات مـن             نَّ  وإذا وقع حـادث مـا، فـإ         -٣٣

مركز املراقبة اإلشعاعية، لُيِعّد يف الوقت املناسـب معلومـات بـشأن حـادث اإلطـالق ويوّزعهـا                  
 ويــستعرض مركــز املعلومــات املــشتَركة أيَّ .  اإلعــالم والفئــات األخــرى املعنيــة علــى وســائط

كمــا يرصــد مركــز املعلومــات  .معلومــات عامــة أعــدَّهتا الوكــاالت الــشريكة ملواجهــة احلــادث
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املشتَركة إيصال الرسائل، ومضموهنا اإلعالمي ونظـرة اجلمهـور إىل حـادث اإلطـالق، وميكـن              
ــصدر بيانــات صــحفية لــضم  ان أن تــصل إىل اجلمهــور رســائل صــحيحة ومالئمــة بــشأن   أن ُي

وجيب أن توافق الوكالة املنّسقة املمثّلة لناسا على مجيع الرسـائل الـيت ُيِعـّدها        .إجراءات احلماية 
  .ومات املشتَركة قبل نشرها علنامركز املعل

لوماسـية الـيت    ويتوىل مركز املعلومات املشتَركة املسؤولية أيضاً عـن إعـداد الربقيـات الدب              - ٣٤
فقبل اإلطالق، ُيِعـّد مركـز املعلومـات املـشتَركة          . ُترَسل إىل احلكومات واملنظمات الدولية املعنية     

ــة وخمــاطر اإلطــالق       ــدرة النووي ــصادر الق ــة وم ــشرح البعث ــات دبلوماســية ت ــل وزارة . برقي وُترِس
ركــز املعلومــات ويكتــب م. اخلارجيــة الربقيــات إىل الــسفارات والبعثــات يف مجيــع أرجــاء العــامل 

املشتَركة برقيات دبلوماسية معّدة مـسبقاً، مماثلـة للرسـائل املعـّدة مـسبقاً واملـذكورة آنفـاً، حبيـث                    
وُتنـشِّط وزارة   . ميكن إبالغ احلكومات املعنية مبعلومات دقيقة يف أقرب وقت ممكن عند احلاجـة            

وية، لـضمان توجيـه الربقيـات      اخلارجية مركز عملياهتا أثناء كل عملية إطالق ملصادر القدرة النو         
الدبلوماسية إىل احلكومات املعنيـة يف أسـرع وقـت ممكـن، لـدى وقـوع أّي حـادث إطـالق غـري                       

  . الوكالة املنّسقة قبل إصدارهاوختضع مجيع هذه الرسائل الدولية ملوافقة. مرّجح
    

    خالصة  -سابعاً  
 حــادث ختفيــف خمــاطر أيِّأعــدَّت الواليــات املتحــدة هنجــاً كــامالً ومفــصَّالً لرصــد و    -٣٥

وهـي ُتِعـّد جمموعـة مـن اخلُطـط للتعامـل            . إطالق ينطوي على استخدام مصادر القدرة النوويـة       
صة، وأفرقــة ومعــدَّات جــاهزة لكــل  مــع ســيناريوهات حــوادث إطــالق حمتَملــة؛ ومرافــق خمصـّـ 

. عـاث  انب إطالق ينطوي على استخدام نظام القدرة النووية، لتحديد ما إذا كان قد حدث أيُّ             
 ُيـصدرون  ة االنبعـاث وخمـاطره، مثّ   ويفسِّر العلماء واملهندسـون اخلـرباء البيانـات، لتحديـد ماهيّـ           

وُيِعّد مركز املعلومات املشتَركة معلومات دقيقـة       . التوصيات إىل واضعي السياسات واجلمهور    
  .يف الوقت املناسب للحكومات األخرى واجلمهور

 


