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لجنة استخدام الفضاء الخارجي
في األغراض السلمية
اللجنة الفرعية العلمية والتقنية

الدورة الثامنة والخمسون

فيينا 12-1 ،شباط/فبراير 2021

البند  7من جدول األعمال المؤقت*
الحطام الفضائي

البحوث المتعلقة بالحطام الفضائي وأمان األجسام الفضائية التي تحمل
على متنها مصادر قدرة نووية والمشاكل المتصلة باصطدامها بالحطام
الفضائي
مذكرة من األمانة

أول -مقدمة
اتفقت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة للجنة اسـ ــت داف الفاـ ــاي ال األجر فر األلراة ال ـ ــلمية،
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فر دوألتها ال ـ ــابعة وال م ـ ــين ،علا سـ ــروألة اعسـ ــتمراأل فر دعوة الدول األعاـ ــاي والمناما

الدولية التر لها

صــفة مراقد دا م لدا اللجنة ىلا تقد م تقاأل ر عن البحوا المتعلقة بالحطاف الفاــا ر واماا األج ــاف الفاــا ية

المزودة بمصـادأل قدألة ووو ة والماـا ا المتصـلة باصـطداف تلج األج ـاف بالحطاف الفاـا ر وال ـبا التر جر ها
تنفيذ المبادئ التوجيهية لت فيف الحطاف الفا ـ ـ ـ ـ ـ ــا ر الفقرة  109من الوثيقة  .)A/AC.105/1224وبناي علا

ذلـج ،دعيـت الـدول األعاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاي والمنامـا

الـدوليـة التر لهـا صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـة م ارقـد دا م ،فر طـا

األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ىليهـا فر

 16تاـر ن الااور/ووفمبر  ،2020ىلا تقد م تقاأل رها بحلول  13تاـر ن الااور/ووفمبر  ،2020لكر يت ـنا ىتاةة
المعلوما
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الواألدة فيها للجنة الفرعية فر دوألتها الاامنة وال م ين.

وقد اعد

األماوة هذه الوثيقة باعسـ ـ ـ ــتناد ىلا معلوما

وفنلن ــدا ومي ــاوم ــاأل والهن ــد والي ــاب ــاا ،ومعلوم ــا

األمم المتحدة لبحوا وزع ال ـ ـ ـ ـ

وألد

 .وس ـ ـ ـ ــتتا معلوما

وألد

من مض دول اعاـ ـ ـ ــاي ،هر الداومر

ا اـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا من المنام ــة ال ــدولي ــة لتوةي ــد المق ــاييض ومعه ــد
ا را قدمتها الياباا والمنامة الدولية لتوةيد المقاييض،

تتامن األقاما عن الحطاف الفاا ر ،فر شكا وألقة اجتماع عند اوعقاد الدوألة الاامنة وال م ين للجنة الفرعية.
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ثانيا -الردود الواردة من الدول األعضاء
الدانمرك
[األصا :باإلوكليز ة]

[ 2تار ن الااور/ووفمبر ]2020
رسم خرائط الحطام الفضائي
فر مجال ألس ـ ـ ــم ار م الحطاف الفا ـ ـ ــا ر ،عما المعهد الوانر لا ـ ـ ــؤوا الفا ـ ـ ــاي فر الداومر علا

اسـتحداا وااف ذاتر التاـليا للكاـن عن الحطاف المت لن عن مرتبا

هذه الطر قة فر بعاا

فاا ية م تاألة للبرهنة علا تفايتها ووطاقها.

وتجرا ةاليا وقاشا

فاـا ية والتحقه منغ ،بلرة اسـت داف

مع وتالة الفااي األوألوبية باأا تنفيذ عملية ألسم ار م متكاملة هدف الاروع

فر عما منهجر ،باست داف البنية التحتية الفاا ية الحالية فر األجا القصير ا تداي من عاف .)2020

وا ي ار ،من المقرأل ىواـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاي ملن شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامـا للحطـاف الطبيعر الـذ يتراو ةجمـغ ين  0,8و 5,2وةـدة

فاـ ـ ــا ية  1وةدة فاـ ـ ــا ية

الجو ة والفااي بالوع ا

 149 597 871تيلومت ار) باسـ ـ ــت داف بعاة جووو التابعة لاداألة الوانية للم ةة

المتحدة األمر كية ،لعرة المنهجية.

اإلزالة النشيطة للحطام الفضائي
قوف المعهد الوانر لاؤوا الفااي فر الداومر بما يلر:
ىجراي د األسـ ـ ــا

ا)

عن اليا

اعسـ ـ ــمح ل المداأل ة الطبياية ،ايقوف باسـ ـ ــتحداا وام ذا

قدألة

عالية علا التا ـ ـ ــليا الذاتر لكا ـ ـ ــن األهداف وتتبعها واعلتقاي ها دقة تص ـ ـ ــا ىلا  7س ـ ـ ــم ،وإا ق تلج النام

وتاليلها والتحقه منها؛
)

والتحقه منها؛

اس ـ ــتحداا اجهزة اس ـ ــتا ـ ــعاأل ذاتية التا ـ ــليا للتا ـ ــكي

الطا رة من األهداف لير المتعاووة

اعلتقاط؛

ج)

ىجراي دألاسا

عن اليا

د)

ىجراي دألاسا

عن تكنولوجيا ى راج األج اف الفاا ية من المداأل بالطاقة الموجهة.

تكنولوجيا إزالة المركبات الفضائية ذاتيا
تجر جامعة البوألغ ومؤس ـ ـ ـ ــة لوم ـ ــبيض بحوثا علا تكنولوجيا ىلالة المرتبا

الفا ـ ــا ية ذاتيا ،وهو

ماـ ـ ــروع مولغ البروامر اإلااأل للبحت واع تكاأل زهوألايزوا 2020ز التابع ل تحاد األوألوبر .وقد دا الماـ ـ ــروع
فر  1شباط/فبراير  2016واوتها فر  31اذاأل/ماألس .2019

وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ـدف هـذه التقنيـة وةـدة عـالميـة للت له من المرتبـة بعـد اوتهـاي مهمتهـا ،تحمـا ىلا المـداأل علا

متن ا مرتبة فا ــا ية لا ــماا الت له ال ــليم منها فر وها ة فترة دمتها ،سـ ـواي تاا ذلج م طم لغ اف لير

م طم لغ ب بد عطا فر المرتبة الفاا ية .ومن المقرأل اا تكوا الوةدة م تقلة عن المرتبة الفاا ية.
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أمان األجسام الفضائية التي تحمل على متنها مصادر قدرة نووية والمشاكل المتصلة باصطدامها

بالحطام الفضائي

فر عامر  2019و ،2020لم تجر الداومر ا بحوا علا الص ـ ــعيد الوانر متعلقة بأماا األج ـ ــاف

الفاا ية التر تحما علا متنها مصادأل قدألة ووو ة والماا ا المتصلة باصطدامها بالحطاف الفاا ر.

فنلندا
[األصا :باإلوكليز ة]

[ 13تار ن الااور/ووفمبر ]2020
الستراتيجية الوطنية للتوعية بأحوال الفضاء
قطاعا

ل الفترة  ،2019-2018اعد

اســتراتيجية وانية للتوعية بأةوال الفاــاي بالتعاوا مع شــرتاي من

البحوا والص ـ ــناعة واإلداألة .وتقر اس ـ ــتراتيجية الفا ـ ــاي الوانية ،التر اعتمد

فر عاف  2013وةدثت

ياوا

مبتكرة علا الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعيد

فر عاف  ،2018بأا اس ــت داف الفا ــاي علا وحو م ــتداف هو اةد المجاع
واألوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط األ اد مية الفنلند ة اا تحقه ةلوع باهرة فر تقد م منتجا

الر ي ــية التر مكن فيها للص ــناعة

و دما

الدولر .وتهدف اعسـ ـ ـ ـ ــتراتيجية الجديدة للتوعية بأةوال الفاـ ـ ـ ـ ــاي ىلا توفير دما

تاـ ـ ـ ـ ــليلية وانية علا مداأل

ال ـاعة موثوقة ومحدثة ومتاةة لجميع الم ـتعملين الفنلنديين اعتبا األ من عاف  2020فصـاعدا .وتقر اعسـتراتيجية

بالطابع العالمر لم ألة التوعية بأةوال الفااي ،ومن ثم فهر توصر بمااألتة فنلندا مااألتة واطة فر األواطة

الدولية للتوعية بأةوال الفااي فر مجال البحوا والتكنولوجيا واعقتصاد والتار ع.
أنشطة الم راقبة والتتبع الفضائيين في فنلندا

قبا عاف  ،2017لم تكن هنا س ـ ـ ـواتا ما ـ ـ ــللة وانيا ،لذلج بقيت الحاجة لتنفيذ اوا ـ ـ ــطة م ار بة وتتبع

فا ــا يين علا الص ــعيد الوانر واعهتماف ها من فا ــين و ــبيا ،باس ــتاناي ةاع

ىلا األألة و طر سـ ـ ــقواها علا ا األسـ ـ ــر فنلندا .ولكن فنلندا فر ال ـ ـ ــنوا

عرس ـية متعلقة بعودة اج ــاف

األ يرة االقت عدة بعاا

سـ ـ ــاتلية

الرصـ ــد ذا

الصـ ــلة،

صـ ـ ـ ــليرة ،تما رل وسـ ـ ـ ــو اتجاه وحو ىا ق المز د منها أللراة بحاية وتجاأل ة علا ال ـ ـ ـ ـواي .وباتت فنلندا

تملج ةاليا بعض األجهزة القادألة علا الم ار بة والتتبع فر الفاـ ــاي و برة فر دة فر تقنيا

سـ ـ ـواي الراداأل ة منها الجماية العلمية للمرفه األوألوبر لد األس ـ ــة التا ـ ــتت ال مترابم) او البص ـ ــر ة تحديد المدا

الليزأل ال ـاتلر) .وباإلسـافة ىلا ذلج ،اجر فنلندا عدة د األسـا
د األسـ ــا

اسـاسـية عن ألصـد الحطاف الفاـا ر ،بما فيها

لصـ ــالا وتالة الفاـ ــاي األوألوبية .وباتت اليوف اهمية ألصـ ــد الفاـ ــاي وتتتبع الموجودا

علا وحو سر ع ،فصاأل لفنلندا استاما األ فر تكنولوجيا واقتصاد الفااي الجديدين.
وايما

ه عمليا

الرصــد والتتبع الفاــا يين ،دا منذ عاف  1978توفير دما

الليزأل ال ــاتلر علا الصــعيد الوانر للرة ياس الم ــافا

الفاـ ــا ية تتزايد

وااف تحديد المدا

الد يقة لل ـواتا .و اــلا معهد البحوا الجلرااية

المكاوية الفنلند محطة ميت ـ ـ ـ ـ ــاهوفر للبحوا الجيوسـ ـ ـ ـ ــتاتية ،وهر ىةدا المحطا

األسـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ــية فر الاـ ـ ـ ـ ــبكة

العالمية ،والتحديد الدقيه لمدا األ س ـواتا الم ةة وس ـواتا ألصــد األألة ،واتجاها

توتد األألة فر الفاــاي.

الجيوسـ ـ ـ ـ ــتاتية العالمية ،وهر توفر دما

الرصـ ـ ـ ـ ــد من اجا اعةتفاض باألار المرجاية األألسـ ـ ـ ـ ــية وال ـ ـ ـ ـ ــماو ة

ومن ين األجهزة الر ي ـ ـ ـ ــية المتوفرة فر المحطة وااف ةديت لمق ار

تحديد المدا الليزأل ال ـ ـ ـ ــاتلر .و توقع اا

يبدا تا ــليا هذا النااف ،وهو اةدا وااف متطوأل من هذا القبيا ،فر عاف  ،2020وس ــوف تتا اإلمكاوية ا ا ــا

لفنلندا للم ــاهمة فر الم ــعا الر ي ــر ألوا ــطة الم ار بة والتتبع الفا ــا يين :ا ألس ــم ار م الحطاف الفا ــا ر.
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وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيماـا هـذا الناـاف ىةـدا الرتـا ز للمرافه الفنلنـد ـة للم ار بـة والتتبع الفا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يين .وقـد عكن معهـد البحوا

الجلرااية المكاوية الفنلند علا الترو ر نا ـ ــاط ععتماد ما

ـ ــما العا ـ ــا

اعس ـ ــترجاعية لحموع

ال ـ ـواتا

الوانية الم طم لها ،مما يتيا تتبعها فر الم تقبا دقة عالية واسطة النااف الوانر للمدا الليزأل ال اتلر.

لرصــد ال ـواتا والحطاف

وقد اســت دمت ألادا األ المرفه األوألوبر لد األســة التاــتت ال مترابم فر عدة ةم

واثبتت اوها افاــا الرادا األ الم ــت دمة فر شــمال اوألوبا للرة د األســة الحطاف الفاــا ر وتحديد المدا األ

دقة .وفر

عاف  ،2017دا الجماية العلمية للمرفه األوألوبر لد األسـ ــة التاـ ــتت ال مترابم بناي وااف ألادا األ الجيا التالر ،وهو
وااف  ،EISCAT_3Dالذ س ـ ــيتفوق علا اداي الرادا األ الحالية بطرق عدة ،منها قدألتغ علا تتبع الحطاف الفا ـ ــا ر،

وفنلندا من البلداا التر اسـتامر تاي ار فر وااف الراداأل الجديد ،وسـتاـلا ىةدا محطا اعسـت بال التابعة لذلج النااف
فر ىقليم ع ود الفنلند  .ومن المتوقع اا يبدا تاليا النااف فر عاف .2021

وقد ترتز جهود بحوا الم ار بة والتتبع الفا ــا يين علا اعس ــتفادة من القد األ

الفر دة لنام الرصــد

المتــاةــة وانيــا .فعلا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبيــا الماــال ،وفــذ معهــد البحوا الجلراايــة المكــاويــة الفنلنــد عــدة ماـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاأل ع فر

الفترة  2018-2016ش ـ ــملت ما ـ ــروعا با ـ ــأا ىمكاوية اس ـ ــت داف وااف ألاداأل محطة ميت ـ ــاهوفر لتحديد المدا
الليزأل ال ــاتلر فر عمليا
واســطة عمليا

ألص ــد الحطاف الفا ــا ر ،وما ــروعا ا ر با ــأا تحديد ص ــا ه اج ــاف الحطاف

الرصــد نااف تحديد المدا الليزأل ال ــاتلر وإعداد ا ار ه وبرامجيا

تعيين وســاية الدوألاا

وتصـنيف ال اـووة .وإسـافة ىلا ذلج ،واصـا المعهد د األسـة اعسـتراتيجية المالا واجهزة تحديد المدا الليزأل
ال اتلر فر عمليا

ألصد الحطاف ،واعد طة محدثة لتح ين ىمكاوية تتبع األهداف لير المتعاووة.

و رمر ما ــروع ينفذه المعهد وجامعة هل ــنكر ىلا ياس الا ــلم اإلش ــعاعر لكوتد األألة واس ــطة

الرص ــد العالر الدقة لمدا األ ال ـواتا .و وفر ذلج معلوما

عملية تتبع ال واتا والحطاف.

عن جميع القوا المؤثرة علا الج ــم المداأل و دعم

و جمع مرتز التميز الفنلند لبحوا اس ــتدامة الفا ــاي ين علوف وتكنولوجيا الفا ــاي واوا ــطة الفا ــاي

التجاأل ة الجديدة فر ىااأل روامر واةد .و طم المرتز ،الذ تديره جامعة هل ـ ـ ـ ـ ـ ــنكر ،لبناي وإا ق س ـ ـ ـ ـ ـ ـواتا

ص ـ ــليرة ،هدف فهم يشة اإلش ـ ــعاعا

األألس ـ ــية علا وحو تلر وتطو ر تكنولوجيا

اإل راج من المداأل وتعز ز

دألجة تحما سـ ـواتا الجيا المقبا لاشـ ــعاعا  .وقد اقتر ال ـ ــاتا األول من مرةلة الجهول ة لاا ق بحموع

متعلقة بفهم فقداا اإلش ـ ــعاعا

فر الل ف الجو وعملية ى راج المرتبا

تصميم ال اتا فر وألقة وار فر عاف  2019من ىعداد بالمروا وا ر ن.
وايمــا

الفا ـ ــا ية من المداأل .وترد تفاص ـ ــيا
)1

ه عودة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواتــا ىلا الل ف الجو  ،يوفر معهــد البحوا الجلراايــة المكــاويــة الفنلنــد

والمعهد الفنلند لألألص ـ ــاد الجو ة ب ار ا تص ـ ــاص ـ ــية لو الألة الدا لية من
التر توفرهـا دوا ر ـدمـا

دوليـة ،ماـا ـدمـا

ل ألص ـ ــد التنبؤ بمدا األ ال ـ ـواتا

اإلعـادة التر توفرهـا وتـالـة الفاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاي األوألوبيـة .وقـد اثبتـت تلـج

ال ــدمــة وجــاةهــا الجلر عنــد عودة البعاــة المعنيــة بحقــا جــاذ يــة األألة وبابــا

ةــالــة دوألاا المحيطــا

فر

عاف  .2013واسـ ــتنادا ىلا ذلج التمر ن ،دا معهد البحوا الجلرااية المكاوية والمعهد الفنلند لألألصـ ــاد الجو ة،

فر عاف  ،2019اعمال تحاـير ة إلواـاي الدا رة الوانية الدا مة وفقا ل طة اعسـتراتيجية الوانية للتوعية بأةوال
الفاـ ــاي .وسـ ــت ـ ــت دف هذه الدا رة القد األ الوانية ىلا جاود المعلوما

التر تحصـ ــا عليها من روامر س ـ ـ مة

الفاــاي التابع لوتالة الفاــاي األوألوبية وبروامر اعتحاد األوألوبر الفاــا ر الجديد .وقد ص ـمم هذاا البروامجاا
المر بة والتتبع الفاـ ـ ـ ــا يين واقض الفاـ ـ ـ ــاي ،وسـ ـ ـ ــوف طلقاا
هدف تعز ز مكاوة اوألوبا فر مجال ا

ل الفترة

.https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2018JA026354 )1
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 .2021-2020وتواص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فنلنـدا ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعر نا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط ىلا التعـاوا مع ىاـاأل اعتحـاد األوألوبر للم ار بـة والتتبع
الفاا يين ،سايا منها ىلا اا تصبا من المااألتين الكاملين ايغ م تقب .

األحكام المتعلقة بالحطام الفضائي في القانون الوطني بشأن األنشطة الفضائية
ا ـ ــدد القاووا الفنلند المعنر باألوا ـ ــطة الفا ـ ــا ية القاووا  )2018/63علا اهمية اعس ـ ــت داف الم ـ ــتداف

للفاــاي ال األجر وتجند الحطاف الفاــا ر .و عد اجتنا الحاق ســرأل يشر وواــوي ةطاف فاــا ر ع داعر لهما اةد

شـ ـ ــروط الحصـ ـ ــول علا ىذا تنفيذ اواـ ـ ــطة بموجد هذا القاووا ،الذ
الدولية المعترف ها ،اا

قتاـ ـ ــر من الماـ ـ ــلا ،وفقا للمبادئ التوجيهية

ـ ـ ــعا ىلا سـ ـ ــماا اع تولد اواـ ـ ــطتغ فر الفاـ ـ ــاي ال األجر ةطاما فاـ ـ ــا يا .و توجد علا

المالا ،بصفة اصة ،اا حد من توليد الحطاف الفاا ر اثناي سير العما اععتياد للج م الفاا ر ،واا قلا من
م اار تحطم وتصـادف الج ـم الفاـا ر فر الفاـاي ال األجر ،واا ـعا جاهدا ىلا ى راج الج ـم الفاـا ر من مداأله

ووسعغ فر مداأل ا ر اقا ا تااظا او ىعادتغ ىلا الل ف الجو بعد ى مال مهمتغ.

الهند
[األصا :باإلوكليز ة]

[ 16تار ن الااور/ووفمبر ]2020
تؤد المؤس ة الهند ة ألبحاا الفااي دو األ فاع فر اواطة التوعية بأةوال الفااي وإداألتها ،والبحوا فر

مجال تحليا الحطاف الفا ــا ر ،بما فر ذلج التنبؤ بعودة األج ــاف ىلا الل ف الجو وتا ــايها وومذجة تفككها .وتنفذ

المؤسـ ـة الهند ة ألبحاا الفاـاي اواـطة تنبؤ بعودة األج ـاف وتحليا لمدا طرها ،وتاـاأل ناـاط فر ةم

التنبؤ

ال ـ ـ ــنو ة بعودة األج ـ ـ ــاف ،التر تقوف ها لجنة التن ـ ـ ــيه الماـ ـ ــترتة ين الوتاع والمعنية بالحطاف الفاـ ـ ــا ر .وتجر
المؤسـ ـ ـ ـ ـ ــة الهند ة ةاليا د األسـ ـ ــا عن اإللالة الناـ ـ ــيطة للحطاف ،وتدألع المرتبا

التاكي

الا مة ،وسيناألوها

تطوأل الحطاف الفاا ر فر األمد البعيد.

الفاـ ـ ــا ية ،والتهديدا

الناجمة عن

ولقد نت المؤسـ ـ ـ ـ ـ ــة الهند ة علا مر ال ـ ـ ــنين ادوا تحليلية تمكنها من تجند اعصـ ـ ــطداف من اجا ةما ة

موجوداتها الفاا ية .وايما يتعله بجميع ال واتا التاليلية التابعة للمؤس ة الهند ة والعاملة فر مداأل األسر من فض،

تنفذ المؤس ـ ـ ـ ــة مناو األ تجند اعص ـ ــطداف فر ةالة اقت ار ج ـ ــم فا ـ ــا ر ا ر من س ـ ـواتلها .وت ا ـ ــع جميع طم

المناوألة الدوألة ا اا ىلا تحليا لتقييم مدا التقاأل
الوتاع

ين ا ج مين ،وتتم الموافقة علا تنفيذها وفقا لذلج.

وتعما المؤسـ ـة الهند ة ألبحاا الفاـاي منذ عاف  1996تعاـو واـم فر لجنة التن ـيه الماـترتة ين

والمعنية بالحطاف الفاـا ر .وتنفذ المؤسـ ـة الهند ة فر مرتبا

اإلا ق التابعة لها وماـاأل ع مرتباتها

الفا ـ ـ ـ ــا ية عدة تدا ير تتماش ـ ـ ـ ــا مع مبادئ األمم المتحدة التوجيهية لت فيف الحطاف الفا ـ ـ ـ ــا ر/لجنة التن ـ ـ ـ ــيه

الماـترتة ين الوتاع
مرتبا

والمعنية بالحطاف الفاـا ر ،وذلج من اجا الحد من توليد الحطاف .و جر ت ميا جميع

ىا ق س ـواتا المداأل القطبر والمداأل الاا ت بالن ــبة لألألة عند اوتهاي مهامها .وفر الوقت الحاســر،

تتحلا جميع مرتبا

المؤسـ ـة الهند ة العاملة فر مدا األ

بعـد اوتهـاي مهـامهـا .فتنقـا ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواتـا ذا

ثا تة بالن ـبة لألألة بالقدألة علا الت له من وف ـها

المـدا األ الاـا تـة بـالن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـة لألألة ىلا مـدا األ اعلا بعـد اوتهـاي عمر

مهامها ،ثم جر ت ميلها .وقد صـ ـ ـ ــالت المؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الهند ة المتطلبا

ال لمة لت فيف الحطاف ،و جر ةاليا

اس ــتع ارس ــها من اجا تنفيذها فر جميع ما ــاأل ع وبرامر المؤسـ ـ ــة فر الم ــتقبا القر د .وقد وا ــر المؤسـ ـ ــة
الهند ة تقر رها عن اةوال الفااي لعاف .2019
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وع يوجد لدا المؤس ـ ـ ـ ــة الهند ة فر الوقت الراهن ا اج ـ ــاف فا ـ ــا ية تعما بالطاقة النوو ة مكن اا

تاــكا تهديدا لألماا فر الفاــاي ال األجر .وإذا تقرأل اســت داف ج ــم فاــا ر عما بالطاقة النوو ة فر ا بعاة

مقبلة ،فإا المؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الهند ة سـ ـ ـ ــتتناول الم ـ ـ ـ ــا ا المتعلقة باألماا علا وحو يتماشـ ـ ـ ــا مع المبادئ التوجيهية

المقبولة دوليا.

وتعما مدير ة التوعية بأةوال الفاــاي وإداألتها فر مقر المؤس ـ ــة الهند ة ألبحاا الفاــاي علا وســع

اســتراتيجيا

للتوعية بأةوال الفاــاي وإواــاي نية تحتية داعمة واســتحداا الية تاــليلية فعالة لحما ة الموجودا

الفا ـ ــا ية الهند ة فر يشة من الحطاف الفا ـ ــا ر ،وذلج بالتن ـ ــيه ين المؤس ـ ـ ـ ــة والم ار ز التابعة لو الألة ش ـ ــؤوا
الفااي الهند ة ،ىلا جاود عما ما يلزف من تد

الفا ــا ر اماف الجها

فر مجال ال ياسة العامة .وقد فتحت الهند مؤ ار قطاعها

الفاعلة من القطاع ال او ،وبناي علا ذلج ،جر ةاليا ص ــوغ ما يلزف من روتوتوع

تن يه وتوعية بأةوال الفااي علا وحو فعال.

تا ـ ـ ـ ــليلغ فر

وقد اقامت المؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الهند ة ألادا األ لتتبع األج ـ ـ ـ ــاف المتعددة فر س ـ ـ ـ ــر هاأل كوتا ،وبدا

عاف  2015بلرة الكاــن عن األج ــاف فر المدا األ األألســية المن فاــة وتتبعها .تما تقوف المؤس ـ ــة الهند ة
بإوااي مقاأل د بصر ة لرصد األج اف فر المداأل الاا ت بالن بة لألألة ،وهر ةاليا قيد التاليا.
ومن اجــا موا بــة العــدد المت ازيــد من عمليــا

اإلا ق وت ازيــد فر مجموع الحطــاف ،من المقرأل تعز ز

ول ادة القد األ الحالية لم ار بة الحطاف الفا ـ ـ ــا ر بإوا ـ ـ ــاي مرافه ىس ـ ـ ــااية للم ار بة .وقد وافقت ةكومة الهند علا

تنفيذ ماـروع إلواـاي شـبكة لتتبع األج ـاف الفاـا ية وتحليلها .وت طوة اولا وحو تحقيه هذا الهدف ،جهز مرتز

لتنفيذ اواـ ــطة توعية بأةوال الفاـ ــاي وإداألتها من اجا تن ـ ــيه جميع األواـ ــطة المتعلقة بالتوعية بأةوال الفاـ ــاي
واألوا ــطة المتعلقة بالحطاف الفا ــا ر .وفر ىااأل هذا الما ــروع ،من المقرأل ترتيد اةدا ألاداأل مكنغ تتبع عدة

اج ــاف فر مداأل األســر من فض ومق ار
فترة لمنية من ث ا سنوا .

بصــر لتتبع األج ــاف فر المداأل الاا ت بالن ــبة لألألة ،فر لاــوا

ومع ذلـج ،هنـا م ـ ـ ـ ـ ـ ــألـة طيرة تتطلـد اهتمـامـا فوألـا من الهيشـا

والوتـاع

الـدوليـة .وتتماـا فر التلي ار

الكبيرة التر تاـهدها ال ـاةة الفاـا ية ،ةيت تطوأل الصـناعا الفاـا ية اعدادا تبيرة من تاـكي

األسـية من فاـة .وتطر هذه التاـكي
من تلج التاـكي

سـاتلية فر مدا األ

تحد ا اماف تاـليا ال ـواتا التقليد ة واماف الرصـد األألسـر للفاـاي .والعديد

مؤلفة من سـواتا واوو ة وصـليرة لير مزودة نااف مناوألة لتليير مداألها تجنبا ل صـطداف المحتما

بأج ـ ــاف فاـ ــا ية .وال ـ ــيناألو الحالر المتماا فر تاـ ــليا تاـ ــكي

سـ ـ مة بعض تلج التاـ ــكي

قد اواـ ـ بالفعا

وبعاــها ار ر فر اوأل اإلواــاي) عقد ســيناألو الحطاف الفاــا ر لللا ة و اــاعن م اار اعصــطداف التر تتعرة

لها المرتبا الفا ـ ــا ية العاملة .ووحن وحت جميع األاراف الفاعلة علا العما معا للتوص ـ ــا ىلا افا ـ ــا ةا ممكن

للت فيف من س ـ ــوي هذا ال ـ ــيناألو ،ووس ـ ــع لوا ا تنايمية وس ـ ـوابم مناس ـ ــبة لنا ـ ــر اج ـ ــاف متعددة فر مداأل األس ـ ــر
من فض ،واستل ل مواألد الفااي الطبياية الامينة علا وحو امن وواجع.

اليابان
[األصا :باإلوكليز ة]

[ 12تار ن الااور/ووفمبر ]2020
لمحة عامة
اسـتجابة لطلد وألد من مكتد شـؤوا الفاـاي ال األجر التابع لألماوة العامة ،تفيد الياباا بأا اواـطتها

المتعلقة بالحطاف الفاا ر تاطلع ها اساسا الوتالة الياباوية عستكااف الفااي الجو
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وقد ا تير األواـ ـ ـ ــطة التالية المتعلقة بالحطاف الفاـ ـ ـ ــا ر والتر اسـ ـ ـ ــطلعت ها وتالة جا ـ ـ ـ ــا

عامر  2019و 2020تأمالة علا التقدف الكبير المحرل:
ا)

ل

وتا ر تقييم التقاأل والبحوا باأا التكنولوجيا األساسية من اجا التوعية بأةوال الفااي؛
)

البحوا با ــأا تكنولوجيا ألص ــد األج ــاف فر المداأل األألس ــر المن فض والمداأل المتزامن مع

األألة وتحديد مدا األ هذه األج اف؛
ج)

وااف ياس الحطاف المتناهر الصلر فر الموقع؛

د)

تطو ر زاا وقود داسر مرتد؛

هـ)

اإللالة النايطة للحطاف.

وضع األنشطة الحالي
نتائج تقييم التقارب والبحوث بشأن التكنولوجيا األساسية من أجل التوعية بأحوال الفضاء
وفذ

تتلقا وتالة جا ــا من مرتز العمليا

الفاــا ية الماــترتة ىشــعا األ باــأا التقاأل  .وفر عاف ،2019

الوتالة ث ا مناو األ لتجند اصطداف مرتبة فاا ية ذا

مداأل األسر من فض بحطاف فاا ر.

التكنولوجيا األساسية للتوعية بأةوال الفااي
تحدد وتالة جا ـا مداأل األج ـاف الفاـا ية باسـت داف اجهزة اسـتاـعاأل لراداأل مقاف فر مرتز تامي ـايبا األ

للح ارس ــة الفا ــا ية واجهزة اس ــتا ــعاأل بص ــر مرتبة فر مرتز ي ــا للح ارس ــة الفا ــا ية ،وتتنبأ بحاع
الاديد باست داف ا ر جداول المواقع المداأل ة ل واتلها ،وتح د اةتماع

اعصطداف ينها.

التقاأل

وفر الوقت الحاس ـ ـ ــر ،تعما الوتالة علا تطو ر ألاداأل جديد مكنغ تتبع الحطاف الفا ـ ـ ــا ر األص ـ ـ ــلر

ةجما من الحطاف الذ

اعألتفاعا

ـ ــتطيع الراداأل الحالر تتبعغ .وس ـ ــيتولا الراداأل الجديد ،علا وجغ ال ص ـ ــوو ،تلطية

ين  500و 800تيلومتر تقر با ،وهر اعألتفاعا

التر تدوأل فيها معام س ـ ـ ـواتا المدا األ األألسـ ـ ــية

المن فا ـ ـ ـ ــة التابعة لوتالة جا ـ ـ ـ ــا .وتعكن الوتالة علا تجديد التل ـ ـ ـ ــكوبين  1,0متر و 0,5متر للحفاض علا

قـدألاتهمـا الحـاليـة .وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيكوا بمقـدوأل واـاف التحليـا الجـديـد معـالجـة ةجم يـاوـا
ما تقوف الوتالة بأتمتة معام العمليا

ياوا

وقد اسـ ـ ـ ــتحدثت الوتالة ادوا

تقاأل من مرتز العمليا

تب يم جميع ىجرايا

مناو األ

قدأل اإلمكاا.

ا بر ممـا عـالجـغ الناـاف الحـالر.

ت ـ ـ ـ ــاعد فر عملية الت طيم لمناو األ تجند الحطاف فوأل تلقيها ألسـ ـ ـ ــالة

الفاـ ــا ية الماـ ــترتة .وقد اسـ ــتطاعت الوتالة ،اسـ ــتنادا ىلا براتها المكت ـ ــبة،

تجند الحطاف و فض اعباي عملها.

البحوث بشأن تكنولوجيا رصد األجسام في المد ار األرضي المنخفض والمدار المتزامن مع األرض
وتحديد مدارات هذه األجسام
عادة ما ترص ــد األج ــاف فر المدا األ األألس ــية المن فا ــة واس ــطة وااف ألاداأل بص ــوألة أل ي ــية ،ولكن

وتالة جا ـ ـ ــا شـ ـ ــرعت منذ فترة تطبيه وااف بصـ ـ ــر ل فض تكاليف تاـ ـ ــييد وام الرادا األ وتكاليف تاـ ـ ــليلها.

فطوأل جهال اسـتاـعاأل

ـت دف اشـباه الموصـ

المن فا ـ ــة .وبتحليا البياوا

التر يوفرها جهال اعس ـ ــتا ـ ــعاأل هذا ،باإلس ـ ــافة ىلا تكنولوجيا

باعسـ ـ ــتناد ىلا صـ ـ ــفا ن البوابا
V.20-06832

المكملة المصـنوعة من ا ـيد فلز لرصـد المدا األ األألسـية
معالجة الص ـ ــوأل

القا لة للبرمجة ميداويا التر اوألتها الوتالة ،مكن ا تاـ ـ ــاف اج ـ ـ ــاف فر مداأل
7/14

A/AC.105/C.1/118

األسـ ـ ــر من فض يبلا ةجمها  10سـ ـ ــم او اقا .ومن اجا ل ادة فرو ألصـ ـ ــد األج ـ ـ ــاف فر المدا األ األألسـ ـ ــية

المن فاـ ــة والمدا األ المتزامنة مع األألة ،اواـ ـ فر اسـ ــتراليا موقع للرصـ ــد عن بعد ،ع وة علا مرصـ ــد جبا

ويوتاســا فر الياباا .و توافر مق ار من عياأل  25ســم واألبعة مقاأل من عياأل  18ســم عسـ ت دامهما فر م تلن

األلراة.

نظام قياس الحطام المتناهي الصغر في الموقع
جهال ألص ـ ــد الحطاف الفا ـ ــا ر هو جهال اس ـ ــتا ـ ــعاأل للحطاف المتناهر الص ـ ــلر فر الموقع يرتز علا

الحطاف المتناهر الصـلر وةتا الحطاف الميليمتر الذ يتحر فر مداأل علا م ـافة اقا من  1 000تيلومتر.

وقد اجر ت تجربة الطيراا األ يرة باس ـ ــت داف مرتبة النقا من ووع  H-IIالم ـ ــماة .KOUNOTORI (HTV) 5

والمعلوما

الم ـ ــتمدة من ال ياس ـ ــا

المتماا فر وجود تميا

الفعلية لهذا النوع من الحطاف الص ـ ــلير س ـ ــروأل ة جدا لفهم الوس ـ ــع الراهن

ها لة من الحطاف الص ــلير فر مدا األ قر بة من األألة فهما س ــليما ،ألا هذا الحطاف

اصبا عاما طر مهيمن فر المداأل.

وتتماا ال صــا ه الفر دة لجهال ألصــد الحطاف الفاــا ر فر ب ــااة وااف الكاــن ايغ الذ ع حتاج

ىلا ا معايرة اصــة قبا الطيراا ،باإلســافة ىلا ســهولة تعاووغ مع اجهزة اعســتاــعاأل األ را .وتتألن شــاشــة
جهال الرصـ ـ ــد من منطقة للكاـ ـ ــن عن الحطاف ومنااه الدا األ  .وتصـ ـ ــمم منطقة الكاـ ـ ــن عن الحطاف من مادة

وليميد أل يقة جدا ،وهنا ارعف من يوط الاـبكة الموصـلة علا وطاق  50ميكرومت ار القادألة علا تاـن قطر

الحطاف المتصادف الذ يتراو ةجمغ ين  100ميكرومتر وباعة مليمت ار .

سا
وتتعاوا وتالة جا ـا مع مكتد روامر الحطاف المداأل فر واسـا علا وسـع يا ـ

د يقة جديدة فر

الموقع من اجا تكو ن صــوألة عن الوســع الحالر ايما يتعله بالحطاف الصــلير الموجود فر مدا األ علا م ــافة

تقا عن  1 000تيلومتر.

تطوير خزان وقود داسر مركب
ص ـ ـ ــنع زاا الوقود الداس ـ ـ ــر عادة من س ـ ـ ــبا ج التيتاويوف ذا

النوعية الفا قة وا ار ل فة ولوها وتوافقها

الكيميا ر الجيد مع الوقود الداس ــر .ىع اا دألجة اوص ــهاأل تلج ال ــبا ج عالية ىلا ةد منع ت ش ــر ال زاا اثناي

عودتغ ىلا الل ف الجو  ،مما اكا طر ى قاع ىصابا
بمرتبا

علا األألة.

وقد اجر وتالة جا ـ ـ ـ ــا بحوثا علا مدا عدة سـ ـ ـ ــنوا

تربووية ينص ــهر فر دألجا

هدف تطو ر زاا مبطن باأللمنيوف ومللن

ةراأل ة ادوا .وتجزي من د األس ــة الجدوا ،اجر الوتالة ا تبا األ اس ــاس ــية

شـ ـ ـ ـ ــملت ا تبا األ لمعرفة ما ىذا تاوت بطاوة األلومنيوف متوافقة مع وقود الهيدألال ن الداسـ ـ ـ ـ ــر ،فاـ ـ ـ ـ ـ عن ا تباأل
ت

ين بالقوس الكهربا ر.

وبعد صــنع وا تباأل وموذج ال زاا الهندســر األقصــر  ،EM-1صـنع ال زاا  EM-2الكاما الحجم .وشــكا

ال زاا  EM-2هو وفض ش ـ ـ ــكا ال زاا العاد  ،الذ يتا ـ ـ ــمن جها ال إلداألة الوقود الداس ـ ـ ــر .واجر ا تباأل للا ـ ـ ــلم

باسـ ـ ـ ـ ـ ــت داف ال زاا  ،EM-2وا تباأل ل هتزال فر ظروف ألابة وجافة) ،وا تباأل للت ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال األجر ،وا تباأل لدوألة

الالم ،وا تباأل لالم اعوفجاأل ،واظهر جميعها وتا ر جيدة .وا تما ذلج استعراة التصميم الحاسم.

و ت ــم هذا ال زاا المص ــنوع من ترتيبة من المواد وال او بالوقود الداس ــر بقص ــر مدة ص ــنعغ تما اا

تكلفتغ اقا من تكلفة زاا الوقود الداسـ ـ ــر المصـ ـ ــنوع من التيتاويوف .و جر ةاليا تقييم تجر بر وتحليلر إلمكاوية

ت شيغ اثناي عودتغ ىلا الل ف الجو .
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اإلزالة النشيطة للحطام
وامت وتالة جا ـ ـ ـ ـ ــا روامجا بحايا ووسـ ـ ـ ـ ــعت ديكليتغ هدف تنفيذ بعاا

من فاـ ـ ـ ـ ــة التكلفة لالالة

الناـ ـ ـ ــيطة للحطاف .وتتناول اواـ ـ ـ ــطة البحت والتطو ر ال اصـ ـ ـ ــة بالتكنولوجيا الر ي ـ ـ ـ ــية لالالة الناـ ـ ـ ــيطة للحطاف
المواس ـ ـ ـ ـ ــيع الر ي ـ ـ ـ ـ ــية الا ثة التالية :اعلتقاي باألج ـ ـ ـ ـ ــاف لير المتعاووة ،وتكنولوجيا اص ـ ـ ـ ـ ــطياد األهداف لير

المتعاووة ،وتكنولوجيا ى راج األج ـ ــاف من المداأل إللالة اجزاي الحطاف الفا ـ ــا ر الكبيرة ال ـ ــليمة .وتتعاوا وتالة
جا ــا مع الاــرتا

الياباوية ال اصــة من اجا تنفيذ عمليا

ىلالة واــيطة للحطاف من فاــة التكلفة علا اســاس

تجاأل  ،وهر تعما علا توفير هذه التكنولوجيا األساسية فر هذا المجال.

مـا تنفـذ الوتـالـة البروـامر اعس ـ ـ ـ ـ ـ ــتع ارس ـ ـ ـ ـ ـ ــر التجـاأل إل اللـة الحطـاف  .)CRD2و جر تنفيـذ البروـامر علا

مرةلتين و هدف ىلا تحقيه اول عملية ىلالة واـ ــيطة لحطاف فر العالم بالا ـ ـ ار ة مع مؤس ـ ـ ـ ــا القطاع ال او .ومن

المقرأل ىا ق المرةلة األولا المتمالة فر عرة التكنولوجيا

الري ــية فر هذا المجال ،ماا اعلتقاي باألج ــاف لير

المتعـاووـة ،وعمليـة التقـاأل وفحه جـاهزـة المرةلـة الاـاويـة من مرتبـة اإلا ق  H2Aفر ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـة المـاليـة  .2022امـا

المرةلـة الاـاويـة ،المتمالـة فر عرة عمليـة اإل اللـة النا ـ ـ ـ ـ ـ ــيطـة للحطـاف وعودة د ول المرةلـة الاـاويـة من مرتبـة اإلا ق

 H2Aىلا الل ف الجو  ،فمن المقرأل اع تتم قبا ال ـ ـ ــنة المالية  .2025وقد وقع اع تياأل علا ش ـ ـ ــرتة اس ـ ـ ــتروتال
الياباا لتكوا الاركة فر المرةلة األولا ناي علا م ابقة اجرت فر شباط/فبراير .2020

ميانمار
[األصا :باإلوكليز ة]

[ 13تار ن الااور/ووفمبر ]2020
اوت مياوماأل ىةدا الدول التر ةاـر الجزي الرايع الم ـتوا لليووي ـبيض  50الذ اوعقد يومر 20

و 21ةز راا/يوويـغ  .2018وتـاوـت ما ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاألتتهـا تلـج فر الـذترا التـاأل يـة لمؤتمر األمم المتحـدة األول المعنر

باس ــتكا ــاف الفا ــاي ال األجر واس ــت دامغ فر األلراة ال ــلمية ،التر دعمها مكتد ش ــؤوا الفا ــاي ال األجر،

موس ــع ترةيد وإش ــادة .وس ــتبقا مياوماأل عاـ ـوا فر المجتمع الدولر المعنر بالفا ــاي من اجا تعز ز اس ــت داف
الفااي فر تحقيه اهداف التنمية الم تدامة.

ومـا اللـت ةكومـة جمهوأل ـة اتحـاد ميـاومـاأل ،بـاعتبـاألهـا من البلـداا النـاميـة ،تعمـا علا صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوغ روـامر

فاــا ر يرمر ىلا تحقيه تطلعاتها ىلا ىا ق ســاتا وانر فر الفاــاي وا ت ــا
اعتصـ ــاع

القدألة علا التحكم فر اواــطة

والبت الوانية اعسـ ــتراتيجية .وسـ ــترتز مياوماأل اثناي تاـ ــليا واامها ال ـ ــاتلر علا علوف وتكنولوجيا

الفاــاي وقاووا الفاــاي وال ــياســا

المعنية بالفاــاي لصــالا المجتمع اإلقليمر والمتعدد األقاليم ،وســوف ت ــاهم

ا اا فر ىوجال مباد األ عالمية ماا طة التنمية الم تدامة لعاف .2030

وبما اا ما ـ ــروع مياوماأل المتعله بال ـ ــاتا الوانر ما لال فر مرةلة الت طيم ،فهر لم تواجغ م ـ ــا ا

الحطاف الفاـا ر ومصـادأل الطاقة النوو ة والماـا ا ذا

الصـلة .ومع اا مياوماأل لم تنار بعد فر ىجراي بحوا

باـأا تلج الم ـا ا ،ىع اوها سـترتز علا التعاوا مع المجتمع الدولر/المناما

الدولية من اجا تطو ر عمليا

الت فيف من الحطاف الفا ــا ر ت طوة هامة لا ــماا اعس ــت داف ارمن وال ــلمر للفا ــاي فر الوقت الذ تعما

ايغ علا ىةرال تقدف باأا وااف ال واتا ال او ها.

V.20-06832

9/14

A/AC.105/C.1/118

ثالثا -الردود الواردة من المنظمات الدولية
المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس
[األصا :باإلوكليز ة]

[ 6تار ن الااور/ووفمبر ]2020

العمليـا

المقــدمــة ىلا ث ثــة اجزاي :معــايير المنامــة الــدوليــة لتوةيــد المقــاييض التر تتنــاول

تنق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم المعلومــا

الفاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يـة المـأمووـة والكفوية؛ ومعـايير المنامـة الـدوليـة لتوةيـد المقـاييض التر تتنـاول ت فيف الحطـاف

الفاا ر؛ ووألقة مقدمة من الوفد األوتراور المااأل فر وسع معايير المنامة الدولية لتوةيد المقاييض.
وتما اتاـ ــا من رامر العما الناـ ــطة جدا فر مجال العمليا

الفاـ ــا ية وت فيف الحطاف الفاـ ــا ر،

هامة فر عملية تمكين دوا ر صـ ــناعة الفاـ ــاي والجها

الفاعلة الحكومية من تطبيه المقاييض

ـا فر روـامر العمـا ال ـاو بـالمعـايير الفاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يـة للمنامـة الـدوليـة لتوةيـد المقـاييض بـأ ملـغ ،فـإا هـذه المعـايير

تماا م ـ ــاهما

الماياأل ة لتح ين س مة الرة
وتبين الحـاع

الفاا ية.

التر قـدمهـا الوفـد األوتراور تيفيـة تطبيه معـايير المنامـة الـدوليـة لتوةيـد المقـاييض تلـج

فر المماألسة العملية.

المعايير الدولية للعمليات الفضائية المأمونة والكفوءة
مع تزايد تعقد يشة الفاــاي اليوف ،صــاأل من المهم ا ار من ا وقت ماــا ســماا اتباع وهر عالمر
الفاـ ــا ية واألماا واعسـ ــتدامة فر جميع القطاعا

افاـ ــا ىلاي العمليا

الفاـ ــا ية المدوية والتجاأل ة والحكومية

واألوسـ ــاط األ اد مية ،وما ىلا ذلج) .وتؤد معايير الفاـ ــاي دو األ أل ي ـ ــيا فر توفير وهر عالمر من
من الدواجية الجهود واعستفادة من ب ار األوساط المعنية بالفااي.

ل الحد

و وفر الفر ه العـامـا الاـالـت التـابع للمنامـة الـدوليـة لتوةيـد المقـاييض وقطـة ترتيز دولر علا معـالجـة

جميع جواود العمليا

األألسية وعمليا

العــامــا الاــالــت مع المنامــا

اإلا ق والرة

والصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنــاعــا

الفاا ية ووامها ومعداتها الداعمة .و ن ه الفر ه

الــدوليــة واإلقليميــة والوانيــة العــاملــة فر مجــال النام والعمليــا

الفاا ية ،بما فر ذلج ىداألة ةرتة المروأل الفاا ر ،و طوأل اوجغ التآلأل ايما ينها.

ىااأل معايير عستدامة العمليا

الفاا ية القادألة علا الصمود

يتماا اةد األهداف الر ي ـ ـ ـ ـ ــية للفر ه العاما الاالت فر سـ ـ ـ ـ ــماا وجود معايير مقبولة دوليا لتاـ ـ ـ ـ ــليا

وصـياوة المكووا

وشــبكا

والمعدا

وام وقا المعلوما

والنام الفاـا ية ،بما فر ذلج المرتبا
واعتصــاع

بالبياوا

الفاـا ية ،والنام األألسـية المصـاةبة لها،

التر تدمر فيها .وباإلســافة ىلا ذلج،

ــعا الفر ه العاما

الاالت ىلا تي ـ ـ ــير التجاألة واألماا فر جميع جواود النا ـ ـ ــاط الفا ـ ـ ــا ر عن ار ه وس ـ ـ ــع معايير ومماألس ـ ـ ــا

للمااأل ع الفاا ية وتحقيه توافه دولر فر ارألاي باأا تلج المعايير والمماألسا .

معايير المنامة الدولية لتوةيد المقاييض ال اصة نام العمليا
تتماـا المجـاع

الفاا ية ووام دعمها

المواسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيايـة الر ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة فر تبـادل البيـاوـا

وجـدولتهـا؛ وعمليـا

اإلا ق والطيراا،

بما فر ذلج ىداألة ةرتة المروأل الفا ـ ــا ية؛ واماا اإلا ق والطيراا ،بما فر ذلج ىداألة ةرتة المروأل الفا ـ ــا ية؛
وعمليا
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وتتاـ ـ ـ ــمن المعايير فر هذه المجاع  ،او تدألج فيها تمرجع ،مجموعة فعالة وواقاية من التدا ير التر

مكن اعتم ــاده ــا اوع ــا ،او النه عليه ــا فر عق ــد تج ــاأل  ،او فرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ــا من

وتتماا الفوا د النوعية فر وجود متطلبا

تحقه ووماذج ى غ موةدة تا ـ ــمن القبول الواس ـ ــع ع تبا األ التأهيا؛

وتعز ز سـ ـ مة العمليا ؛ وقا لية التا ــليا البينر من
ين الاـ ــرتاي والوتاع

ل قواع ــد تنايمي ــة واني ــة.

الدولية؛ وقا لية معدا

ووماذج ياوا

ل تص ــنيفا

موةدة تتيا التبادل الفعال

الدعم األألسـ ــر والفاـ ــا ر للتاـ ــليا البينر؛ والحفاض علا البيشة

الفاا ية وةمايتها من اجا التجاألة فر الم تقبا.

مباد األ

الفر ه العاما الاالت باأا تطو ر معايير م تقبلية
يرةد الفره العاما الاالت بالماـاألتة فر تقد م الم ـاعدة علا وسـع معايير النام الفاـا ية والحفاض عليها

فر المجاع التالية :الحما ة ال ـيبراوية واألمن ال ـيبراور؛ والموا ا الباـرة فر الفاـاي؛ وإداألة ةرتة المروأل الفاـا ية؛

والم ةـة الـذاتيـة والحفـاض علا المحطـا ؛ وتجميع العنـاص ـ ـ ـ ـ ـ ــر فر مكـاا واةـد؛ وعمليـا
األألة؛ وتفاد اعصطداف عند اإلا ق؛ وال دما فر المداأل؛ وجدول العمليا

المـداأل المـا ـا المتزامن مع

الزمنر وت طيم البعاا ؛ وعمليا

اعلتقاي والتقاأل ؛ والتوعية بمجال الفااي؛ واماا التحليقا دوا المداألة وعمليا الطيراا.
معاي ير تخفيف الحطام الفضائي
يتزايد وعر الجها

وقد ابقت بعض هذه الجها

الفاعلة ال اصـة والعامة الماـاألتة فر العمليا

الفاـا ية ب طر الحطاف الفاـا ر.

الفاعلة تدا ير للت فيف من توليد الحطاف علا مدا س ــنوا

الحطاف ع يزال فر تزايد ،و تزايد معغ اةتمال ةدوا ةاع
يشة الفاـ ـ ــاي امر ينطو علا تحد ا

او لة .لير اا عدد

اص ـ ــطداف مكن اا تكوا مؤذ ة .وألا اس ـ ــتصـ ـ ـ

القا مة ،فإا اوجع ار قة فر الوقت الحاسـ ـ ــر

ايما يتعله بالتكنولوجيا

لاـماا اسـتدامة األواـطة الفاـا ية فر األمد البعيد هر توةيد تدا ير ت فيف الحطاف ،بما فر ذلج تدا ير تجند

اعصـ ـ ـ ــطدا ف .وسـ ـ ـ ــوف تؤد عملية التوةيد دو األ أل ي ـ ـ ـ ــيا فر ال ـ ـ ـ ــنوا
والماــللين علا وســع وتطبيه قواعد تنايمية وافاــا مماألســا

وتملج لجنة معايير زالنام والعمليا

القادمة فر م ـ ـ ـ ــاعدة الهيشا

التنايمية

مناســبة باــأا الحطاف الفاــا ر بطر قة فعالة.

الفاـ ــا يةز ،التر تتبع المنامة الدولية لتوةيد المقاييض وتاـ ــم ممالين عن

الص ــناعة واألوس ــاط األ اد مية والمناما

المؤس ـ ــية ،المها األ ال لمة لمواجهة هذا التحد  .وتتا ــاأل األفرقة

العاملة ال ـ ــبعة التابعة للمنامة الدولية لتوةيد المقاييض الم ـ ــؤولية عن ىعداد معايير ت فيف الحطاف ،و ا ـ ــرف

عليها الفر ه العاما ال ابع المعنر بالحطاف المداأل ).

وهر دولر فر الت فيف من الحطاف الفاا ر
المماألسـ ـ ــا

تعمــا المنامــة الــدوليــة لتوةيــد المقــاييض منــذ عــاف  2003علا تحو ــا المبــادئ التوجيهيــة وافا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
الم ـ ـ ــتمدة من جميع قطاعا

ت فيف ال حطاف الفاـ ــا ر .وتقع التوصـ ــيا

صـ ـ ــناعة الفاـ ـ ــاي ىلا مجموعة شـ ـ ــاملة من المعايير الدولية المعنية
التر وا ـ ـرتها مناما

والمعنية بالحطاف الفاـا ر واعتحاد الدولر ل تصـاع

ماا لجنة التن ـ ــيه الماـ ــترتة ين الوتاع

واألمم المتحدة والهيشا

التنايمية فر صـلد هذا العما.

و تماا اةد األهداف الر ي ـ ــية لمعايير الت فيف من الحطاف التر وسـ ــعتها المنامة الدولية لتوةيد المقاييض فر

صـ ـ ــوغ التوصـ ـ ــيا
اع ت فا

بطر قة تجعلها سـ ـ ــهلة التطبيه فر اتفاق تعاقد

فر التف ـير اثناي شـراي المرتبا

الفاـا ية او دما

ين لبوا وموألد .وهذا

ـ ـ ــاعد علا تفاد

اإلا ق .و مكن ا اـا اسـت داف تلج المعايير

أس ـ ـ ـ ـ ـ ــاس للوا ا التنايمية الوانية المتعلقة ت فيف الحطاف الفا ـ ـ ـ ـ ـ ــا ر ،او مكن اعتمادها اوعا .ولذلج ،فإا

اعتماد معايير المنامة الدولية فر مجال الحطاف ،فر سـياق دولر ،سـي ـاعد علا تعز ز المناف ـة النز هة وتعز ز

استدامة األواطة الفاا ية فر األمد البعيد.
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ىااأل معايير الت فيف من الحطاف الفاا ر الذ وسعتغ المنامة الدولية لتوةيد المقاييض
يتماا الهدف الر ي ـ ـ ـ ــر لمعايير الت فيف من الحطاف التر وسـ ـ ـ ــعتها المنامة الدولية لتوةيد المقاييض

فر تص ـ ـ ـ ـ ــميم المرتبة الفا ـ ـ ـ ـ ــا ية او مرتبة اإلا ق فر المرةلة

فر تحديد التدا ير التر من ش ـ ـ ـ ـ ــأوها ،ىذا وفذ

المداأل ة وتاــليلهما والت له منهما ،اا تحول دوا توليد ةطاف فاــا ر .وقد وامت تلج المعايير ســمن ديكا

هرمر .فقد ادألجت جميع متطلبا

ت فيف الحطاف العالية الم ـ ـ ـ ـ ـ ــتوا فر ماياأل ألايع الم ـ ـ ـ ـ ـ ــتوا ،وهو الماياأل

ايزو  24113النام الفاـ ـ ـ ـ ــا ية  -متطلبا

ت فيف الحطاف الفاـ ـ ـ ـ ــا ر) ،الذ واـ ـ ـ ـ ــر الطبعة الاالاة منغ فر

عــاف  .2019وهــذا هو اهم مايــاأل لت فيف الحطــاف .وهو حتو علا مجموعــة فعــالــة وواقايــة من التــدا ير التر
ترتز علا منع ىا ق األج ـ ـ ـ ـ ـ ــاف اثناي العمليا

العاد ة؛ والت له بعد اوتهاي البعاة من المرتبا

الفا ـ ـ ـ ـ ـ ــا ية

والمراةا المداأل ة من المدا األ األألسـ ـ ـ ـ ـ ــية المن فاـ ـ ـ ـ ـ ــة والمنااه المداأل ة المحمية فر المداأل الاا ت بالن ـ ـ ـ ـ ـ ــبة
لألألة؛ ومنع عمليا

تفكج األج اف فر المداأل؛ وتقييم م اار عودة األج اف ىلا الل ف الجو .

و قع تحت ماياأل ايزو  24113فر الت ـ ـ ــل ـ ـ ــا الهرمر عدد من معايير التنفيذ ذا

التر تحدد التدا ير واإلجرايا

ايزو .24113

والمماألس ـ ــا

التفص ـ ــيلية لدعم اعمتاال للمتطلبا

الم ـ ـ ــتوا األدوا

المنص ـ ــوو عليها فر الماياأل

وتوجد ةاليا معايير التنفيذ التالية:
صن الماياأل ايزو  11227ىجراي تجربيا للحصول علا ياوا لتوصيف األجزاي المتناثرة التر

ا)

تطله عندما تصـ ــطدف مواد المرتبا

البياوا

الفاـ ــا ية بمقذوفا فا قة ال ـ ــرعة تماا الحطاف الفاـ ــا ر والنيال  .وت ـ ــهم هذه

فر ات اذ ق ار األ م تنيرة باأا ا تياأل المواد المناسبة لألسطا ال األجية للمرتبا
)

الفاا ية؛

و حــدد المايــاأل ايزو  14200العمليــة ال لمــة لتنفيــذ ومــاذج يشــة النيــال والحطــاف فر تقييم

م اار األتطاف اج ـاف بالمرتبا

الفاـا ية والمراةا المداأل ة لمرتبا

اإلا ق .وتقدف فر ىااأله ىألشـادا

باـأا

ا تياأل النماذج واسـ ـ ـ ــت دامها وسـ ـ ـ ــماا ىمكاوية تتبعها فر جميع مراةا تصـ ـ ـ ــميم المرتبة الفاـ ـ ـ ــا ية او المرةلة

المداأل ة لمرتبا
ج)

اإلا ق؛

و حدد الماياأل ايزو  16126المتطلبا

واإلجرايا

ال لمة لتقييم قا لية المرتبة الفا ـ ـ ـ ـ ــا ية

لير المأهولة للبقاي بعد اص ـ ــطدامها بحطاف فا ـ ــا ر وويال لا ـ ــماا بقاي المكووا

منها بعد اوتهاي مهمتها؛
د)

الحاس ـ ــمة ال لمة للت له

و صـ ـ ـ ـ ـ ــن الماياأل ايزو  27852عملية تقدير العمر المداأل بالن ـ ـ ـ ـ ـ ــبة لل ـ ـ ـ ـ ـ ـواتا ومرتبا

اإلا ق والمراةا العليا وما يرتبم ها من ةطاف فر مدا األ متقااعة مع مدا األ األس ـ ـ ـ ــية من فا ـ ـ ـ ــة .تما اوغ

يوسـ ــا وهر النمذجة والمواألد ال اصـ ــة نمذجة األواـ ــطة الاـ ــم ـ ــية والجيوملنطي ـ ــية ،والمواألد ال لمة ع تياأل

وماذج الل ف الجو  ،ووهر تقدير معاما القذف للمرتبا
هـ)

الفاا ية؛

و وفر الماياأل ايزو  27875ىاا األ لتقييم الم اار المحتملة التر تاـكلها المرتبا

والمراةا المداأل ة من مرتبا

اإلا ق علا الناس والبيشة عند عودة تلج المرتبا

لألألة ومدا تأثيرها علا سطا األألة ،والحد من تلج الم اار وسبطها.
المتطلبا
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بحاع

فالماياأل  ISO/TR 16158صـ ـ ـ ــن بعض التقنيا

ا)

التقاأل الا ـ ـ ـ ـ ـ ــديد ،وتقدير اةتماع

والمناوألة لتجند اعصطداما ؛
)

الم ـ ـ ـ ــت دمة علا وطاق واسـ ـ ـ ــع للتنبؤ

اعص ـ ـ ـ ـ ـ ــطداف ،وتقدير اعةتمال الت ار مر لبقاي المرتبة الفا ـ ـ ـ ـ ـ ــا ية

امــا المايــاأل  ISO/TR 18146والمايــاأل  ISO/TR 20590فهمــا يوجهــاا المهنــدسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين

بصـ ــوألة منهجية فر عملية تنفيذ تدا ير ت فيف الحطاف اثناي جميع مراةا تصـ ــميم وتاـ ــليا المرتبا
اإلا ق ،علا التوالر.

والمراةا المداأل ة لمرتبا

الفاـ ــا ية

بيان صادر عن شركة ( Yuzhnoye State Design Officeأوكرانيا) ،يقدم مثال على كيفية
استخدام معايير المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس في المساعدة على ضمان أمان الرحالت الفضائية
من المعروف جيدا اا اعوفجا األ العرسـ ــية للمراةا العليا والمرتبا

الفاـ ــا ية تماا عواما م ـ ــاهمة

أل ي ــية فر تكاثر الحطاف الفاــا ر .و اــكا ت فيف تلج اعوفجا األ والتقيد بالمتطلبا

األ را لت فيف الحطاف

الواألدة فر الماياأل ايزو  24113الت له من الج ــم الفاــا ر بعد اوتهاي البعاة ،وت ميا الوقود الداســر ووام
الطـاقـة ،ومنع ىا ق الحطـاف النـاتر عن البعاـا  ،ومـا ىلا ذلـج) ىجرايا

الفاا ر من واةية الكمية بمقداأل النصن او ا ار.

فعـالـة مكن اا تقلـا من توليـد الحطـاف

وتـ ـ ــاوـ ـ ــت مرتبـ ـ ــة اإلا ق  Zenithالتـ ـ ــابعـ ـ ــة لاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتـ ـ ــة Yuzhnoye State Design Office

) (Yuzhnoye SDOقــد تعرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت عوفجــاأل ن فر مرةلتهـ ا الاــاويــة فر  26تــاووا األول/د ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر 1992

و 26اذاأل/ماألس  ،1993عندما اوفجر تمية تبيرة من الوقود الداسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر المتبقر ألبما انين) بعد  27ىلا 30

س ــاعة تقر با من اوفص ــال المرتبة الفا ــا ية .ووقع اوفجاألاا مماث ا بعد  16س ــنة و 29س ــنة من ذلج اإلا ق

فر المرةلتين العلو تين من مرتبة اإلا ق  ،Cyclone-3وعز ا ىلا األتفاع الالم دا ا زاا األ دة ب بد
الح ارألة ،وتم ىص

ذينج العطلين.

ووفقا لمتطلبا

 SDOتقييمــا

ايزو  24113:2019با ـ ــأا ت فيف الحطاف الفا ـ ــا ر ،اوجز ش ـ ــرتة Yuzhnoye

د يقــة ألوامــة مرتبــا

بموجد عقد مع مقاولر مرتبا

البعاا

اســتنادا ىلا عمليا

الوقود المتب يـة فر ازوـا

اإلا ق  Dneprو Zenithو cycloneوليرهـا من مرتبــا

اإلا ق

اإلا ق .وجرا الترتيز علا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــماا وجا ت ميا وام اإلا ق بعد اوتهاي

متكاملة .وع وة علا ذلج ،اولر اهتماف او لاــماا الت له من جميع تميا

الوقود الـداسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر وتنفيض الاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلم دا ـا ال ازوـا  ،وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبم التفـاع

والكيميا ية ين الوقود الداسر والوص

الميكاويكية.

الفيزـا يـة

وه كذا ،فإا التقيد الصـ ـ ـ ــاألف بمعايير ت فيف الحطاف الفاـ ـ ـ ــا ر التر وسـ ـ ـ ــعتها المنامة الدولية لتوةيد

المقاييض بما فر ذلج الماياأل ايزو  24113وايزو  20893وايزو  )26872تاا ةاس ـ ـ ــما فر س ـ ـ ــماا س ـ ـ ـ مة
تصميم وتاليا مرتبا

اإلا ق الجديدة التر تديرها شرتة .Yuzhnoye SDO

معهد األمم المتحدة لبحوث نزع السالح
[األصا :باإلوكليز ة]

[ 20تار ن األول/ا توبر ]2020
لم اـطلع معهد األمم المتحدة لبحوا وزع ال ـ

بعض مواألد المعهد التالية فر هذا الاأا قد تكوا ذا
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اهمية:

بحوا محددة باـأا هذا الموسـوع ،ومع ذلج فإا
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ا)

Daniel Porras, Eyes on the Sky: Rethinking Verification in Space (Space

Dossier 4), Geneva, UNIDIR, October 2019: https://doi.org/10.37559/WMD/19/Space01؛
)

اســتاــاف المعهد ،فر شــهر ا األ/مايو وةز راا/يوويغ  ،2020ســل ــلة من األبعة اةداا علا

الفااي ومرتبا

اإلا ق .و مكن اعا ع علا ت جيا فيديو لكا من هذه األةداا ،بما فر ذلج الت جيا األول

اإلوتروت ةاــرها عدد تبير من الماــاألتين ،تحت اســم ةلقا د األســية عن منصــا

اإلا ق ،ألتز علا قاــا ا

عن التوعية بأةوال الفاـ ـ ـ ـ ـ ــاي وامنغ ،علا اإلوتروت علا الموقع التالرhttps://unidir.org/events/launch- :

pad-seminars-virtual-forumnew-ideas-space-security-and-related-matters؛
ج)

من المقرأل اا اـ ــاأل المعهد مؤسـ ـ ـ ــة العالم ارمن ،فر  10تاـ ــر ن الااور/ووفمبر ،2020

فر اســتاــافة ةدا علا اإلوتروت باــأا التوعية بأةوال الفاــاي والتحقه منها .وســتتا قر با معلوما

الحدا علا الموقع الابكر للمعهد؛
د)

عن هذا

س ــينا ــر المعهد قبا وها ة عاف  2020ملفا ا ر عن الفا ــاي ،هو الملن ال ــابع س ــمن هذه

ال ـ ـ ــل ـ ـ ــلة ،جما ايغ األبعاد التقنية وال ـ ـ ــياسـ ـ ــاتية لاوجا ال المعاصـ ـ ـرة فر مجال تعز ز قد األ التوعية بأةوال

الفااي .وسيتا الملن علا الموقع الابكر للمعهد اعتبا األ من تاووا األول/د مبر.
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