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استخدام مصادر القدرة النووية في الفضاء الخارجي

أفكار بشأن اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز أمان تطبيقات مصادر القدرة النووية
في الفضاء الخارجي
ورقة عمل من إعداد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

ووكالة الفضاء األوروبية

أول -معلومات أساسية
-1

أُنشئ الفريق العامل المعني باستخدام مصادر القدرة النووية في الفضاء الخارجي ،التابع للجنة الفرعية

العلمية والتقنية (اللجنة الفرعية) التابعة للجنة اســتخدام الفضــاء الخارجي في األ راس الةــلمية ،في عام 1998
بوالية أولية تتمثل في تحديد ود ارسـ ـ ــة المعايير التقنية الدولية الحالية المتعلقة باسـ ـ ــتخدام مصـ ـ ــادر القدرة النووية

وقد أفضت هذه الوالية إلى إعداد خطة عمل متعددة الةنوات تهدف إلى وضع ٍ
إطار للعمليات والمعايير المتعلقة
بضمان أمان مصادر القدرة النووية في الفضاء الخارجي
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وقد تعاونت اللجنة الفرعية والوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوكالة) ،من خالل فريق خبراء مشـ ـ ــتر في

الفترة بين عامي  2006و ،2009في وض ــع إطار األمان الخات بتطبيقات مص ــادر القدرة النووية في الفض ــاء
الخـارجي (إطـار األمـان) ،الـذت اعتُمـد في عـام  2009وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمحـت هـذه العمليـة لجميع الـدول األعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء التي
تةــتخدم مصــادر القدرة النووية في الفضــاء الخارجي بالفعل أو تن ر في الايام بذل بالمشــاركة في وضــع إطار

األمان ،واسـ ــتفادت من خبرة الوكالة في هذا المجال ،وةخايـ ــة ليما يتعلق بمعايير األمان النووت وشـ ــملت هذه
العملية أيضـ ـ ــا عقد حلقة عمل لتقصـ ـ ــي الحقاعق وجمع المعلومات تشـ ـ ــاركت في تن يمها اللجنة الفرعية والوكالة
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ومنذ عام  ،2010نجح الفريق العامل ،في إطار واليته الجديدة ،في الترويج لالس ـ ـ ــتخدام ابمن لتطبيقات

مصـ ــادر القدرة النووية في الفضـ ــاء الخارجي بين الدول المهتمة باسـ ــتخدام هذه التطبيقات وقد اسـ ـ ُـتخدمت المباد

التوجيهية التي يوفرها إطار األمان في تطبيقات جديدة لمص ــادر القدرة النووية في الفض ــاء الخارجي وأبلوت الدول

األعضـ ــاء في اللجنة والمن مات الحةومية الدولية عن جهودها في تنفيذ المباد التوجيهية التي وفرها إطار األمان
وناقش ـ ـ ـ ـ ـ ــتها خالل اجتماعات الفريق العامل ويوفر الفريق العامل فري ـ ـ ـ ـ ـ ــا منت مة لتبادل المعلومات عن الجوان
المتعلقة باألمان في التطبيقات الةـ ـ ــابقة والحالية والمممعة لمصـ ـ ــادر القدرة النووية ،بما في لل الدرو

والتحديات المطروحة
-4

المةـ ـ ــتفادة

وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يـا إلى تحقيق الهـدف الثـاني من أهـداف الواليتين األخيرتين للفريق العـامـل ،نـاقش الفريق أيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

مواضـ ـ ــيع تقنية بشـ ـ ــضن األعمال ا ضـ ـ ــالية التي يمةن االضـ ـ ــطال بها من أجل موايـ ـ ــلة تعميم األمان في تطوير
واس ـ ـ ــتخدام تطبيقات مص ـ ـ ــادر القدرة النووية في الفض ـ ـ ــاء الخارجي ( ،A/AC.105/958المرفق الثاني ،الفقرة ،)7

كمـا نـاقش أوجـه التقـدم في المعـارف والممـارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ومـا تنطوت عليـه من إمةـانـات لتعميم المحتو التقني للمبـاد

المتصـلة باسـتخدام مصـادر القدرة النووية في الفضـاء الخارجي ولتوسـيع نطا تل المباد (،A/AC.105/1138

المرفق الثاني ،الفقرتان  8و)9
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ويجدر بالذكر أن عمليات تطوير واسـ ـ ـ ــتخدام جميع تطبيقات مصـ ـ ـ ــادر القدرة النووية في الفضـ ـ ـ ــاء الخارجي

قد نهضت بها كيانات حةومية ،ومن ثمَّ ،
ركمت عملية جمع المعلومات وتبادلها حتى ابن على الكيانات الحةومية

ثانيا -السياق المتطور لقطاع الفضاء
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إن قطا الفض ـ ـ ـ ــاء الدولي تخذ في التطور وقد ش ـ ـ ـ ــهد تويرات جوهرية منذ اعتماد المباد المتص ـ ـ ـ ــلة
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وهنا كيانات تجارية خاي ـ ــة مهتمة باس ـ ــتخدام مص ـ ــادر القدرة النووية الفض ـ ــاعية ،وقد بدأت في تقديم
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ومن المتوقع أن تنطوت بعض خطط القطاعين العام والخات السـ ــتكشـ ــاف الفضـ ــاء واسـ ــتوالل الموارد
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ويثير االس ــتخدام المحتمل في المة ــتقبل للمفاعالت النووية في المنش ــلت المضهولة الطويلة األجل عددا
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ويمةن ُّ
توقع أن يؤدت قطا الرحالت الفضـاعية الخايـة الناشـئ إلى تعرس رواد الفضـاء ير المحترفين

باستخدام مصادر القدرة النووية في الفضاء الخارجي (المباد ) في عام  1992وإطار األمان في عام 2009

اقتراحات بشضن تطوير تل المصادر واستخدامها وشرعت في العمل بالفعل في تطويرها واستخدامها

الفضاعية على استخدام المفاعالت النووية ،التي لم تُةتخدم في الفضاء منذ اعتماد المباد

من الشوا ل الجديدة المتصلة باألمان

إلى ا شـ ـ ــعا المؤين الناجم عن تطبيقات مصـ ـ ــادر القدرة النووية في الفضـ ـ ــاء الخارجي ،كما هو الحال في سـ ـ ــيا
المنشلت على سطح القمر

ثالثا -دواعي مواصلة العمل بشأن أمان تطبيقات مصادر القدرة النووية
في الفضاء الخارجي
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س ـ ـ ـ ـ ـ ــوف ية ـ ـ ـ ـ ـ ــتفيـد المجتمع الـدولي من وجود منتـد لجمع المعلومـات وتبـادلهـا عن خطط الجهـات الفـاعلـة
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وس ــتة ــتفيد الكيانات التجارية الخاي ــة المعنية بالفض ــاء مما لد الدول األعض ــاء لات الخبرة في تطوير

الجديدة ،بما في لل الكيانات التجارية ،ومشاريعها الرامية إلى تطوير واستخدام مصادر القدرة النووية الفضاعية

واستخدام مصادر القدرة النووية في الفضاء الخارجي من خبرات ودرو
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مةتفادة في مجاالت األمان لات الصلة
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وسوف يةتفيد المجتمع الدولي واألنشطة الفضاعية التجارية الخاية من وجود معايير ومباد توجيهية

مشـ ــتركة ل مان النووت ليما يتعلق باسـ ــتخدام مصـ ــادر القدرة النووية في هذا الةـ ــيا الجديد ألنها سـ ــوف تيةـ ــر
التعاون الدولي وتعمز الثقة وتتيح فريا متكافئة للكيانات التجارية
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وســيةــتفيد الجمهور العام من معرفة أن الجهات الفاعلة الحةومية والتجارية الخايــة تتبادل المعلومات

عن أمان تطبيقات مصـ ـ ـ ــادر القدرة النووية في الفضـ ـ ـ ــاء الخارجي ،وتتَّبع أفضـ ـ ـ ــل الممارسـ ـ ـ ــات في هذا المجال،
وتطبق معايير ومباد توجيهية مشتركة ل مان النووت ،مع مراعاة أوجه التقدم التقني ومصلحة األجيال المقبلة

رابعا -النهج المطلوب لمواصلة العمل بشأن أمان تطبيقات مصادر القدرة النووية
في الفضاء الخارجي
 -15من المفيد ل عمال المقبلة في هذا الشــضن اســتخدام تلية مماثلة لآللية التي اســتُخدمت في مناقشــة إطار
األمان وتطويره ،والتي اسـ ـ ـ ـ ـ ــتفادت من خبرات الوكالة في مجال تطوير معايير األمان النووت ومن أوجه المرونة
والقدرة على شمول الجميع التي وفرها فريق الخبراء المشتر الذت أنشضته اللجنة الفرعية والوكالة
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وحتى يتةــنى جمع المعلومات عن خطط ومشــاريع الكيانات التجارية الخايــة المتصــلة بتطوير تطبيقات

مصــادر القدرة النووية واســتخدامها في الفضــاء الخارجي ،يمةن توفير تلية ومنتد في إطار األعمال المقبلة يراعى
فيهما االتة ـ ـ ــام بالمرونة ويةـ ـ ـ ـر االس ـ ـ ــتخدام من أجل اجتذاب الكيانات التجارية الخاي ـ ـ ــة وتش ـ ـ ــجيعها على عرس

ومناقشـة خططها ومشـاريعها لتطوير مصـادر القدرة النووية الفضـاعية واسـتخدامها ،وكذل إتاحة الفريـة للدول لات

الخبرة في هذا الشضن لتقديم معلومات عن الدرو

المةتفادة في مجاالت األمان لات الصلة
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ومن المفيد في عمليات جمع المعلومات وتبادلها بش ــضن الخطط والمش ــاريع الرامية إلى تطوير مص ــادر
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وسـتُشـجَّع الكيانات التجارية الخايـة على عرس ما تواجهه من تحديات بشـضن أمان تطبيقات مصـادر

القدرة النووية الفضــاعية واســتخدامها الحرت على شــمول الجميع واالنفتا وســتُشــجَّع الدول األعضــاء في اللجنة
على تحديد المؤسةات الخاية لات الصلة ودعوتها إلى عرس خططها ومشاريعها
القدرة النووية في الفض ــاء الخارجي واقت ار توي ــيات مناس ــبة بهدف اس ــتبانة ما قد يلمم من إرش ــادات أو معايير

أخر في هذا الشضن ويمةن أن يجرت لل في شةل اجتماعات وحلقات عمل و يرها من الفعاليات
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وس ـ ـ ـ ــتتلقى اللجنة الفرعية والوكالة تقارير عن التقدم المحرز ثم توي ـ ـ ـ ــيات في نهاية المطاف تضخذ في

االعتبار المعلومات التي ُجمعت في هذا الشضن

خامسا -خطوات التنفيذ التنظيمية الممكنة
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يمةن أن يتولى تن يم عمليـات جمع المعلومـات وتبـادلهـا فريق ممـاثـل لفريق الخبراء المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتر الـذت
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ويمةن للجنــة الفرعيــة والوكـالـة أن تُنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـئــا هـذا الفريق للعمــل لمـدة عـامين أو ثالثـة أعوام ،وأن تكلفــاه

أنشضته اللجنة الفرعية والوكالة من أجل إعداد إطار األمان

بتن يم تبادل المعلومات وإجراء المناقش ــات بش ــضن االس ــتخدام ابمن لتطبيقات مص ــادر القدرة النووية وفي إطار

هذه المهمة ،س ـ ـ ـ ــيعمل الفريق بقدر من الحرية من الناحية التن يمية أكبر من لل الذت تتيحه اجتماعات الفريق

العامل المعني باستخدام مصادر القدرة النووية في الفضاء الخارجي
-22

ويمةن أن تكون لهذا الفريق الةمات الرعيةية التالية:
(أ)

V.21-08823

عيس ترشحه اللجنة الفرعية والوكالة؛
أن يترأسه ويعقد اجتماعاته ر ٌ
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(ب)

أن يمثل شراكة بين اللجنة الفرعية والوكالة وأن يعمل وفق قاعدة توافق ابراء؛

(ج)

أن يةون بوس ـ ـ ـ ــعه تلقي الدعم التن يمي واللوجة ـ ـ ـ ــتي من الدول المهتمة من أعض ـ ـ ـ ــاء اللجنة

(د)

أن يبلغ رعية ــه الفريق العامل المعني باس ــتخدام مص ــادر القدرة النووية في الفض ــاء الخارجي

و/أو الوكالة؛

ير نهاعيا بعد سـ ـ ــنتين
التابع للجنة الفرعية والوكالة بما يحرزه الفريق من تقدم في تقارير سـ ـ ــنوية موجمة ثم يعد تقر ا

أو ثالث سنوات؛
(ه)

أن تكون اجتمـاعـاتـه وفعـاليـاتـه مفتوحـة لجميع الـدول المهتمـة من أعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء اللجنـة والوكـالـة

(و)

أن تكون اجتماعاته وفعاليته مفتوحة لدعوة األوس ـ ــاط األكاديمية والدواعر الص ـ ــناعية وكيانات

والمن مات الحةومية الدولية؛

القطا الخات المنخرطة في أنشـ ـ ــطة لات مصـ ـ ــدابية تتصـ ـ ــل بتطبيقات مصـ ـ ــادر القدرة النووية الفضـ ـ ــاعية لكي
تشار فيها؛

الفضاعيةا

(ز)

أن يحمل اس ـ ـ ـ ـ ــم افريق الخبراء التقني الدولي المعني بضمان تطبيقات مص ـ ـ ـ ـ ــادر القدرة النووية
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وتتمثل والية هذا الفريق الدولي من الخبراء في تبادل ومناقش ـ ـ ــة المعلومات المتاحة عن جميع الجوان
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وس ــتتمثل والية الفريق العامل المعني باس ــتخدام مص ــادر القدرة النووية في الفض ــاء الخارجي في ري ــد

لات الصلة بضمان تطبيقات مصادر القدرة النووية الفضاعية

التقدم الذت يحرزه فريق الخبراء الدولي وتلقي المعلومات منه عن األنش ـ ــطة والخطط التي تنطوت على اس ـ ــتخدام
تطبيقات مص ـ ـ ـ ــادر القدرة النووية في الفض ـ ـ ـ ــاء الخارجي ،وإبالا اللجنة الفرعية والوكالة بما يتوي ـ ـ ـ ــل إليه فريق

الخبراء الدولي من نتاعج وما يقدمه من توييات في نهاية المطاف
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وخالل مرحلــة جمع المعلومــات وتبــادلهــا ،يمةن للفريق العــامــل أن يواي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل عقــد االجتمــاعــات خالل

الدورات الة ـ ـ ـ ـ ــنوية للجنة الفرعية بقية ري ـ ـ ـ ـ ــد التقدم الذت يحرزه فريق الخبراء الدولي وتقديم تعقيبات إلى اللجنة

الفرعيـة أو يمةن ،بـدال من للـ  ،تعليق عمـل الفريق العـامـل ثم دعوتـه إلى االنعقـاد من جـديـد في مرحلـة مالعمـة
(بعد فترة من عامين إلى ثالثة أعوام) لد ارس ـ ــة ومناقش ـ ــة نتاعج عملية جمع المعلومات وتبادلها التي اض ـ ــطلع بها

فريق الخبراء الدولي ،ثم تقديم معلومات كلية وتوييات نهاعية إلى اللجنة الفرعية

سادسا -تمديد خطة العمل الحالية
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من أجل تية ــير التوي ــل إلى توافق في ابراء بش ــضن االضـ ـطال بضعمال إض ــالية في مجال أمان مص ــادر

القدرة النووية الفضاعية ،بما يشمل إنشاء فريق خبراء دولي وتحديد اختصاياته ،يمةن للفريق العامل المعني باستخدام
مصادر القدرة النووية في الفضاء الخارجي أن يويي بتمديد خطة عمله الحالية حتى عام 2023
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