
A/AC.105/C.1/L.378 األمــم املتحـدة

  
 

 Distr.: Limited اجلمعية العامة
2 December 2019 
Arabic 
Original: English 
 

 

 

191219    191219    V.19-11433 (A) 

*1911433*  

  اخلارجيجلنة استخدام الفضاء 
 يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية

  *الدورة السابعة واخلمسون

  ٢٠٢٠شباط/فرباير  ١٤-٣فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقَّت ١٥البند 

  استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

   

   
حتليل أويل لكيفية إسهام املبادئ املتصلة باستخدام مصادر الطاقة النووية   

  يف الفضاء اخلارجي يف أمان تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء 
  باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجيمن إعداد رئيس الفريق العامل املعين 

    
  مقدمة ومعلومات أساسية  -أوًال 

  
أعد هذه الوثيقة رئيس الفريق العامل املعين باســـتخدام مصـــادر القدرة النووية يف الفضـــاء   -١

اخلارجي، التابع للجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض 
 السلمية، بالتعاون مع ممثلي وفد فرنسا ووفد وكالة الفضاء األوروبية.

فاوض على "املبادئ املتصـــــلة باســـــتخدام مصـــــادر الطاقة النووية يف الفضـــــاء وقد مت الت  -٢
السوفياتية  Cosmos 954اخلارجي" يف أعقاب األضرار اإلشعاعية اليت سببتها عودة املركبة الفضائية 

، اليت انتشـــــر أثناءها ١٩٧٨كانون الثاين/يناير ٢٤على األراضـــــي الشـــــمالية الغربية من كندا يف 
. من األراضــي الشــمالية الغربية، مها مقاطعتا ألربتا وســاســكاتشــوانجزأين ئي على احلطام الفضــا

ومثلت املشـــاكل املصـــادفة واملســـائل املثارة خالل املناقشـــات اليت دارت حول التســـوية بني احتاد 
  ملا سيصبح هيكل معظم هذه املبادئ.أوليًّا اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية وكندا خمططًا 

                                                           
 * A/AC.105/C.1/L.383. 
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 ١٩٩٠و ١٩٨٢وركزت املفاوضـــــات واملناقشـــــات اليت دارت حول املبادئ بني عامي   -٣
، املتعلق باالســـتخدام املأمون ملصـــادر ٣تركيزًا متزايدًا على التوصـــل إىل حل توفيقي بشـــأن املبدأ 

الطاقة النووية يف الفضــاء اخلارجي، الذي أصــبح هو اهلدف األســاســي للطلبات اليت قدمتها كندا 
ية املبادئ بتوافق أثناء املفاوضــات. واعتمدت جلنة اســتخدام الفضــاء اخلارجي يف األغراض الســلم

. ويف وقت الحق اختذت اجلمعية العامة، يف ١٩٩٢حزيران/يونيه  ٢٦اآلراء يف هناية املطاف يف 
املعنون "املبادئ املتصــــــلة  ٤٧/٦٨، دون تصــــــويت، القرار ١٩٩٢كانون األول/ديســــــمرب  ١٤

  باستخدام مصادر الطاقة النووية يف الفضاء اخلارجي".

باحلاجة إىل  إقرارًا جيســــدالذي )، ١١اجعة وتنقيح" (املبدأ وتتضــــمن املبادئ شــــرط "مر  -٤
التكيف مع القدرات التقنية اليت تتغري تغريًا ســريعًا يف بعض األحيان. وقد اســُتحدث مبدأ املراجعة 

، الذي يرتبط على أكثر الوجوه حتديدًا بالقدرات ٣والتنقيح يف البداية فيما يتعلق حصــــــرًا باملبدأ 
ة املتغرية، ولكن مت توســــيعه الحقًا ليشــــمل املبادئ األخرى. ويف إطار جهد يرمي واملعارف التقني

شرط  شأن املبادئ، وافقت اللجنة على تقليص الفترة الزمنية الواردة يف  إىل حتقيق توافق يف اآلراء ب
ــــــنتني  ١٠املراجعة والتنقيح، واليت يتعني أن يعاد خالهلا فتح املبادئ للتنقيح، من  ــــــنوات إىل س س

  فقط.

، قررت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية أن تعمل على وضـــــع إطار دويل، ٢٠٠٣ويف عام   -٥
مســـتند إىل أســـس تقنية، لألهداف والتوصـــيات املتعلقة بأمان تطبيقات مصـــادر القدرة النووية يف 

بيقات باعتماد "إطار األمان اخلاص بتط ٢٠٠٩الفضاء اخلارجي. وُكللت تلك املبادرة يف أيار/مايو 
ل مصــــــادر القدرة النووية يف الفضــــــاء اخلارجي". وليس إطار األمان تنقيحًا للمبادئ، وال يكمِّ

  املبادئ أو يعدهلا أو يفسرها.

وإطار األمان مكرس بالكامل ألمان تطبيقات مصـــــادر القدرة النووية يف الفضـــــاء، على   -٦
صــياغة إطار األمان إىل وضــع وثيقة خالف املبادئ. وباالســتفادة من التعاون الدويل الفعال، أدت 

من التركيز  تركز على متطلبات األمان العامة لتطبيقات مصــــادر القدرة النووية يف الفضــــاء، بدًال
  على احللول اخلاصة املرتبطة بالقدرات التقنية املتغرية.

  
 النطاق  

سهم هبا املبادئ يف أمان  انطالقًا من هذه اخللفية، تتضمن هذه الوثيقة حتليًال  -٧ للكيفية اليت ت
تطبيقات مصــــــادر القدرة النووية يف الفضــــــاء، كما تقدم مقارنات مع األحكام الواردة يف إطار 

 .األمان عندما يكون تقدميها مالئمًا

ويتناول التحليل حصــــرًا مســــامهات املبادئ يف أمان تطبيقات مصــــادر القدرة النووية يف   -٨
  يف أي فوائد حمتملة أخرى للمبادئ.الفضاء، وال تنظر 

  
 املسامهات يف األمان أثناء تصميم وتطوير تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء  

تنص الفقرة السادسة من ديباجة املبادئ على أنَّ املبادئ تنطبق على مصادر الطاقة النووية   -٩
املوجودة يف الفضـــاء اخلارجي واملخصـــصـــة لتوليد الطاقة الكهربائية على منت األجســـام الفضـــائية 
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ع خلصائص النظم املستخدمة واملهام املضطل ألغراض غري دسرية، واليت هلا خصائص مماثلة عمومًا
هبا يف وقت اعتماد املبادئ، ومن مث ال تنطبق املبادئ على تصــميم تطبيقات مصــادر القدرة النووية 

، أو اليت هلا خاصيات غري مشاهبة خلاصيات النظم املستخدمة يف الفضاء لألغراض الدسرية حصرًا
النظم  ، ولذلك ميكن اعتبار أن املبادئ ال تســــــهم يف أمان١٩٩٢واملهام املضــــــطلع هبا يف عام 

 املهام اليت لديها هذه اخلاصيات. أو

غري  من املبادئ أمان تطبيقات مصــــادر القدرة النووية يف الفضــــاء تناوًال ١ويتناول املبدأ   -١٠
مباشـــر، من خالل التأكيد على أنه، يف إطار قانون الفضـــاء جبميع مكوناته، ينبغي أن ُتعترب املبادئ 

ويل العام كي ينظم على النحو املناسب استخدام الفضاء اخلارجي ، يكمِّل القانون الداخاصًّ  قانونًا
يف األغراض الســلمية. ولذا فمن الضــروري، يف االضــطالع باألنشــطة املتعلقة بتطبيقات مصــادر 
القدرة النووية يف الفضــاء اخلارجي، التقيد باالتفاقيات الدولية ذات الصــلة، مثل تلك اليت وضــعت 

ة للطاقة الذرية، مبا يف ذلك اتفاقية فيينا املتعلقة باملســــــؤولية املدنية عن حتت رعاية الوكالة الدولي
األضـــرار النووية، واتفاقية التبليغ املبكر عن وقوع حادث نووي، واتفاقية تقدمي املســـاعدة يف حالة 
ــــــعاعي، واتفاقية احلماية املادية للمواد النووية واملرافق النووية،  وقوع حادث نووي أو طارئ إش

ــــتهلك وأمان وا ــــأن أمان التصــــرف يف الوقود املس ــــتركة بش تفاقية األمان النووي، واالتفاقية املش
التصرف يف النفايات املشعة، واتفاقية التعويض التكميلي عن األضرار النووية. ومن مث ميكن اعتبار 

ــــــار إليها ١أن املبدأ  ــــــرة، من خالل أحكام االتفاقيات الدولية املش ، على ينص بطريقة غري مباش
أحكام أمان ذات صلة خالل مرحليت التصميم والتطوير األرضيني لتطبيقات مصادر القدرة النووية 

  يف الفضاء. وجتدر مالحظة أن انطباق هذه االتفاقيات الدولية مضمَّن أيضًا يف إطار األمان.

ــــتخدام مصــــطلحات من قبيل "الدولة القائمة باإلط ٢ويتناول املبدأ   -١١ الق"، من املبادئ اس
و"اليت ميكن التنبؤ هبا"، و"الدفاع يف العمق". وينبغي النظر يف هذه املصــــطلحات يف ضــــوء التطور 

ؤ هبا" ب. ويقتصــــــر مصــــــطلحا "اليت ميكن التن١٩٩٢والتقدم املحرزين يف التفكري والفهم منذ عام 
ليــل و"كــل مــا ميكن" على األحــداث أو الظروف اليت يكون احتمــال وقوعهــا معقوًال لغرض حت

األمان، وليسا مصطلحني مطلقني. وليس مطلوبًا بالضرورة وجود نظم سالمة احتياطية تكفل أن 
كل مكون على حدة حيقق "الدفاع يف العمق"، على الرغم من أن "الدفاع يف العمق" ضــــد وقوع 

لل أو أي خلل يقتضــي فعًال أن تصــمَّم املعدات وتشــغَّل بطريقة متنع اآلثار اليت تترتب على هذا اخل
ختففها. وخالفًا إلطار األمان، ال تتضـــمن املبادئ أي تعريف ملصـــطلح "مصـــادر الطاقة النووية يف 

ضاء". وبالنظر إىل ما حدث منذ عام  ستخدام املصطلحات،  ١٩٩٢الف من تغريات وتطورات يف ا
بيقات مصادر من املبادئ ال يسهم يف أمان تط ٢على النحو املجسد يف إطار األمان، ُيعترب أن املبدأ 

  القدرة النووية يف الفضاء خالل مرحليت تصميم تلك املصادر وتطويرها.

من املبادئ هدف "اإلقالل إىل أدىن حد ممكن من كمية املواد املشــعة  ٣ويســتحدث املبدأ   -١٢
يف الفضــاء"، وينص على أن اســتخدام مصــادر القدرة النووية يف الفضــاء اخلارجي جيب أن يقتصــر 

الفضــــائية اليت ال ميكن القيام هبا باســــتخدام مصــــادر القدرة غري النووية بصــــورة  على الرحالت
معقولة. وميكن أن يعترب ذلك مماثًال ملتطلبات التربير اليت أصــبحت حجر زاوية يف توصــيات اللجنة 
الدولية للوقاية من اإلشـــعاعات. وهو مبيَّن يف إطار األمان بصـــورة أكثر مشوًال وبعبارات أقوى مما 
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ــــــتهاللية للمبدأ  ــــــام  ٣. وبعد ذلك تنقســــــم بقية املبدأ ٣عليه احلال يف الفقرة االس إىل ثالثة أقس
ــــــعاع والســــــالمة النووية،  موضــــــوعية تتناول، على التوايل، األهداف العامة للحماية من اإلش

  واملفاعالت النووية، ومولدات النظائر املشعة. 

أهداف عامة أربعة متعلقة باألمان النووي: فالفقرة (أ)  ٣من املبدأ  ١وترد يف القســــــم   -١٣
تشـــــري إىل أن على الدول أن تســـــعى إىل محاية األفراد واملجتمعات والغالف احليوي من األخطار 
اإلشـــعاعية، وتنص على احلاجة العامة إىل إيالء االعتبار ملســـائل الســـالمة يف تصـــميم واســـتخدام 

القدرة النووية يف الفضــــاء. وحتدد الفقرتان (ب) و(ج) املســــتويات املقبولة للســــالمة يف  مصــــادر
اســـتخدام مصـــادر القدرة النووية يف الفضـــاء. وتتعلق الفقرة (د) بتصـــميم وموثوقية نظم الســـالمة 
اخلاصــــة مبصــــادر القدرة النووية يف الفضــــاء. ومجيع األهداف األربعة ذات صــــلة مباشــــرة خالل 

تصميم وتطوير تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء. وبالنظر إىل أن اهلدفني العامني مرحليت 
فقد  ١٩٩٢منذ عام  كبريًا املتمثلني يف احلماية من اإلشـــــعاع والســـــالمة النووية قد تطورا تطورًا

عبارة متقادمة. وجيســد نص املبادئ ذلك يف ال ٣أصــبحت الصــيغ واحلدود العددية الواردة يف املبدأ 
شار إليها يف هذه الفقرة يف أقرب  صها "وينبغي تطبيق التعديالت املقبلة للمبادئ التوجيهية امل اليت ن

عن  ا". وميكن أن تؤثر اإلحالة إىل هذه األحكام واملتطلبات املتقادمة، عوضـــــــًاوقت ممكن عمليًّ
لســـالمة أثناء تصـــميم وتطوير ا على ااتباع النهج العصـــري املأخوذ به يف إطار األمان، تأثريًا ســـلبيًّ

  تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء.

بدأ   -١٤ عات والغالف احليوي، وكذلك إىل  ٣وهتدف أحكام امل ية األفراد واملجتم محا إىل 
جتنب حدوث تلويث كبري للفضـــاء اخلارجي. ويقتصـــر نطاق إطار األمان على محاية الناس والبيئة 

س شر يف يف حميط األرض احليوي، وي سماوية األخرى ومحاية الب تثين حتديدًا محاية بيئات األجرام ال
الظروف الفريدة الســائدة يف الفضــاء وخارج املحيط احليوي لألرض، حبجة أنه ال يوجد ما يكفي 

ا الشتمال اإلطار على هذه األوجه من احلماية. ولذلك من البيانات العلمية لتوفري أساس سليم تقنيًّ
ن النطاق األوســــع للمبادئ يســــهم يف ســــالمة تطبيقات مصــــادر القدرة النووية يف ميكن القول بأ

الفضــــاء فيما يتعلق بســــالمة البشــــر خارج املحيط احليوي لألرض وبإمكانية التلويث اإلشــــعاعي 
  للفضاء اخلارجي.

املفاعالت النووية، وحيتوي على أحكام حمددة تتصل مبرحلة  ٣من املبدأ  ٢ويتناول القسم   -١٥
ــتملة على املفاعالت النووية. وتشــمل تلك األحكام ت صــميم تطبيقات مصــادر القدرة النووية املش

، كما تشــمل متطلبات خمتلفة التخصــيبالعايل  ٢٣٥شــرط عدم اســتخدام وقود ســوى اليورانيوم 
متصــــلة بتصــــميم املدارات. ومل تعد هذه األحكام جتســــد أحدث التطورات. فعلى مدى العقدين 

العايل  ٢٣٥عن اســــــتخدام اليورانيوم  يني ابتعد قطاع التكنولوجيا النووية األرضــــــي متامًااملاضــــــ
االعتراف مبجموعة أنواع  ١٩٩٢كوقود يف التطبيقات النووية املدنية، ويتزايد منذ عام التخصــيب 

العلميـة الوقود البــديلــة املحتملــة. وعالوة على ذلـك، ليس من املحتمــل أن تظــل اللجنــة الفرعيــة 
والتقنية تدعم احلكم الذي مفاده أنه ميكن تشغيل املفاعالت النووية يف املدارات األرضية املنخفضة 

  إذا كانت ختزن يف مدارات على ارتفاع كاف بعد انتهاء اجلزء التشغيلي من مهمتها.
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رحليت تتصل مب مولدات النظائر املشعة، كما يتضمن أحكامًا ٣من املبدأ  ٣ويتناول القسم   -١٦
ضاء. و صادر القدرة النووية يف الف صميم وتطوير تطبيقات م شتمل تلك يت سم أن ت شترط هذا الق

املولدات على نظام احتواء مصــــــمم ومبين حبيث يقدر على حتمل احلرارة والقوى الدينامية اهلوائية 
نظام احتواء النامجة عن العودة إىل الغالف اجلوي، كما يشترط أنه، عند االرتطام، جيب أن يكفل 

النظائر وشــكلها املادي عدم تشــتت أي مادة مشــعة إىل البيئة. ومن خالل التركيز على العودة إىل 
ــــــائدة يف عام  ، بيد أن ١٩٩٢الغالف اجلوي، جيســــــد هذا املبدأ أحدث التطورات اليت كانت س

ــــــتجدت منذ عام  ف اجلوي أظهرت أن العودة إىل الغال ١٩٩٢املعلومات العلمية والتقنية اليت اس
سى الظروف اليت ينبغي وضعها يف االعتبار يف تصميم نظم االحتواء. ومن قتشكل بالضرورة أ  ال

مث فإن هذا القســم يســهم يف الســالمة، وإن كان تركيزه على العودة إىل الغالف اجلوي قد يضــلل 
  املهندسني أثناء تصميم تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء.

من املبادئ بالسالمة أثناء مرحليت تصميم وتطوير تطبيقات مصادر القدرة  ٤أ ويتصل املبد  -١٧
النووية يف الفضــاء، ألن تقدير الســالمة املطلوب يف هذا املبدأ جيب أن يتم خالل هاتني املرحلتني، 

ا بأن تقدير السالمة هو التزام على الدولة اليت هل ٤أي قبل اإلطالق. كما أن النص الوارد يف املبدأ 
سهم يف  صممي البعثات، ولذلك ي ضائي يوفر الوضوح مل سيطرة على اجلسم الف ضائية أو  والية ق
ســـالمة تطبيقات مصـــادر القدرة النووية يف الفضـــاء. واشـــتراط إجراء تقدير للســـالمة قبل إطالق 
تطبيقات مصــــادر القدرة النووية يف الفضــــاء مدرج أيضــــًا يف إطار األمان بطريقة أكثر تفصــــيًال 

بل ومش قدير األمان ق تائج ت بادئ، ال يشــــــترط إعالن ن طار األمان، على خالف امل وًال. غري أن إ
ميكن اعتبار أن هذا الشـــــرط الوارد يف املبادئ، والتدقيق اإلضـــــايف الذي يســـــتوجبه، اإلطالق. و

  يسامهان يف السالمة أثناء تصميم وتطوير تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء. 
ستخدام  ٩و ٨وحتدد أحكام املبدأين   -١٨ املسؤولية الدولية للدول عن األنشطة املنطوية على ا

مصــادر القدرة النووية يف الفضــاء اخلارجي، مبا فيها األنشــطة اليت تقوم هبا كيانات غري حكومية، 
أمان  كما حتدِّد املسؤولية عن التعويض عن األضرار املتصلة باحلوادث. وال تسهم هذه األحكام يف

هنا إالبعثات املزودة مبصـــادر قدرة نووية يف الفضـــاء أثناء مرحليت التصـــميم والتطوير إال من حيث 
على أحكام معاهدة املبادئ املنظِّمة ألنشــطة الدول يف ميدان اســتكشــاف واســتخدام  تنص جمددًا

ـــؤول ـــماوية األخرى، واتفاقية املس ية الدولية عن الفضـــاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام الس
األضــــرار اليت حتدثها األجســــام الفضــــائية، وبذلك حتفز مجيع الدول واملنظمات احلكومية الدولية 

  املعنية على كفالة االمتثال للمبادئ.
  

 املسامهات يف األمان أثناء تنفيذ وتشغيل تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء  

يل الوارد يف   -١٩ بدأ لقســــــم اعلى غرار التحل بار أن امل بادئ ينص  ١أعاله، ميكن اعت من امل
بطريقة غري مباشــرة على أحكام متصــلة بالســالمة أثناء مرحليت تنفيذ وتشــغيل وتطبيقات مصــادر 
ضًا يف  صلة مضمَّن أي شتراط تطبيق أحكام االتفاقيات الدولية ذات ال ضاء. وا القدرة النووية يف الف

 إطار األمان.
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من املبادئ يف ســالمة تطبيقات مصــادر القدرة النووية يف الفضــاء أثناء  ٢دأ وال يســهم املب  -٢٠
  تنفيذها وتشغيلها.

من املبادئ على أحكام ذات صــلة مباشــرة بالســالمة أثناء تنفيذ تطبيقات  ٣وحيتوي املبدأ   -٢١
ل مصـــــادر القدرة النووية يف الفضـــــاء وتشـــــغيلها. وهو ينص حتديدًا على أنه ال جيوز جعل املفاع

شغيلي ميكن التعويل  شترط أن يتوفر نظام ت شغيلي، وي صوله إىل مداره الت النووي حرجًا إال بعد و
عليه بدرجة كبرية لضــــــمان التخلص من املفاعل على حنو فعال وخاضــــــع للتحكم فيما خيص 

  يف مدار أدىن من مدار مرتفع بدرجة كافية.املركبات الفضائية 

ادئ إجراء تقدير مســتفيض وشــامل لألمان قبل اإلطالق. وجيب من املب ٤ويشــترط املبدأ   -٢٢
ية،  ناول مجيع النظم املعن لة، وجيب أن يت أن يغطي تقدير األمان مجيع مراحل الرحلة ذات الصــــــ

فيها وســـيلة اإلطالق، واملنصـــة الفضـــائية، ومصـــدر القدرة النووية ومعداته، ووســـائل التحكم   مبا
بغي لشروط وقواعد تشغيل تطبيقات مصادر القدرة النووية يف واالتصال بني األرض والفضاء. وين

يف سالمة تطبيقات مصادر  ٤الفضاء أن تضع تقدير األمان يف كامل االعتبار. ولذلك يسهم املبدأ 
  القدرة النووية يف الفضاء أثناء تنفيذها وتشغيلها.

مة أثناء تنفيذ تطبيقات من املبادئ بالســــال )(اإلبالغ بالعودة إىل األرض ٥ويتصــــل املبدأ   -٢٣
مصـــادر القدرة النووية يف الفضـــاء وتشـــغيلها. وميكن اعتبار أن االلتزامات اخلاصـــة بإبالغ الدول 
املعنية يف الوقت املناســــب عند حدوث خلل يف اجلســــم الفضــــائي ينطوي على خطر عودة مواد 

ــــــعة إىل األرض، وبتحديث املعلومات عن ذلك اخلطر كلما أمكن ذلك، بغية إعطاء املجتمع  مش
الدويل الوقت الكايف للتخطيط ألي أنشــــطة اســــتجابة وطنية تعترب ضــــرورية، تســــهم يف ســــالمة 
تطبيقات مصــــــادر القدرة النووية يف الفضــــــاء عن طريق دعم اإلجراءات الرامية إىل التخفيف من 

(و) من القسم  عواقب احلوادث املحتملة. واحلكم ذو الصلة يف إطار األمان وارد يف الفقرة الفرعية
لة باحلادث  ٤-٥ (التخفيف من عواقب احلوادث)، اليت تشــــــترط إعداد معلومات وثيقة الصــــــ

لتعميمها على احلكومات واملنظمات الدولية واهليئات غري احلكومية املعنية وعلى عامة اجلمهور، 
  ادث.يف إطار تقدمي الدعم يف الوقت املناسب لألنشطة املتعلقة بالتخفيف من عواقب احلو

بدآن   -٢٤ ناول امل طًا ٧و ٦ويت با طان ارت بادئ، املرتب قًا من امل بدأ  وثي بادل املعلومات ٥بامل ، ت
ما يتصل حبوادث العودة إىل الغالف اجلوي املتعلقة باملركبات الفضائية املحتوية وتقدمي املساعدة في

تطبيقات مصــادر القدرة النووية يف ســالمة  ٧و ٦على مصــادر قدرة نووية. ولذلك يســهم املبدآن 
  يف الفضاء؛ واجلوانب املتعلقة بالسالمة من أحكامهما مضمَّنة أيضًا يف إطار األمان.

  
 املسامهات يف األمان بعد انتهاء خدمة تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء  

ووية يف الفضـــاء إال ال تتناول املبادئ األمان بعد انتهاء خدمة تطبيقات مصـــادر القدرة الن  -٢٥
من املبادئ، الذي يربط العمر النصفي للنظائر املشعة املحمولة على  ٣يف األحكام الواردة يف املبدأ 

بالعمر املداري لتطبيقات مصــــــادر القدرة النووية بعد انتهاء  كميًّامنت املركبات الفضــــــائية ربطًا 
 ٣لك التطبيقات يف املدار. ويشــري املبدأ خدمتها، متجاهًال مســألة احلطام الفضــائي وتوزيع كثافة ت

إىل املصــطلح "املدار املرتفع بدرجة كافية" واملصــطلح "مدار مرتفع"، دون أن يبني بوضــوح  مرارًا
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ــــــرا هبا. ويرتبط تعريف املدار "املرتفع بدرجة كافية" باالضــــــمحالل  الكيفية اليت ينبغي أن يفس
ــــــتراط أن يكون العمر امل ــــــعاعي، من خالل اش بدرجة تســــــمح باحنالل نواتج  داري طويًالاإلش

إىل مســتوى نشــاط االكتينيدات. وفيما يتعلق على وجه  االنشــطار بقدر كاف حىت تصــل تقريبًا
على أنه "على أي حال من  ٣اخلصــــوص مبصــــادر القدرة اليت تعمل بالنظائر املشــــعة، ينص املبدأ 

 رح للمعىن املقصود من هذه العبارة.الضروري التخلص منها يف النهاية"، ولكن دون مزيد من الش

وتبدو هذه األحكام إىل حد ما خمصـــوصـــة الغرض وتفتقر إىل االتســـاق. وُيعترب أن النهج   -٢٦
ــــــأن األمان بعد انتهاء خدمة تطبيقات مصــــــادر القدرة النووية يف  األعم املتبع يف إطار األمان بش

  جمال مصادر القدرة النووية يف الفضاء. الفضاء أكثر مواكبة للتطورات وأكثر فائدة للممارسني يف

 
 


