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  مقدمة -أوال  
أشــارت جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، يف دورهتــا السادســة  -١

ديسمرب / كانون األول  ١١ املؤرخ   ٥٧/١١٦ال بقـرار اجلمعـية العامـة        واألربعـني، إىل أنـه، عمـ      
 الـنظر يف البـند املعين باحلطام الفضائي وفقا          اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية       ، واصـلت    ٢٠٠٢

والحظت ). ١٣٠، الفقرة   A/AC.105/761(خلطـة العمـل املعـتمدة يف دورهتـا الثامـنة والثالثني             
طة العمل املذكورة، عرضت جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت       اللجـنة بارتـياح أنـه وفقـا خل        

، خــالل الــدورة األربعــني للجــنة الفرعــية، مقــترحاهتا بشــأن   )يــادك(املعنــية باحلطــام الفضــائي  
ــائي   ــام الفضـ ــر احلطـ ــلى أســـاس توافـــق اآلراء بـــني  (A/AC.105/C.1/L.260)ختفـــيف خماطـ ، عـ

 خطة عملها، يف استعراض هذه املقترحات،       وقـد شـرعت اللجـنة الفرعـية، مبوجـب         . أعضـائها 
 .وحبثت سبل إقرار استخدامها

" يادك"طلبـت اللجـنة إىل مجـيع أعضائها من الدول أن تدرس مقترحات جلنة التنسيق          -٢
وأن تقـّدم تعلـيقاهتا إىل مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي قـبل أن تعقـد اللجـنة الفرعـية دورهتا                        

 .٢٠٠٤احلادية واألربعني يف عام 

/  كانون األول٩ املؤرخ ٥٨/٨٩ مـن قـرارها   ٢٠وافقـت اجلمعـية العامـة، يف الفقـرة           -٣
فريقا أن تنشـئ    األربعـني    احلاديـة و    للجـنة الفرعـية يف دورهتـا       ه ميكـن  أنـ ، عـلى    ٢٠٠٣ديسـمرب   
". يــادك" للــنظر يف تعلــيقات الــدول األعضــاء يف اللجــنة عــلى مقــترحات جلــنة التنســيق   عــامال

امل أن يـنظر يف زيـادة الـتقدم احملـرز يف معاجلة هذا املوضوع، مبا يف ذلك                وبإمكـان الفـريق العـ     
ــبادئ جلــنة التنســيق        ــرار اســتخدام م ــادك"مواصــلة املناقشــات بشــأن وســائل إق ــية " ي التوجيه

 ).، املرفقA/AC.105/C.1/L.260(لتخفيف خماطر احلطام الفضائي 

علومات اليت وردت من الدول     وقـد أعـّدت األمانـة العامـة هـذه الوثـيقة على أساس امل               -٤
 .األعضاء
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  الردود املتلقاة من الدول األعضاء     -ثانيا  
 اهلند  

  ]باإلنكليزية: األصل[
التخلّص من السواتل بعد انتهاء البعثات يف منطقة املدار األرضي التزامنـي  -١ 

  )١-٣-٥الفقرة (
ــترحات جلــنة التنســيق    -١ ــّين مق ــادك"تب ــادة موصــى " ي ــة   أن أدىن زي ــاع نقط ــا يف ارتف  هب

 :احلضيض عند انتهاء نقل مركبة فضائية إىل مدار آخر هو

 (CR.A/m.1,000)+  كم ٢٣٥

. بــيد أن هــذه التوصــية مل تعــّين حــدود درجــة احنــراف املــدار بعــد نقــل املركــبة إىل مــدار آخــر
. فدرجـة االحنـراف العالـية قـد تكـون هلـا تـأثريات عـلى املـدار حبيـث تـنخفض نقطـة احلضيض                        

 . ولذلك، قد يتطلب األمر مناقشة وتعيني حدود درجة االحنراف من هذه الزاوية

بشأن منطقة املدار   " يادك" مـن مقترحات جلنة التنسيق       ١-٣-٥وقـد جـاء يف الفقـرة         -٢
ينــبغي أن يتجنــب املشــغِّلون بقــاء املــراحل املداريــة ملركــبة اإلطــالق يف "األرضــي التزامــنـي أّنــه 
ــة مــنطقة املــدار األرضــي  ــراهن ســوى مركــبة   ".  التزامــنـي لفــترة طويل وال توجــد يف الوقــت ال

إطــالق أو مركبــتني يف العــامل قــادرتني عــلى محــل الســواتل مباشــرة إىل املــدار الثابــت بالنســبة    
القــذف   وحاملــا يــتم بلــوغ ســرعة.لــألرض باســتخدام مــرحلة الدفــع النهائــية ملركــبة اإلطــالق 

 لــلمرحلة األخــرية ملركــبة اإلطــالق وللســاتل، فإنــه قــد   وحتديــد زاويــة مســار الطــريان بالنســبة 
يكـون ممكـنا تغـيري مـدار املـرحلة املسـتهلكة مـن املركـبة مـن أجـل التقّيد باملبادئ التوجيهية                       ال

إضـافة إىل ذلـك، فـإن عـددا كبريا من حوادث التحطم يف املدار يعود سببها               . املذكـورة أعـاله   
ال تتســم " الــبقاء لفــترة طويلــة"كمــا ان عــبارة . قإىل مــثل هــذه املــراحل مــن مركــبات اإلطــال

وقـد يتطلـب األمـر دراسـة إمكانـية تنفـيذ هذه             . بالدقـة يف الـتحديد مـن حيـث عـدد السـنوات            
 .التوصية عمليا

أوصـت املـبادئ التوجيهـية للـتخلص مـن املركـبات الفضـائية يف املـدار الثابـت بالنسبة             -٣
محايـة البيـئة يف    "ITU-R S.1003التوصـية  (الت لـألرض، الصـادرة عـن االحتـاد الـدويل لالتصـا      

، بأنـه ينـبغي رفـع مـدار السـواتل إىل ارتفاع حمدد ال        ")املـدار السـاتلي الثابـت بالنسـبة لـألرض         
لكــن . وهــذه توصــية بســيطة .  كيلومــتر فــوق املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض  ٣٠٠يقــل عــن 

واملـتوقعة للسـواتل اليت ستوضع يف   االرتفـاع األدىن لـنقطة احلضـيض بالنسـبة لألحجـام احلالـية            
املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض، املوصــى بــه يف املــبادئ التوجيهــية الــيت وضــعتها جلــنة التنســيق   
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هـو دون مسـتوى االرتفـاع األدىن لـنقطة احلضـيض، املوصـى بـه يف املبادئ التوجيهية                   ) يـادك (
، ُيقــترح املواءمــة بــني  وعــلى ضــوء مــا ورد أعــاله . الصــادرة عــن االحتــاد الــدويل لالتصــاالت 

توصـيات جلـنة التنسـيق وتوصـيات االحتـاد فـيما خيـص حتديـد االرتفاع األقصى ملدار التخلص                    
 كــم فــوق املــدار الثابــت بالنســبة   ٣٠٠مــن األجســام الفضــائية، وينــبغي أن يكــون االرتفــاع   

 .لألرض
  

ألرضي املنخفض املبادئ التوجيهية للتخلص من املركبات الفضائية يف منطقة املدار ا -٢ 
  ) ٢-٣-٥الفقرة (
عـلى أنـه ينـبغي أن تترك      " يـادك "تـنص املـبادئ التوجيهـية الـيت وضـعتها جلـنة التنسـيق                -٤

املـنظومة الفضـائية يف املـدار األرضـي املـنخفض عـند هنايـة مهمتها وذلك لكي يؤدي السحب                    
 ٢٥وأُوصي بفترة   . يف الغـالف اجلـوي إىل تقليص العمر املداري إىل عدد حمدود من السنوات             

ســنة باعتــبارها حــّدا عمــريا معقــوال ومناســبا بالنســبة هلــذا الــنوع مــن الــتخلص مــن املركــبات   
 .الفضائية

ونظـرا إىل أن عـددا من السواتل العاملة بالقدرة النووية هي اآلن، بعد انتهاء مهماهتا،                 -٥
ذا كانت التوصية حطـام فضـائي يف مـنطقة املـدار األرضـي املـنخفض، فإنـه ينـبغي توضـيح ما إ             

ويف حالة انطباقها،   . الـواردة أعـاله تنطـبق عـلى مـثل هـذا احلطـام الفضائي ذي القدرة النووية                 
يتعـّين كذلـك توضـيح مـا إذا كانـت إعـادة السـواتل العاملة بالقدرة النووية إىل املدار األرضي           

 يتطلب  وقد. املـنخفض آمـنة يف املسـتقبل وخاصـة عـندما قـد يكـون منـط تفككهـا غري واضح                    
 .األمر النظر يف هذه املسائل ووضع التوصيات املناسبة بشأهنا

  
  حملة عامة -٣ 

، اليت تشكّل حمفال    "يادك"أعربـت اهلـند عـن تقديـرها الـبالغ ملـا تقـوم بـه جلنة التنسيق                    -٦
دولـيا للهيـئات احلكومـية املعنــية مبوضـوع احلطـام الفضـائي، مــن إسـهامات يف حبـث موضــوع         

ي، يف إعداد وثيقة املبادئ التوجيهية لتخفيف خماطر احلطام الفضائي، بناء على            احلطـام الفضـائ   
. كمـا ان اجلهـود الـيت بذهلـا اخلرباء يف إعداد الوثيقة جديرة بالثناء      . توافـق اآلراء بـني أعضـائها      

وســتقوم اهلــند، حســب االقتضــاء، بــتوفري املــزيد مــن التوضــيحات بشــأن تعلــيقاهتا، وستشــارك 
 .اقشات الرامية إىل حلّ املسائل املثارةكذلك يف املن
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  إيطاليا  
 ]باإلنكليزية: األصل[       

 
بالــنظر إىل الــتجربة الوطنــية فــيما خيــص عــودة ســاتل دراســات أشــعة إكــس الفلكــية      

(BeppoSax)          يادك" من مبادئ جلنة التنسيق      ٢-٣-٥ إىل جـو األرض، وباإلشـارة إىل الفقرة "
ــيف خماطــر   ــية لتخف ــندما تكــون       التوجيه ــه ع ــية أن ــة اإليطال ــترح احلكوم ــام الفضــائي، تق  احلط

ــية جــدا بالنســبة لعــودة أحــد الــنظم الفضــائية، دون أن تكــون خاضــعة      احــتماالت اخلطــر عال
، ينبغي لدولة   ١٠/١ ٠٠٠للمراقـبة والتحكّم كأن تكون مثال نسبة اخلطورة احملتملة أكثر من            

لة عــن احلــركة اجلويــة والــبحرية، وكذلــك جهــات اإلطــالق أن ُتعــلم الســلطات املعنــية املســؤو
 .االتصال يف البلد بزمن رجوع الساتل ومبراحل مساره إىل حني حدوث العودة

  
  تركيا  

 ]باإلنكليزية: األصل[        
 
ــلمجلس املعــين         ــتابع ل ــيات ال ــين معهــد حبــوث تكنولوجــيات املعلومــات وااللكترون ُع

بشــأن ختفــيف " يــادك" بدراســة مقــترحات جلــنة التنســيق بالــبحوث العلمــية والتقنــية يف تركــيا
وملـا كانـت احملـركات العاملـة بـالقدرة الـنووية تشـكّل أكـرب املخاطر                 . خماطـر احلطـام الفضـائي     

احملـتملة يف الفضـاء اخلارجي، فإن تركيا ترى أنه ينبغي حتقيق أكرب قدر ممكن من تعزيز املراقبة                  
 .الفضاء اخلارجيواحلّد من استخدام النظم النووية يف 

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


