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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية   

   العلمية والتقنية الفرعيةاللجنة
  التاسعة واألربعونالدورة 

  ٢٠١٢فرباير / شباط١٧- ٦فيينا، 
  *ت من جدول األعمال املؤق١١ّالبند 

        استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي
قدرة النووية يف الفضاء حلقة العمل بشأن استخدام مصادر ال    

  مناقشة حول أمان استخدام مصادر القدرة النووية :اخلارجي
      يف الفضاء اخلارجي

      **مة من الصنيورقة مقدَّ    
    مةمقدِّ  -أوالً  

القمـري يف  " ١تـشاجني   "واصلت الصني، منذ النجاح الذي حققته يف إطـالق مـسبار              -١
 للفضاء اخلارجي وحققت مزيداً مـن التقـدم         ، تسريع استكشافها  ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين األول 

وســيحمل مــسبار قمــري مــن املزمــع . الــيت تقطعهــامــن حيــث شــكل استكــشافاهتا واملــسافات 
 للـهبوط وجهـاز مـسح لتمكينـه مـن اهلبـوط علـى القمـر ودراسـة                    ُعـّدةً  ٢٠١٣إطالقه يف عـام     

كـشافاهتا للفـضاء،    ومع مواصلة التقدم يف تكنولوجيا الفضاء، سـتتعّمق الـصني يف است           . سطحه
  .شريطة وجود الظروف املواتية، من أجل تعزيز فهم اإلنسان للفضاء اخلارجي

───────────────── 
  * A/AC.105/C.1/L.310.  
  .A/AC.105/C.1/2012/CRP.5 ذه الوثيقة إىل ورقة االجتماعتستند ه **  



 

2 V.12-50183 

 

A/AC.105/C.1/L.319

واملسألة الرئيسية اليت يتعـّين النظـر فيهـا يف استكـشاف الفـضاء اخلـارجي هـي مـصدر                      -٢
ــضائية    ــة الف ــستخدمه املركب ــذي ينبغــي أن ت ــدرة ال ــيت ُتقطــع يف استكــشاف   . الق ــسافات ال فامل

 إىل اخنفــاض ملحــوظ يف الثوابــت الشمــسية، وبالتــايل فــإن ألرض تــؤدين اكواكــب بعيــدة عــ
ــل         ــذا القبي ــن ه ــات م ــدعم بعث ــبة ل ــست مناس ــسية لي ــدرة الشم ــستندة إىل الق ــا امل . التكنولوجي

  وبـــذلك، تكـــون مـــصادر القـــدرة النوويـــة يف الظـــروف التكنولوجيـــة الراهنـــة بـــديالً منطقيـــاً  
ــسية ــدرة الشمـ ـــ . للقـ ــدرة النووي ــا يف الفـــضاء هـــي   ومـــصادر القـ ــسية املـــستخدمة حاليـ   ة الرئيـ

ــةالبطاريــات واملفــاعالت   ــد. النظائري ــوم تان املــستعملتوالنوي ) Pu-238 (٢٣٨-ان مهــا البلوتوني
فحـصائلها   ة الثانيـ  ة النويـد  أّمـا ،  ا حبد ذاهت  مشّعة  األوىل ةوالنويد. )Pu-235 (٢٣٥-والبلوتونيوم

ني مـن   ت النويـد  اتنيأمـان هـ   ملـدى   دراسـة   أن ُتجرى    ومن األمهية مبكان  . االرتكاسية هي املشّعة  
  .أجل محاية الناس والبيئة

 عامـــاً واجملتمـــع الـــدويل يعمـــل علـــى استكـــشاف الفـــضاء ٤٠ومنـــذ مـــا يزيـــد علـــى   -٣
 القريبــة مــن املــداراتيف وقــد اســتخدمت مــصادر القــدرة النوويــة  .واســتخدام القــدرة النوويــة

ــضاء اخلــارجي األرض ويف  ــص و. الف ــتخدام م ــضاء   اس ــة يف الف ــدرة النووي ــرادر الق  أساســي أم
ــضاء اخلــارجي   ال ــُتإذ ستكــشاف الف ــصادر  ن مكّ ــذه امل ــن استكــشاف األجــسام   ه ــةم  الكوني

تقليـل   األمهيـة ل فائقـة ضـف إىل ذلـك أهنـا       .  كوكـب املـشتري    بعد املوجودة يف النظام الشمسي   
  . مبصادر القدرة هذه على األرض ويف الفضاءاملقترنةاملخاطر األمنية 

 مــع هلــذه االعتبــارات، أصــدر مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي التــابع لألمانــة  اونظــر  -٤
إطـار األمـان السـتخدام مـصادر        "وثيقة بعنوان    ،٢٠٠٩ يف عام    الوكالة الدولية للطاقة الذرية،   

الوثيقة إرشادات بـشأن    هذه  وتتضمن  ). A/AC.105/934 ("القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي    
كمـا  اجملتمـع الـدويل،     مـن ِقَبـل      ملـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي          مـن   اآلستخدام  اال

مـصادر  هبـا   ر  لبلدان أن تطـوِّ   ا اليت تستطيع  ة اآلمن الطريقةتتضمن اقتراحات إدارية وتقنية بشأن      
  .القدرة النووية املستخدمة يف الفضاء اخلارجي

    
    خلارجياستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء ا  -ثانياً  

 الـصني يف    اذهتنفّـ الـيت    ،شروع استكشاف القمر  التابعة مل  اهلادئاهلبوط  ستخدم بعثة   ت  -٥
ا جهـاز لكـي يـتمكّن      ٢٣٨-بلوتونيـوم إىل ال املـستندة   النظائريـة    مصادر القـدرة     احلاضر،الوقت  
  .القمرسطح  يف درجات احلرارة الليلية على واملسح من العمل اهلبوط
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    ة استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجيحتليل إمكاني  -ثالثاً  
هــي  املركبــات الفــضائية  مــصادر القــدرة الرئيــسية الــيت ميكــن اســتخدامها حاليــا يفإنَّ  -٦

والنوعـان الرئيـسيان مـن الطاقـة النوويـة املـستخدمان           . النوويـة والشمسية  و الكيميائية   القدرات
والقـدرة النوويـة املـستمدة مـن        النظـائر املـشعة     مدة من   القدرة النووية املست   لتوليد الكهرباء مها  

 النوويـة أثـر مباشـر يف حجـم        أو الشمـسية    القـدرة  ونـسق جهـاز   وحلجم آلية الفتح    . فاعالتامل
ويـساعد اختيـار مـصدر القـدرة املناسـب علـى            . نظام املركبة الفضائية وخصائصها الديناميكية    

 ودرجـة   وضـعها  ضـبط  تعقّد تصميم أجهـزة      ن م احلّدتقليص احلجم الكلي للمركبة الفضائية و     
  . البنيوينسقها هتا ومن تعقّدحرار
ــة لالســت رصــدوفيمــا مــضى، كانــت ســواتل     -٧ ــرداد األرض القابل يف الغالــب ستخدم  َت

يقضي أكثر من شـهر واحـد       يكن ل   هذا النوع من السواتل مل     مصادر القدرة الكيميائية، ولكنّ   
  .ارديف امل
سية، بحت الطاقة الشمسية، يف شكل ألـواح البطاريـات الشمـ          ويف الوقت احلاضر، أص     -٨

وشهد استخدام النظم القائمة على القدرة الشمـسية        .  يف الفضاء  أكثر مصادر القدرة استخداما   
فقد بلغت نـسبة الكتلـة إىل       . ذات الكفاءة التحويلية املعتدلة نسبة إىل كفاءة الناتج تطّورا كبريا         

  .درة يف هذه النظم مستويات تكنولوجية متقّدمة نسبياًالقدرة ونسبة املساحة إىل الق
ألجنحـة الشمـسية    ا االحتياجـات مـن   ومع تزايد االحتياجات من القدرة، تتزايد أيـضاً           -٩

التعقـد الـتقين لنظـام      كمـا يتزايـد     القياسية املـستخدمة يف الـنظم القائمـة علـى القـدرة الشمـسية               
يـؤدي  مـا   وغالبـا  . مبـا يكفـي  ضمان صالبتهاليز البنية ويلزم أيضاً تعز  . ل آلية الفتح القائمة   اقفإ

 احتياجـات   ومـا أن تبلـغ    .  القـدرة   مـصدر  مجالية لنظـام  إىل زيادة كبرية يف الكتلة اإل     تعزيز البنية   
مجاليـة لنظـام القـدرة الشمـسية      تبـدأ الكتلـة اإل  نـا حـىت   من القـدرة مـستوى معيّ   ملركبة الفضائية ا

تصميم وصـنع األجهـزة الالزمـة       ب فيما يتعلّق تقنية خطرية    حتديات   هذا النظام يشكّالن  وحجم  
 العثور علـى مـصدر جديـد للقـدرة          ُيصبح من الضروري  وبالتايل  . لبعثات واملركبات الفضائية  ل

  .من أجل زيادة كفاءة النظام ككل
 اسـتخدام مـصادر     ميـزة  يتزايد وضوح ابتعاد املركبة الفضائية عن الشمس،      زيادة  ومع    -١٠

  التحليـل أنَّ أثبـت وقد .  مصادر القدرة الشمسية يف الفضاء اخلارجيعوضا عنية القدرة النوو 
تــنخفض إىل مــستوى ال يعــود مقبــوال مــا أن تــصل إىل  كفــاءة وحــدات البطاريــات الشمــسية 

ــشمس      ــة عــن ال ــد مخــس وحــدات فلكي ــة،  (مــسافة تبع ــة النظري ــنخفضومــن الناحي  الثابــت ي
وهـذه  ). لقرب مـن األرض بـا  من القيمة املرجعيـة   ١/٢٥ إىل   عند تلك املسافة    بدوره الشمسي
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 مركبـة   إرسـال  عنـد    أمـرا ضـروريا    يف الفـضاء     القـدرة النوويـة   الظاهرة جتعـل اسـتخدام مـصادر        
  .فضائية إىل كوكب املشتري وإىل كواكب أخرى أبعد منه يف النظام الشمسي

 الفـضاء هـو االختيـار     استخدام مـصادر القـدرة النوويـة يف      وتثبت العوامل اآلنفة الذكر أنَّ      -١١
املنطقـــي ألغـــراض استكـــشاف الكواكـــب الواقعـــة علـــى مـــسافات بعيـــدة عـــن كـــوكيب األرض   

وينبغي يف عمليات استكشاف الفضاء، وخصوصا الفضاء اخلـارجي، أن يقـع االختيـار              . واملشتري
ــة ألنَّ    ــدرة النووي ــى اســتخدام مــصادر الق ــأثريات    عل ــسبب ت ــدرة الشمــسية ال تكــون متاحــة ب  الق

  . مصادر القدرة الكيميائية ال تكفي للوفاء باالحتياجاتلظروف الطبيعية كالظالم، وألنَّا
    

  استخدام مصادر القدرة النووية يف فهم جوانب األمان   -رابعاً  
    يف الفضاء اخلارجي

ل وجـــود املـــواد اإلشـــعاعية أو الوقـــود النـــووي يف مـــصادر القـــدرة النوويـــة يف يـــشكّ  -١٢
ــضاء، وكــذلك أي   ــنجمادث وحــالف ــها، خطــرا  ت ــى ا عن ــاس وعل ــوي لكوكــب   الن حملــيط احلي

 بآثـار اسـتخدام مـصادر القـدرة         يتعلّـق فيمـا   لدى النـاس     بالقلق   ا شعور وهذا ما أوجد  . األرض
  . على سالمتهم وسالمة حميطهم احليويالنووية يف الفضاء اخلارجي

 احلـوادث يف    يـة ومـن   ولقد شهد العامل يف السنوات األخـرية عـدداً مـن احلـوادث النوو               -١٣
 يف حمطـة ثـري مايـل آيالنـد،          ١٩٧٩ احلـادث النـووي الـذي وقـع عـام            حمطات القدرة النوويـة   

ومــن بــني . ٢٠١١ وحــادث فوكوشــيما يف عــام ١٩٨٦  عــاموحــادث تــشرينوبيل النــووي يف
 غـالف األرض    دخوهلـا فاعالت نووية مستخدمة يف الفـضاء اخلـارجي عنـد           املتعلقة مب احلوادث  
للقــدرة النوويــة يف احملــيط اهلــادئ إىل الــشمال مــن  " روســات"م مــصدر دث حتطّــ حــا،اجلــوي

إىل " كومسـوس "اتل وسـ أحـد  عـودة  حـادث  ، و١٩٧٣اليابان يف أعقاب فـشل إطالقـه يف عـام       
بعثـر  ت  تـسبب يف   ، الـذي  ١٩٧٨ كنـدا عـام      يـة مـن   غربال يةشمالالـ نطقـة   فـوق امل  الغالف اجلـوي    

يف " كومسـوس "اتل  وسـ أحـد   م  ع، وحتطّـ  متر مربّـ   كيلو ١٠٠ ٠٠٠ على مساحة إشعاعي  حطام  
قلــق مــدعاة لل هــذه احلــوادث وأصــبحت كــل. ١٩٨٣احملــيط األطلــسي عنــد عودتــه يف عــام   

  . انتشار القلق بشأن األمان النوويأدت إىلوالنقاش بني الناس و
 عامـاً وقـد َزّودت      ٤٠وتستخدم مصادر القدرة النووية يف الفـضاء منـذ مـا يزيـد علـى                  -١٤

 مـن مركبـات الفـضاء، مـن سـواتل مراقبـة احمليطـات علـى مـدارات                    بالقدرة طائفـةً   ملصادُرهذه ا 
مة الستكـــشاف الكواكـــب علـــى األطـــراف اخلارجيـــة  أرضـــية منخفـــضة إىل الـــسواتل املـــصّم

وقد أجنزت معظم املركبات الفضائية مهامهـا بنجـاح واسـتوفت املتطلبـات           . للمنظومة الشمسية 



 

V.12-50183 5 
 

A/AC.105/C.1/L.319 

وبالتـايل  . ث إشعاعي إىل البيئة اليت كانت تعمل فيهـا  منها أي ملوّ   التصميمية، وبذلك مل ينبعث   
ــة        ــها وإمكاني ــات الفــضائية جــدواها وفعاليت ــدابري األمــان املعتمــدة يف تلــك املركب فقــد أثبتــت ت

  .استخدامها كنقاط مرجعية الستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي يف املستقبل
ساســي  األتكنولــوجي اللّاملنظــور احلــلنوويــة يف املــستقبل وستــصبح مــصادر القــدرة ا   -١٥

جيـب  مـع ذلـك،     و.  بالقـدرة  ملركبات الفضائية املصممة الستكشاف الفـضاء اخلـارجي       التزويد  
مزيــد مــن االهتمــام لألمــان النــووي يف الفــضاء اخلــارجي لكــي تراعــى اعتبــارات األمــان إيــالء 

 مــن دراســة بــّد وال. النوويــة يف الفــضاءمراعــاة كاملــة يف تــصميم واســتخدام مــصادر القــدرة  
مــصدر القــدرة النوويــة، واملركبــة الفــضائية، ونظــام :  املراحــللاملــسائل املتــصلة باألمــان يف كــ

جوانـب  ل من إجراء دراسـات ل     بّد وال. والتحكّم يف الطريان   الفضائيةبعثة  الاإلطالق، وتصميم   
 مـن أجـل زيـادة       لسياسات اخلاصة باحلوادث  ل و لوقاية النووية يف ا  االتكنولوجيواملراقبة  املتعلقة ب 

، والعثور علـى احللـول   القدرة على توفري األمان، واختيار التدابري املناسبة للتغلب على املشاكل      
مـن   والـيت تتعـّرض هلـا الـسالمة     املخـاطر   مـن لتقليلإىل ا اجلهود الرامية يف إطاراملناسبة، وذلك  

  . النوويةالقدرة استخدام مصادر يفاحلوادث احملتملة 
    
    االستخدام اآلمن ملصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي  -خامساً  

عناصر تكنولوجية أساسـية لـدعم      املستخدمة يف الفضاء هي      مصادر القدرة النووية     إنَّ  -١٦
 يف حتـــسني فهـــم اإلنـــسان للكـــون تؤديـــه بعثـــات استكـــشاف الفـــضاء اخلـــارجي، وهلـــا دور  

 مبكـان مهيـة   من األ  استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي،         ومع.  إياه واستكشافه
لتـصل    الـيت تلحـق النـاس وبيئـاهتم    ضـرار األصـابات و لتقلـيص اإل  التدابري الالزمة أن ُتّتخذ أيضاً  

  .الظروفإىل مستويات مقبولة، حىت يف أسوأ 
 ينبغــيء اخلــارجي، وبغيــة مواصــلة تطــوير التكنولوجيــا النوويــة الســتخدامها يف الفــضا  -١٧

م االستفادة من التجارب الناجحة للبلدان الـيت أطلقـت مـصادر قـدرة نوويـة يف الفـضاء والـتعلّ                   
وفيمـا خيـص    . ن النـووي والوقايـة مـن اإلشـعاعات        امن احلوادث املاضية من أجـل ضـمان األمـ         

 لتــصميم  نظــامأن ُينــشأ علــى املــستوى الــوطين، ينبغــي ة اإلداريــوالــضوابط يةتــدابري الــسياساتال
، وذلــك مــن أجــل ها وتــشغيلوبنائهــا مــصادر القــدرة النوويــة املــستخدمة يف الفــضاء اخلــارجي

ــة يف الفــضاء،    أمــان مــصادر القــدرة  تكفــلتكنولوجيــات واســتحداث تنظــيم األنــشطة النووي
مـصادر  أحـد  فـشل   الـيت ميكـن أن تترتـب علـى          النووية والوقاية من اإلشعاع، وحتليل العواقـب      

 ووضــع ، للمخــاطركاملــةإجــراء تقييمــات ويــة املــستخدمة يف الفــضاء اخلــارجي، القــدرة النوو
  .السياسات الالزمة ملعاجلة احلوادث من أجل تقليص املخاطر إىل مستوى مقبول
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    تهتقييم األمان ومراقب  - ألف  
طـوال املـشروع، بـدءاً      للتقييم  استخدامه يف الفضاء    املراد  مصدر القدرة النووية    ضع  خي  -١٨
 البنـاء  ومـرحليت تنفيذ املشروع ومروراً بتصميم املشروع وأثناء مرحلة البحـث والتطـوير             قرارب

وحــدة القــدرة إىل  ،خطــة الطــوارئعــن التــدابري الوقائيــة و شكل تقــدمي تقريــر يــو. واإلطــالق
 لتقيـيم مـدى   ال غـىن عنـه  ض التقرير، الـذي  عَروُي. الفضائيةبعثة ال جزءاً من تقييم أمان    ،النووية
ُيقـدَّم   فريـق االسـتعراض،    ومىت اعتمده  .املشروع، على فريق لالستعراض   املضي قدما ب   إمكانية

تطـوير  المرحلـة   إىل   االنتقـال وال جيـوز    .  عليـه  لكـي توافـق    اإلدارية احلكومية املختصة     اهليئةإىل  
  .إالّ بعد احلصول على تلك املوافقة

 وتستند إىل ذلـك     ة املعني تاجملاال معايري ولوائح تقييم األمان إىل عمل الدولة يف          يلوحت  -١٩
 الفـروع وتنقسم معايري أمان مصادر القدرة النووية املستخدمة يف الفضاء إىل عدد مـن               . العمل

وتـشمل هـذه اجملـاالت شـهادات        . مجيـع اجملـاالت املتـصلة باألمـان النـووي يف الفـضاء            وتتناول  
ملـوظفني، والنقـل،    ا  مبـؤهالت  املتعلقـة ن اإلشـعاعي وشـهادات الـصحة املهنيـة واملتطلبـات            ااألم

  . وتدابري الطوارئوالتقاعد،، والوقاية، والتخزين
    

    مراقبة أمان مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي  - ءبا  
تنقسم مراقبة أمان مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي إىل أربعـة أقـسام هـي                    -٢٠

هنايـة  مرحلـة   تـشغيل، والـتخلص مـن املركبـة يف          بدء تشغيل مصادر القـدرة النوويـة، ومراقبـة ال         
  .والتدابري الوقائيةاخلدمة، 

 عـاتق   تقع مسؤولية أمان مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي علـى          ويف الصني،     -٢١
 موقـع   الـيت تـدير   كل من منتج مصدر القدرة النووية ومنتج املركبة الفضائية والسلطة           ول. املنتج

  .ته اخلاصة فيما يتصل مبراقبة األمانمسؤولياأيضا اإلطالق 
    

    بدء تشغيل مصدر القدرة النووية  - ١  
.  بعـد دخـول املركبـة الفـضائية مـدار األمـان      ه إالّيبدأ تشغيل املفاعل النووي وعملـ     ال    -٢٢

لفـضاء اخلـارجي    لويوجد يف مدار األمان أيضاً مسبار       .  املدار حىت دخول ويبقى املفاعل مغلقاً    
ال  املركبـة الفـضائية   أنَّ مسار الطريان العـودة إىل األرض، كمـا       يشملوال  . ي نوو جبهازمزود  
  .مرة أخرى وهي تطري بالقرب منه املدار األرضي تدخل
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     الطريانالتحكم يف  - ٢  
 جيـب ،  العادي العمل يف حالة  مصدر القدرة النووية املستخدم يف الفضاء        يكون ماعند  -٢٣

ث مــن مــصدر القــدرة إىل املركبــة الفــضائية املــستويات الــيت  أال تتجــاوز كميــة اإلشــعاع املنبعــ
 أي أثر ملحـوظ يف البيئـة        ،دة فترة زمنية حمدّ   يتبقّى منها، بعد انقضاء     الدولة، وجيب أالّ   حتددها

  . فيها املركبةتعملالفضائية اليت 
يـة  تصميم مسار طريان املركبة الفضائية املـزودة مبـصدر للقـدرة النوو   جيب أالّ يشمل   و  -٢٤

احتمـال  ما أمكـن مـن      تقليل  ال ثبات احلمولة للمساعدة على      تعظيموينبغي  . العودة إىل األرض  
 جيـب أن  ،  بطريـق الـصدفة    هتـا ويف حـال عود   . األرضـي   إىل املـدار   ُصدفةعودة املركبة الفضائية    

  .ضرر متنع إصابته بأيبطريقة ما مصّم مصدر القدرة النووية يكون
    

    هناية اخلدمة مرحلةالتخلص من املركبة يف   - ٣  
ــة الفــضائية املــزوَّ  د أنمبجــرَّ  -٢٥ ــة يف املــدار األرضــي    تبلــغ املركب دة مبــصدر للقــدرة النووي

وجيب أيـضا   . املهملةهناية اخلدمة، ُترسل إىل مدار خاص باملركبات الفضائية         مرحلة  املنخفض  
ــع خبــصوص   ــضائية  أن ُتّتب ــات الف ــة املركب ــضا  العامل ــة يف الف ــدرة النووي ، خطــة ء اخلــارجيبالق

  .واضحة للتخلّص منها بطريقة آمنة
    

    التدابري الوقائية  - ٤  
وفيمـا  . ألمانايتضمن تصميم مصادر القدرة النووية املستخدمة يف الفضاء مواصفات            -٢٦

املـستخدمة  اويـة   احلم  صّم املركبـة الفـضائية، تُـ      املوجـود علـى مـنت     خيص مصدر القـدرة النوويـة       
تستخدم إشـارات ذات    و،  عليها يتسىن معه التعّرف   ا خاص تصميما صدر القدرة على األرض   مل

عتمـد  وُت. التعـّرف  مـصدر القـدرة للمـساعدة علـى ضـمان األمـان وتيـسري             علـى تصميم خـاص    
ــدابري صــارمة   ــضاً ت ــتحكّمأي ــ لل ــسرقة    ب ــها مــن ال ــة ومحايت ــواد النووي ــة أو األجهزة وامل أو اإلزال

  .أو التلفالضياع 
    

   مصادر القدرة النووية املستخدمة حبماية املتعلقانلعمل التكنولوجيا وا  - جيم  
    يف الفضاء اخلارجي

وينبغـي أيـضاً اعتمـاد تـدابري        . لحوادثمنعا ل ينبغي تعزيز عولية مصادر القدرة النووية         -٢٧
  .املركبة الفضائيةأمان  البيئة ولسالمة حلماية مصدر القدرة النووية ضماناً مهمة
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متـصلة  متطلبـات   ربنامج، تضاف إىل متطلبـات الوظـائف واألداء   ويف مرحلة تصميم ال     -٢٨
   .ُيقيَّمو  التصميم الناتجُيستعرضباألمان النووي، مث 

أمـان مـصادر   مـدى  تقيـيم  ل اختبارات خاصة    ويلوُتجرى يف مرحلة إعداد النموذج األ       -٢٩
وينبغــي أن . وتينيــةالقــدرة النوويــة املــستخدمة يف الفــضاء، باإلضــافة إىل االختبــارات البيئيــة الر

  الوطـأة تذبـذب شـديد  عند حـدوث   مصدر القدرة  لرد فعل  االختبارات تقييمات    هذهتتضمن  
هــذه  االنتــهاء مــن وعنــد.  والتآكــلاالرتطــامومقاومتــه للحــرارة واالحتــراق والــضغط مــدى و

  .موُتقيَّ  النتائجُتستعرضاالختبارات، 
مركبـة  للجـرى   بارات والتجارب اليت تُ   ج، وإىل جانب االخت   ويف مرحلة استكمال املنتَ     -٣٠

مث أمــان مــصدر القــدرة النوويــة،    مــدى ، ُتجــرى اختبــارات أخــرى لتقيــيم    ككــلالفــضائية 
  .وُتقيَّم النتائج ُتستعرض

    
    االستنتاج  -سادساً  

 الـصني  تتخـذ  .يف الفضاء اخلارجياملستخدمة   بأمان مصادر القدرة النووية      علّقفيما يت   -٣١
 يفاخلـاص بتطبيقـات مـصادر القـدرة النوويـة            إطـار األمـان   "وثيقـة    الـوارد يف     رأيا مماثال للـرأي   
  ".الفضاء اخلارجي

يتعلــق األمــر باســتخدام مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء اخلــارجي، ينبغــي  وعنــدما   -٣٢
ــالء ــة مــن اإلشــعاعات   إي ــا األمــان والوقاي أمــان أن يؤخــذ وينبغــي .  اهتمــام خــاص لتكنولوجي

.  هـذه املـصادر     تـصميم  يف  يف االعتبـار   لنوويـة املـستخدمة يف الفـضاء اخلـارجي        مصادر القدرة ا  
وميكـن إجـراء تقييمـات دقيقـة      . عمليـة التطـوير   وُتختـرب يف     أن ُتّتخذ تدابري وقائيـة    وينبغي أيضاً   

نسبياً ملخاطر استخدام مصادر القدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي باالسـتناد إىل التكنولوجيـا                  
 مجيـع  أن ُتعتمـد وينبغـي  .  إجراء تقييمات خماطر املرافق النوويـة املدنيـة يف الـصني     املستخدمة يف 

  .حوادث حمتملةأي عواقب ما أمكن من تخفيف للالتدابري املمكنة وفقاً خلطط احلوادث 
يف الفــضاء اخلــارجي تطــوراً تكنولوجيــاً    املــستخدمة  مــصادر القــدرة النوويــة   ومتثــل  -٣٣

حملـيط احليـوي   علـى ا  خطـراً  أيـضا شكل تـ  اولكنـه . لفـضاء والكـون  ر استكـشاف ا أساسـياً ييـسّ  
ومــع تطــور القــدرة النوويــة املــستخدمة يف الفــضاء اخلــارجي، تلتــزم الــصني  . لكوكــب األرض

دعم جهود مكتب شؤون الفضاء اخلارجي والوكالة الدولية للطاقة الذرية فيمـا يتـصل بأمـان         ب
 هـو  املـصادر    هـذه  أمـان    أنَّبـ  علـى قناعـة    وهـي    ،يف الفـضاء  املـستخدمة   مصادر القـدرة النوويـة      

  .يف الفضاءاملستخدمة تطوير تكنولوجيات مصادر القدرة النووية يف مسألة أساسية 
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 تكنولوجيـات   اسـتحداث  يف تعزز حبوثها وتعاوهنا     أمجع أن وتناشد الصني بلدان العامل       -٣٤
هـذه التكنولوجيـات   أمـان  دة  زيـا يف الفضاء بغيـة     املستخدمة   أمان مصادر القدرة النووية      تكفل

 يف  املــستخدمة بــشأن أمــان مــصادر القــدرة النوويــة وتبديــد أي شــكوك، وزيــادة اســتخدامها
 مبنـافع تلـك    واسـع  احلماية الكافية للناس والبيئة، مع ضمان التمتع على نطـاق   كفالة و ،الفضاء

  .املتطورةوالتكنولوجيات احلديثة 
 


