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  مقدمة   -أوال  
ــية العامـــة، يف قـــرارها    -١ ــؤرخ ٦٢/٢١٧رأت اجلمعـ ديســـمرب / كـــانون األول٢٢، املـ

ــدول األعضــاء مــ  الضــروري مــن أنَّ، ٢٠٠٧ زيداً مــن االهــتمام ملشــكلة اصــطدام    أن تــويل ال
ــا   ــيهااألجســام الفضــائية، مب ــيت تعمــل مبصــادر   ف ــدرة تلــك ال ــنووية، باحلطــام الفضــائي،   الق  ال

ــية بشــأن هــذه        ــبحوث الوطن ــلحطام الفضــائي، ودعــت إىل مواصــلة ال وللجوانــب األخــرى ل
انات املتعلقة  املسـألة، السـتحداث تكنولوجـيا حمسـنة لرصـد احلطـام الفضائي وجلمع ونشر البي               

كمـا رأت أنـه ينـبغي تـزويد اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية الـتابعة للجــنة          . باحلطـام الفضـائي  
ميكن توفريه  اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، يف حدود اإلمكان، بأقصى ما          

يجيات ع يف االسترات  ت بـأن الـتعاون الـدويل ضـروري للتوسّـ          مـن معلومـات ـذا الشـأن، وأقـرّ         
املناســبة وامليســورة مــن حيــث الــتكلفة للتخفــيف إىل أدىن حــد مــن تــأثري احلطــام الفضــائي يف   

 .البعثات الفضائية يف املستقبل

واتفقـت اللجـنة الفرعـية العلمية والتقنية، يف دورا الرابعة واألربعني، على أن تستمر                -٢
عضــاء جلمــيع األطــراف املهــتمة الــبحوث املــتعلقة باحلطــام الفضــائي وعــلى أن تتــيح الــدول األ 

نـتائج تلك البحوث، مبا فيها املعلومات عن املمارسات اليت أثبتت فاعليتها يف التقليل إىل احلد              
ــام الفضـــائي     ــّون احلطـ ــن تكـ ــرة A/AC.105/890(األدىن مـ ــني العـــام   ). ٨٣، الفقـ ــا األمـ ودعـ
ّدم أي معلومات   ، إىل أن تق   ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ١٠احلكومـات، يف مذكـرة شـفوية مؤرخة         

، كـي يتسـىن عـرض تلك املعلومات         ٢٠٠٧أكـتوبر   / تشـرين األول   ٣٠عـن هـذه املسـألة قـبل         
 .على اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف دورا اخلامسة واألربعني

وقـد أَعــّدت األمانـة هــذه الوثــيقة اسـتنادا إىل املعلومــات الــواردة مـن الــدول األعضــاء      -٣
 .ندا واململكة العربية السعودية واليابانأملانيا وبول: التالية

  
  الردود الواردة من الدول األعضاء          -ثانيا  

  أملانيا   
  ]باإلنكليزية: األصل[

  األنشطة الدولية 
، مسـامهة نشـطة يف وضـع املـبادئ التوجيهية واللوائح     ٢٠٠٧سـامهت أملانـيا، يف عـام        -١

ــي   ــايري الالزمــة لتخف وســامهت عــلى وجــه  . ف احلطــام الفضــائي التنظيمــية واالشــتراطات واملع
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الـتحديد يف املـبادئ التوجيهـية لتخفـيف احلطـام الفضـائي الـيت وضـعتها جلـنة استخدام الفضاء            
اخلـارجي يف األغـراض السـلمية؛ واملـبادئ التوجيهـية لتخفـيف احلطـام الفضائي اخلاصة بلجنة                  

ملدونة األوروبية لقواعد السلوك    التنسـيق املشـتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي؛ وا         
اخلاصـة بتخفـيف احلطـام الفضـائي الـيت وقّـع علـيها املركـز الوطـين الـربيطاين لشـؤون الفضاء،                       
ــاين لشــؤون الفضــاء اجلــوي،         ــز األمل واملركــز الوطــين للدراســات الفضــائية يف فرنســا، واملرك

 مبادرة التعاون األورويب    ووكالـة الفضـاء اإليطالـية، ووكالـة الفضـاء األوروبـية؛ ويف مـا بذلـته                
عـلى وضـع معـايري فضـائية موحـدة واملــنظمة الدولـية للتوحـيد القياسـي مـن جهـود ــدف إىل           

 .وضع معايري للتخفيف من احلطام الفضائي
  
  أنشطة املركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي  
ــام املركــز األملــاين لشــؤون الفضــاء اجلــوي بتكيــيف املــ      -٢ ــرناجمي، ق بادئ عــلى صــعيد ب

التوجيهـية الوطنـية املـتعلقة بتخفـيف احلطـام الفضـائي لتناسـب احتياجات املشاريع األملانية يف                  
جمــال الفضــاء، باالســتناد إىل املدونــة األوروبــية لقواعــد الســلوك اخلاصــة بتخفــيف احلطــام          

ــيل     . الفضــائي ــرنامج الرصــد والتحل ــيق املــبادئ التوجيهــية عــلى ب ــية تطب ــيا إمكان وتــدرس حال
 ) Technologie Erprobungs Träger(يئـيني وبـرنامج املركـبات اخلاصـة باختـبار التكنولوجـيا       الب
)TET(        م ممثلو . ، ومهـا مشـروعان تابعـان لـلمركز األملاين لشؤون الفضاء اجلويقدتوقّع أن يوي

صـناعة الفضـاء األملانـية معلومـات مـن أجـل تعزيـز املـبادئ التوجيهـية الوطنية لتخفيف احلطام           
ــد يف          ــتجات ســوف تعق ــة عمــل خاصــة بضــمان اجلــودة وســالمة املن ــار حلق الفضــائي يف إط

 .٢٠٠٨فرباير /شباط
  
  أنشطة البحوث األملانية يف جمال ختفيف احلطام الفضائي  
تشـمل أنشـطة الـبحوث املـتعلقة بتخفـيف احلطـام الفضـائي يف أملانـيا جوانـب خمتلفة،                     -٣

 ومنذجـة بيـئة احلطـام الفضائي، وتكنولوجيات محاية     مـثل تكنولوجـيا رصـد احلطـام الفضـائي،         
. الـنظم الفضــائية مـن احلطــام الفضــائي، واحلـد مــن حجــم مـا يولّــد مــن حطـام فضــائي جديــد     

وتمـول تلـك األنشـطة إمـا مـن امليزانية الوطنية األملانية اخلاصة بالفضاء وإما من وكالة الفضاء             
 :٢٠٠٧ت ونفِّذت يف عام وفيما يلي األنشطة اليت استهلّ. األوروبية

، وهــــو مكشــــاف )AIDA(إنشــــاء مركّــــب كشــــف االرتطامــــات املــــتقدم  )أ( 
لالرتطامــات بالقــياس احلــراري، خـــاص بالقــياس املــداري لكـــتل احلطــام والنــيازك املداريـــة        

 الصغرية؛
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 إنشاء وحدة طريان خاصة مبركّب كشف االرتطامات املتقدم؛ )ب( 

طـام بسرعة فائقة من أجل إجراء عمليات حماكاة     حتسـني مـرفق الختـبار االرت       )ج( 
 الرتطامات احلطام الفضائي مبركبة فضائية؛

 إجراء حتقيقات مادية حملاكاة حتطم مركبة فضائية أثناء رجوعها؛ )د( 

حتلــيل اجلوانــب االقتصــادية املــتعلقة بــتدابري ختفــيف احلطــام الفضــائي وحتلــيل   )هـ( 
 .استدامة تلك التدابري

  
 ملبادئ التوجيهية الوطنية اخلاصة بتخفيف احلطام الفضائي على البعثات تطبيق ا 

  الفضائية األملانية
  *برنامج رسم اخلرائط البيئية والتحليل البيئي                     

ــية والتحلــيل البيــئي    -٤ ــرنامج رســم اخلــرائط البيئ ــية تســتخدم  ) EnMAP(ب هــو بعــثة أملان
 ٤٢٠يف مدى طيفي واسع يتراوح بني  قناة ٢٠٠سـاتال ذا نطـاق طـيفي فـائق االتسـاع يضم          

 على EnMAPوسيحمل برنامج .  مترا٣٠ نانومـتر، وذا اسـتبانة أرضـية عالـية تـبلغ      ٢ ٤٥٠و  
)  معدلـــةTerraSarمنصـــة (مـــنت ســـاتل صـــغري بـــِني باســـتخدام أحـــدث تكنولوجـــيا املنصـــات 

 . كيلومتر فوق سطح األرض٦٥٠وسيرسل إىل مدار يقع على حنو 

 بــتحديد بارامــترات املــنظومة البيئــية األحيائــية  EnMAPملهــام الرئيســية لبعــثة وتــتعلق ا -٥
. وكذلـك املـتغريات الفيزيائـية احلـيوية والكيميائـية احلـيوية واجليوكيميائية على الصعيد العاملي               

 أيضا من إجراء حتليالت للكوارث الطبيعية ولتلوث األراضي         EnMAPوسـوف ميكّـن بـرنامج       
ويضطَلع . تخدم بـيانات البعثة إلعداد خدمات جتارية وعملية يف املستقبل     وسـوف تسـ   . واملـياه 

 .باملشروع حتت قيادة أملانيا مع شركاء دوليني

ــيف احلطــام        -٦ ــتعلقة بتخف ــية امل ــية الوطن ــبادئ التوجيه ــيق امل ــية تطب ــيم إمكان وجيــري تقي
 احلطام الفضائي،   الفضـائي، املسـتمدة مـن املدونـة األوروبـية لقواعـد السلوك اخلاصة بتخفيف              

 .EnMAPعلى احتياجات برنامج 

                                                                 
 ميكن االطالع على الوثيقة األصلية اليت قدمتها أملانيا باإلنكليزية، مبا يف ذلك الصور املشار إليها  * 

 ب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة العامة يف هذه الوثيقة، على املوقع الشبكي ملكت
)http://www.unoosa.org/oosa/natact/sdnps/2007/index.html.( 
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ال ســيما حتلـيل عملـية التخمــيل   (ويشـمل العمـل حتلـيل تدابــري انـتهاء العمـر التشـغيلي        -٧
وخباصــة تقيــيم إمكانــية بلــوغ احلطــام  (وتدابــري ســالمة الــرجوع  ) وتنفــيذ مــناورات الــتخلص 

ــا يتصــل ب       ــث مــن املركــبة الفضــائية ســطح األرض، ودراســة م ذلــك مــن خماطــر عــلى    املنبع
 ).األشخاص واملمتلكات يف األرض، وتقييم احتمال خطر إحلاق تلوث ضار ببيئة األرض

  
  )Technologie Erprobungs Träger(املركبات اخلاصة باختبار التكنولوجيا                     

يهـدف بـرنامج املركـبات اخلاصـة باختبار التكنولوجيا إىل إجياد تكنولوجيات جديدة               -٨
وهـو يركِّـز عـلى إجـراء عـروض إيضاحية أثناء الطريان            .  عـلى مشـاريع الفضـاء      ميكـن تطبـيقها   

وعـلى اختـبار املكّونـات والـنظم الفرعـية اخلاصـة باملركـبات الفضـائية مـن أجل االستخدام يف           
 .مجلة أمور منها توليد الطاقة والتوجيه واملالحة واملراقبة

صا أثناء الطريان الختبار تكنولوجيات     ويتـيح املركـز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي فُر         -٩
،  TETويسـتند الـربنامج إىل اسـتخدام السـاتل الصغري     . جديـدة عـلى منصـات وسـواتل خمـتلفة     

 . كيلوغراما٤٠ كيلوغراما وتبلغ قدرة محولته زهاء ١٢٠وهو ساتل أملاين الصنع يزن حنو 

 يف مدار أرضي    TETوسـيطلق املركـز األملـاين لشـؤون الفضـاء اجلـوي ساتال من نوع                 -١٠
وإضــافة إىل جتمــيع الــنظام وتوحــيده  . ومــن املقــرر أن تســتغرق البعــثة ســنة واحــدة . مــنخفض

 .واختباره، سيشغل املركز الساتل وسيقّدم كل البيانات امعة إىل املستخدمني املهتمني

تعلقة  إمكانية تطبيق املبادئ التوجيهية الوطنية املTETوسـوف تـدرس يف إطار برنامج         -١١
بتخفـيف احلطـام الفضـائي، املسـتمدة مـن املدونـة األوروبـية لقواعـد السلوك اخلاصة بتخفيف                   

وسينصــب التركــيز بوجــه خــاص عــلى الــتدابري . احلطــام الفضــائي، عــلى احتــياجات املشــروع
ــية  ــتهاء العمــر التشــغيلي  ) مــثل األجســام املــتعلقة بالبعــثات، والــتحطم  (الوقائ مــثل (وتدابــري ان
 .وسالمة الرجوع) واإلنزال من املدار والتخلصالتخميل 

  
  اليابان    

  ]باإلنكليزية: األصل[
ركـزت األنشـطة املتعلقة بدراسة احلطام الفضائي يف اليابان، اليت اضطلعت ا أساسا               -١

 .الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي وجامعة كيوشو، على ااالت املعروضة أدناه
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  الفضائي من األرض   رصد احلطام  
ــدار      -٢ ــتظما لرصــد األجســام املوجــودة يف امل تســتخدم املقاريــب البصــرية اســتخداما من

والبحوث جارية من أجل وضع براجمية ميكنها       . األرضـي الـتزامين وحتديـد خصائصـها املداريـة         
أمـــا األجســـام . أن ترصـــد تلقائـــيا األجســـام الصـــغرى املوجـــودة يف املـــدار األرضـــي الـــتزامين

وجتري حاليا حبوث   . وجـودة يف مـدار أرضـي مـنخفض فترصـد باسـتخدام مقاريـب رادارية               امل
لتحسـني رصـد األجسـام املوجودة يف مدار أرضي منخفض، باستخدام مقاريب بصرية تعقُّبية            

ــبعض املركــبات     . فائقــة الســرعة ــيات الضــوئية اخلاصــة ب وعــالوة عــلى ذلــك، رصــدت املنحن
 )1(.ا االهتزازيةالفضائية وحللت خصائص حركته

  
  منذجة جمموع احلطام    
 :جيري يف اليابان وضع األدوات التالية اخلاصة بنمذجة احلطام وحتليله -٣

منـوذج تطـور بيـئة احلطـام املوجـود يف املدار األرضي املنخفض، للتنبؤ بتوزيع        )أ( 
اليابانــية احلطــام يف املســتقبل، الــذي تســهر عــلى وضــعه جامعــة كيوشــو بالــتعاون مــع الوكالــة 

 الستكشاف الفضاء اجلوي؛

أداة دعـم معايري ختفيف احلطام، للمساعدة على تقييم االمتثال ملعايري الوكالة             )ب( 
اليابانـية الستكشـاف الفضـاء اجلوي املتعلقة بتخفيف احلطام الفضائي، وتقييم املخاطر املتعلقة        

 باحلطام يف املدار؛

 حلسـاب احـتمال ارتطام كل مكّون من         أداة حتلـيل خطـر االرتطـام باحلطـام،         )ج( 
 .مكّونات املنظومة الفضائية

ــئة احلطــام،      -٤ ــنماذج العاملــية اخلاصــة ببي وأُجريــت دراســة الســتبانة أوجــه الشــبه بــني ال
عرضـت نـتائجها على املنظمة الدولية للتوحيد القياسي وجلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت              

وأظهـرت النـتائج أن توزيع الكتل احلطامية   .  دولـية أخـرى  واملعنـية باحلطـام الفضـائي وهيـئات      
ويتراوح حجم احلطام، على    . الصـغرية يف املـدار األرضـي املـنخفض خيـتلف بـني تلك النماذج              

                                                                 
ميكن االطالع على الوثيقة األصلية اليت قّدمتها اليابان باإلنكليزية، مبا يف ذلك الصور واملرفقات من ألف إىل  (1) 

 ع الشبكي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة العامة جيم املشار إليها يف هذه الوثيقة، على املوق
)http://www.unoosa.org/oosa/natact/sdnps/2007/index.html.( 
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 وتشــري النــتائج أيضــا إىل ضــرورة )2(. ميكرومــتر وعــدة ميليمــترات١٠٠وجــه الــتحديد، بــني 
وقــد شــرعت الوكالــة اليابانــية    . إجــراء مــزيد مــن الــبحوث املعمقــة بشــأن احلطــام الصــغري       

الستكشــاف الفضــاء اجلــوي مؤخــرا يف إجــراء دراســة أساســية لوضــع أجهــزة قــياس موقعــي     
 . ميكرومتر وعدة ميليمترات١٠٠لكشف احلطام الصغري الذي يتراوح حجمه بني 

  
  اختبار االرتطامات الفائقة السرعة   
لعالقــة بــني االختــبارات الــيت وقــد قيســت ا. صــّمم جهــاز ارتطــام ذي شــحنة مشــكّلة -٥

تسـتعمل أجهـزة ارتطـام ذات شـحنات مشـكّلة واملدافـع الغازيـة املكّونة من جزءين، من أجل          
وإضــافة إىل ذلــك، حلّلــت العالقــة بــني . حتســني وضــع معــايري لــلحماية مــن االرتطــام باحلطــام

ــة الســرعة     ــات الفائق ــات املنخفضــة الســرعة واالرتطام ــنت أ . االرتطام ــد حّس ــيل وق داة التحل
 .باستخدام تلك النتائج

وتعاونـت جامعـة كيوشـو مـع مكتـب بـرنامج احلطـام الفضـائي التابع لإلدارة الوطنية                   -٦
لـلمالحة اجلويـة والفضاء يف الواليات املتحدة األمريكية بشأن جمموعة من اختبارات االرتطام              

يـزن كل واحد منها  واسـتعملت لـتلك االختـبارات ثالثـة سـواتل مسـتهدفة           . بسـواتل صـغرى   
 كيلومـتر يف الثانـية؛ وبلـغ معدل طاقة االرتطام    ١,٧وكانـت سـرعة االرتطـام    .  غـرام  ١ ٣٠٠

ــثالثة حنــو      ــبارات ال ــيما خيــص االخت ــة بكــتلة الســاتل ف ــة لكــل غــرام ٤٠احلركــية مقارن .  جول
وتــراوح عــدد الشــظايا بــني . وســّجلت ظواهــر االرتطــام باســتخدام آلــة تصــوير فائقــة الســرعة

وســتعرض تفاصــيل تلــك . ، بــناء عــلى زاويــة االرتطــام بالطــبقات الداخلــية١ ٥٠٠ و١ ٠٠٠
االختـبارات الـثالثة ونـتائج التحليالت األولية أثناء انعقاد اجلمعية العلمية للجنة أحباث الفضاء               

 .٢٠٠٨يوليه /يف مونتريال، بكندا، يف متوز
  
  ضائية يف املدار بعد انتهاء مهمتهااحلبل الكهرودينامي لتسريع اضمحالل املركبات الف    
إن ختفـيف حجـم احلطام الناشئ ال يكفي للحفاظ على البيئة املدارية، ألن ردود فعل              -٧

متسلسـلة مـن االرتطامـات بـني الكـتل احلطامية املوجودة قد رصدت بالفعل يف مناطق مدارية       
ة من املناطق املدارية العالية     وأفضـل سـبيل لتحسـني تلك البيئة هو إزالة األجسام الكبري           . معّيـنة 

ورمبـا يـدرج يف إطـار اتفـاق يف املسـتقبل مفهـوم يقضي بأن تكون كل عملية إطالق         . الكـثافة 
                                                                 

ميكن االطالع على الوثيقة األصلية اليت قدمتها اليابان باإلنكليزية، مبا يف ذلك الصور واملرفقات من ألف إىل  (2) 
 ة، على املوقع الشبكي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة العامة جيم املشار إليها يف هذه الوثيق

)http://www.unoosa.org/oosa/natact/sdnps/2007/index.html.( 
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وقد يكون من بني احللول التقنية استخدام نظام      . سـاتل جديـد مقـترنة بإزالـة سـاتل مسـتهلَك           
عملة ويقلـص عمــرها  احلـبل الكهروديـنامي، الــذي يبطـئ حــركة األجسـام الفضــائية غـري املســت     

) www.unoosa.org(وتوجــد عــلى املوقــع الشــبكي ملكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي  . املــداري
نـتائج أنشـطة البحـث والتطوير احلديثة العهد املتعلقة بنظم احلبل الكهرودينامي اليت اضطلعت               

 .ا الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي دف تقدمي عروض إيضاحية يف املدار
  
  ضمان البعثات وسالمتها  
 على مراقبة نافذة    ١٩٩٩تعمـل الوكالـة اليابانـية الستكشاف الفضاء اجلوي منذ عام             -٨

اإلطـالق اخلاصـة جبمـيع عملـيات اإلطـالق بغية تفادي االقتراب الشديد من املركبات املدارية         
يت اإلطــالق وخــالل الســنتني املاضــيتني، تقــرر عــلى وجــه الــتحديد تقلــيص نــافذ        . املأهولــة

وفـيما يـتعلق بالسواتل الرئيسية العاملة،       . اخلاصـتني بعمليـتني مـن أصـل سـبع عملـيات إطـالق             
. يـدرس باحـثو الوكالـة حاليا مناورات اجتناب االرتطام بغية تفادي االرتطام باحلطام املداري      

رصد وي. ووفّـرت حكومـة الواليـات املـتحدة األمريكـية بـيانات مسـجلة عن األجسام املدارية                 
ويف حـاالت التنـبؤ باحـتمال كـبري لالرتطـام، يجـرى رصد أدق       . التنـبؤ بااللـتقاء رصـدا يومـيا       

وتجـرى مـناورات اجتـناب االرتطـام يف احلـاالت الـيت تتضح فيها خطورة             . باسـتخدام الـرادار   
، قامــت الوكالــة بعملــيات رصــد جتريبــية ٢٠٠٦وخــالل عــام . املســافة الفاصــلة بــني جســمني

وتِعـّد الوكالـة حالـيا متريـنا حتضـرييا ملـناورات اجتـناب االرتطـام سينفّذ يف                 .  الـرادار  باسـتخدام 
 .٢٠٠٨مستهل عام 

  
  تقييم تدابري ختفيف احلطام  
ــية الستكشــاف الفضــاء اجلــوي عــلى مجــيع املشــاريع معــايري          -٩ ــرض الوكالــة اليابان تف

وعالوة .  متعلق بالبعثات  لتخفـيف احلطـام الفضـائي وتسهر على كفالة عدم إطالق أي جسم            
عـلى ذلـك، تـتفادى حـاالت التشـظي يف املـدار مـن خـالل التصـميم والعمليات، وكذلك من             

ــتهاء بعــثة مــن البعــثات      . خــالل إزالــة املركــبات الفضــائية مــن املــناطق املداريــة املفــيدة فــور ان
لك جزءا من ويسـتعرض االمتـثال لـلمعايري بعد كل مرحلة من مراحل دورات احلياة باعتبار ذ        

 .األنشطة املضطلع ا يف إطار برنامج سالمة املنظومة
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  بولندا    
  ]باإلنكليزية: األصل[

فأما أوهلما،  .  إعـداد وتنفـيذ مشـروعني مـتعلقني باحلطـام الفضـائي            ٢٠٠٧شـهد عـام      
ويــنطوي عــلى اســتخدام ســاتل صــغري يتضــمن منــوذج عــرض تكــنولوجي، فقــد تــوىل تنفــيذه    

ــة وارســ   ــبار     . و للتكنولوجــياطــالب جامع ــرحلة التجمــيع واالخت ــك املشــروع م ــغ ذل ــد بل وق
 يف إطــار خطــة الــدول املـــتعاونة    Polspace Ltdوأمــا الــثاين، فقــد أعدتــه شـــركة     . األرضــي 

 .األوروبية، وتعلَّق برصد السواتل املستخدمة وسائر احلطام املداري
  

  اململكة العربية السعودية  
  ]باإلنكليزية: األصل[

ت اململكـة العربية السعودية، من خالل مشاركتها يف جلان متابعة توصيات مؤمتر             قامـ  
األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السلمية                    

، بدراسـة املسـائل املـتعلقة باحلطام الفضائي واستخدام القدرة النووية يف         )اليونيسـبيس الثالـث   (
وقد أجرت اململكة أيضا دراسات وأجنزت حبوثا بالتعاون مع .  دراسة نشطةالفضـاء اخلـارجي   

 .أخصائيني يف اجلامعات السعودية واملنظمات الدولية
 


