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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي
 األغراض السلميةفي 

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 الدورة الثامنة والخمسون 

 2021شباط/فبراير  12-1فيينا، 
 *                      من جدول األعمال المؤق ت 7البند 

    الحطام الفضائي
البحوث المتعلقة بالحطام الفضائي وأمان األجسام الفضائية التي تحمل   

والمشاكل المتصلة باصطدامها بالحطام مصادر قدرة نووية  على متنها
 الفضائي

 
                  مذك  رة من األمانة  

 
 مقدمة  -      أول   

اتفقت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة للجنة اســــت داف الفاــــاي ال األجر فر األلراة ال ــــلمية،  -1
ــاي والمناما  الدولية التر لها  ــتمراأل فر دعوة الدول األعاــ ــين، علا ســــروألة اعســ ــابعة وال م ــ فر دوألتها ال ــ

لحطاف الفاــا ر واماا األج ــاف الفاــا ية صــفة مراقد دا م لدا اللجنة ىلا تقد م تقاأل ر عن البحوا المتعلقة با
                                                                                                      المزو دة بمصـادأل قدألة ووو ة والماـا ا المتصـلة باصـطداف تلج األج ـاف بالحطاف الفاـا ر وال ـ ب ا التر  جر   ها 

              (. وبناي  علا A/AC.105/1224من الوثيقة  109تنفيذ المبادئ التوجيهية لت فيف الحطاف الفاـــــــــــــا ر  الفقرة 
                                                                                          ذـلج، د عـيت اـلدول األعاــــــــــــــاي والمنامـا  اـلدولـية التر لهـا صـــــــــــــــفة مراـقد دا م، فر  طـا  ا ألســــــــــــــا ىليهـا فر 

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

                                                                                        وقد ا عد   األماوة  هذه الوثيقة باعســــــــتناد ىلا معلوما  وألد  من  مض دول اعاــــــــاي، هر الداومر    -2
ــا  من المنامـــة الـــدوليـــة لتوةيـــد المقـــاييض ومعهـــد                                                                                                   وفنلنـــدا وميـــاومـــاأل والهنـــد واليـــابـــاا، ومعلومـــا  وألد  ا اــــــــــــــ

  معلوما  ا را قدمتها الياباا والمنامة الدولية لتوةيد المقاييض، المتحدة لبحوا وزع ال ـــــــــ  . وســـــــــتتا األمم
                                                                                                       تتامن األقاما  عن الحطاف الفاا ر، فر شكا وألقة اجتماع عند اوعقاد الدوألة الاامنة وال م ين للجنة الفرعية. 
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 الردود الواردة من الدول األعضاء  -        ثانيا   
 

 الدانمرك  
 ]األصا: باإلوكليز ة[

 [2020الااور/ووفمبر تار ن  2]

 رسم خرائط الحطام الفضائي  

فر مجال ألســـــــم  را م الحطاف الفاـــــــا ر،  عما المعهد الوانر لاـــــــؤوا الفاـــــــاي فر الداومر  علا  
اسـتحداا وااف ذاتر التاـليا للكاـن عن الحطاف المت لن عن مرتبا  فاـا ية والتحقه منغ، بلرة اسـت داف 

 ة للبرهنة علا تفايتها ووطاقها.هذه الطر قة فر بعاا  فاا ية م تاأل 

                                                                                            وتجرا ةاليا  وقاشا  مع وتالة الفااي األوألوبية باأا تنفيذ عملية ألسم  را م متكاملة  هدف الاروع  
 (.2020                                                                                      فر عما منهجر، باست داف البنية التحتية الفاا ية الحالية فر األجا القصير  ا تداي  من عاف 

ــاي ملن   ــامـا للحطـاف الطبيعر اـلذ  يتراو  ةجمـغ  ين                              وا يرا ، من المقرأل ىواــــــــــــ وةـدة  5,2و 0,8شــــــــــــ
ــا ية   ــا ية    1فاــــ ــت داف بعاة جووو التابعة لاداألة الوانية للم ةة   149 597  871وةدة فاــــ                                                             تيلومترا ( باســــ

 الجو ة والفااي بالوع ا  المتحدة األمر كية، لعرة المنهجية.
  

 اإلزالة النشيطة للحطام الفضائي  

 عهد الوانر لاؤوا الفااي فر الداومر  بما يلر: قوف الم 

ىجراي دألاســــــا  عن اليا  اعســــــمح ل المداأل ة الطبياية، ايقوف باســــــتحداا وام ذا  قدألة   ا( 
، وإا ق تلج النام ســـــــم 7عالية علا التاـــــــليا الذاتر لكاـــــــن األهداف وتتبعها واعلتقاي  ها  دقة تصـــــــا ىلا 

 وتاليلها والتحقه منها؛

ــت    (  ــتاـــــعاأل ذاتية التاـــــليا للتاـــــكي   الطا رة من األهداف لير المتعاووة اســـ حداا اجهزة اســـ
 والتحقه منها؛

 ىجراي دألاسا  عن اليا  اعلتقاط؛   ج( 

                                                                            ىجراي دألاسا  عن تكنولوجيا ى راج األج اف الفاا ية من المداأل بالطاقة الموج هة.  د( 
  

 ذاتياتكنولوجيا إزالة المركبات الفضائية   

 ، وهوذاتيا                                                                                 ت جر  جامعة البوألغ ومؤســـــ ـــــة ل وم  ـــــبيض بحوثا  علا تكنولوجيا ىلالة المرتبا  الفاـــــا ية  
الماــــــروع   دا ز التابع ل تحاد األوألوبر. وقد2020ماــــــروع  مولغ البروامر اإلااأل  للبحت واع تكاأل زهوألايزوا 

 .2019اذاأل/ماألس  31واوتها فر  2016اط/فبراير شب  1فر 

                                                                                           وت ــــــــــــــت ـدف هـذه التقنـية وةـدة عـالمـية للت له من المرتـبة بعـد اوتهـاي مهمتهـا، ت حمـ ا ىلا المـداأل علا  
ــواي تاا ذلج م طم لغ اف لير  ــليم منها فر وها ة فترة  دمتها، سـ ــماا الت له ال ـ ــا ية لاـ متن ا  مرتبة فاـ

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

ــاف2020و  2019فر عامر    ، لم تجر الداومر  ا  بحوا علا الصـــــعيد الوانر متعلقة بأماا األج ـــ
 الفاا ية التر تحما علا متنها مصادأل قدألة ووو ة والماا ا المتصلة باصطدامها بالحطاف الفاا ر.

  
 فنلندا  

 ]األصا: باإلوكليز ة[
 [2020تار ن الااور/ووفمبر  13]

 الستراتيجية الوطنية للتوعية بأحوال الفضاء  

، اعد  اســتراتيجية وانية للتوعية بأةوال الفاــاي بالتعاوا مع شــرتاي من 2019-2018  ل الفترة  
       و ةدثت   2013                                                                                    قطاعا  البحوا والصـــــناعة واإلداألة. وتقر اســـــتراتيجية الفاـــــاي الوانية، التر اعت مد  فر عاف 

ــية بأا، 2018فر عاف  ــتداف هو اةد المجاع  الر ي ـ ــاي علا وحو م ـ ــت داف الفاـ ــناعة  اسـ التر  مكن فيها للصـ
                                                                                                 واألوســــــــــــــاط األ اد مية الفنلند ة اا تحقه ةلوع  باهرة فر تقد م منتجا  و دما   ياوا  مبتكرة علا الصــــــــــــــعيد  
الدولر. وتهدف اعســــــــــتراتيجية الجديدة للتوعية بأةوال الفاــــــــــاي ىلا توفير  دما  تاــــــــــليلية وانية علا مداأل 

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

 راقبة والتتبع الفضائيين في فنلنداأنشطة الم  

                                                                              ، لم تكن هنا  ســـــــواتا ماـــــــللة وانيا ، لذلج بقيت الحاجة لتنفيذ اواـــــــطة مرا بة وتتبع  2017قبا عاف  
ية متعلقة بعودة اج ـــاف و ـــبيافاـــا يين علا الصـــعيد الوانر واعهتماف  ها من فاـــين                                            ، باســـتاناي ةاع  عرســـ 

ــنوا  ا ــر فنلندا. ولكن فنلندا فر ال ــــ ــقواها علا األاســــ ــاتلية ىلا األألة و طر ســــ أل يرة االقت عدة بعاا  ســــ
ــواي. وباتت فنلندا  ــو  اتجاه وحو ىا ق المز د منها أللراة بحاية وتجاأل ة علا ال ــــــ ــليرة، تما  رل  وســــــ صــــــ
                                                                                                     تملج ةاليا  بعض األجهزة القادألة علا المرا بة والتتبع فر الفاــــاي و برة فر دة فر تقنيا  الرصــــد ذا  الصــــلة، 

ــواي الراداأل ة منها  الجماية  ــر ة  تحديد المدا ســـ ــتت ال مترابم( او البصـــ ــة التاـــ العلمية للمرفه األوألوبر لدألاســـ
الليزأل  ال ـاتلر(. وباإلسـافة ىلا ذلج، اجر  فنلندا عدة دألاسـا  اسـاسـية عن ألصـد الحطاف الفاـا ر، بما فيها 

الفاــــا ية تتزايد دألاســــا  لصــــالا وتالة الفاــــاي األوألوبية. وباتت اليوف اهمية ألصــــد الفاــــاي وتتتبع الموجودا   
 علا وحو سر ع، فصاأل لفنلندا استاماألا  فر تكنولوجيا واقتصاد الفااي الجديدين.

توفير  دما  وااف تحديد المدا  1978وايما   ه عمليا  الرصــد والتتبع الفاــا يين،  دا منذ عاف  
معهد البحوا الجلرااية الليزأل  ال ــاتلر علا الصــعيد الوانر للرة  ياس الم ــافا  الد يقة لل ــواتا. و اــلا 

ــبكة  ــية فر الاــــــــ ــاســــــــ ــتاتية، وهر ىةدا المحطا  األســــــــ ــاهوفر للبحوا الجيوســــــــ المكاوية الفنلند  محطة ميت ــــــــ
الجيوســــــــــتاتية العالمية، وهر توفر  دما  الرصــــــــــد من اجا اعةتفاض باألار المرجاية األألســــــــــية وال ــــــــــماو ة 

تا ألصــد األألة، واتجاها  توتد األألة فر الفاــاي. العالمية، والتحديد الدقيه لمداألا  ســواتا الم ةة وســوا
                                                                                                    ومن  ين األجهزة الر ي ــــــــية المتوفرة فر المحطة وااف ةديت لمقرا  تحديد المدا الليزأل  ال ــــــــاتلر. و  توقع اا 

ــليا هذا النااف، وهو اةدا وااف متطوأل من هذا القبيا، فر عاف  ــا  2020يبدا تاـ ــوف تتا  اإلمكاوية ا اـ                            ، وسـ
همة فر الم ـــعا الر ي ـــر ألواـــطة المرا بة والتتبع الفاـــا يين: ا  ألســـم  را م الحطاف الفاـــا ر. لفنلندا للم ـــا
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وســــــــــــــيماـا هـذا الناـاف ىةـدا الرتـا ز للمرافه الفنلنـد ـة للمرا بـة والتتبع الفاـــــــــــــــا يين. وقـد عكن معهـد البحوا 
ســـــترجاعية لحموع  ال ـــــواتا الجلرااية المكاوية الفنلند  علا الترو ر  ناـــــاط ععتماد ما   ـــــما العا  ـــــا  اع

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

                                                                                             وقد اســت  دمت ألاداألا  المرفه األوألوبر لدألاســة التاــتت ال مترابم فر عدة ةم   لرصــد ال ــواتا والحطاف  
واثبتت اوها افاــا الراداألا  الم ــت دمة فر شــمال اوألوبا للرة دألاســة الحطاف الفاــا ر وتحديد المداألا   دقة. وفر 

ــة ال 2017عاف  ــتت ال مترابم  بناي وااف ألاداألا  الجيا التالر، وهو ،  دا  الجماية العلمية للمرفه األوألوبر لدألاســ تاــ
قدألتغ علا تتبع الحطاف الفاـــــا ر،   ، الذ  ســـــيتفوق علا اداي الراداألا  الحالية بطرق عدة، منها EISCAT_3Dوااف  

لج النااف                                                                                                       وفنلندا من البلداا التر اسـتامر  تايرا  فر وااف الراداأل الجديد، وسـت اـلا ىةدا محطا  اعسـت بال التابعة لذ 
 . 2021عاف  فر ىقليم ع  ود الفنلند . ومن المتوقع اا يبدا تاليا النااف فر 

وقد ترتز  جهود بحوا المرا بة والتتبع الفاـــا يين علا اعســـتفادة من القدألا  الفر دة لنام الرصــد  
ــبيــا الماــال، وفــذ معهــد البحوا الجلراايــة المكــاويــة الفنلنــد  عــدة  ماــــــــــــــــاأل ع فر المتــاةــة وانيــا. فعلا ســــــــــــ

ــأا ىمكاوية اســـــت داف وااف ألاداأل محطة ميت ـــــاهوفر لتحديد المدا   2018-2016 الفترة                                                                          شـــــملت ماـــــروعا  باـــ
                                                                                         الليزأل  ال ـــاتلر فر عمليا  ألصـــد الحطاف الفاـــا ر، وماـــروعا  ا ر باـــأا تحديد  صـــا ه اج ـــاف الحطاف 

وبرامجيا  تعيين وســاية الدوألاا  واســطة عمليا  الرصــد  نااف تحديد المدا الليزأل  ال ــاتلر وإعداد ارا ه  
وتصـنيف ال اـووة. وإسـافة ىلا ذلج، واصـا المعهد دألاسـة اعسـتراتيجية المالا واجهزة تحديد المدا الليزأل  

 ال اتلر فر عمليا  ألصد الحطاف، واعد  طة محدثة لتح ين ىمكاوية تتبع األهداف لير المتعاووة.

لا  ياس الاـــلم اإلشـــعاعر لكوتد األألة  واســـطة و رمر ماـــروع ينفذه المعهد وجامعة هل ـــنكر ى 
الرصـــد العالر الدقة لمداألا  ال ـــواتا. و وفر ذلج معلوما  عن جميع القوا المؤثرة علا الج ـــم المداأل  و دعم 

 عملية تتبع ال واتا والحطاف.

ــطة ا  ــاي واواـ ــاي  ين علوف وتكنولوجيا الفاـ ــتدامة الفاـ ــاي                                                                                      و جمع مرتز التمي ز الفنلند  لبحوا اسـ لفاـ
التجاأل ة الجديدة فر ىااأل  روامر واةد. و  طم المرتز، الذ  تديره جامعة هل ـــــــــــــنكر، لبناي وإا ق ســـــــــــــواتا 
ــية علا وحو تلر وتطو ر تكنولوجيا  اإل راج من المداأل وتعز ز  صـــــليرة،  هدف فهم  يشة اإلشـــــعاعا  األألســـ

ول من مرةلة الجهول ة لاا ق بحموع  دألجة تحما ســــواتا الجيا المقبا لاشــــعاعا . وقد اقتر  ال ــــاتا األ
متعلقة بفهم فقداا اإلشـــــعاعا  فر الل ف الجو  وعملية ى راج المرتبا  الفاـــــا ية من المداأل. وترد تفاصـــــيا 

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

بحوا الجلراايــة المكــاويــة الفنلنــد  وايمــا   ه عودة ال ــــــــــــــواتــا ىلا الل ف الجو ، يوفر معهــد ال 
والمعهد الفنلند  لألألصـــــاد الجو ة  برا  ا تصـــــاصـــــية لولاألة الدا لية من   ل ألصـــــد التنبؤ بمداألا  ال ـــــواتا 
التر توفرهـا دوا ر  ـدمـا  دوليـة، ماـا  ـدمـا  اإلعـادة التر توفرهـا وتـالـة الفاــــــــــــــاي األوألوبيـة. وقـد اثبتـت تلـج 

دة البعاــة المعنيــة بحقــا جــاذ يــة األألة وبابــا  ةــالــة دوألاا المحيطــا  فر ال ــدمــة وجــاةهــا الجلر عنــد عو 
                                                                                                . واســــتنادا  ىلا ذلج التمر ن،  دا معهد البحوا الجلرااية المكاوية والمعهد الفنلند  لألألصــــاد الجو ة، 2013 عاف
انية للتوعية بأةوال                                                                         ، اعمال تحاـير ة إلواـاي الدا رة الوانية الدا مة وفقا  ل طة اعسـتراتيجية الو 2019عاف  فر

ــا عليها من  روامر ســــ مة  ــت دف هذه الدا رة القدألا  الوانية ىلا جاود المعلوما  التر تحصــ ــت ــ ــاي. وســ الفاــ
مم هذاا البروامجاا                                                                                                         الفاــاي التابع لوتالة الفاــاي األوألوبية وبروامر اعتحاد األوألوبر الفاــا ر الجديد. وقد صــ 

                                                            ا بة والتتبع الفاــــــــا يين واقض الفاــــــــاي، وســــــــوف   طلقاا   ل الفترة  هدف تعز ز مكاوة اوألوبا فر مجال المر 

 

  1) https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2018JA026354. 
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. وتواصـــــــــــــــا فنلنـدا ال ــــــــــــــعر  ناـــــــــــــــاط ىلا التعـاوا مع ىاـاأل اعتحـاد األوألوبر للمرا بـة والتتبع  2020-2021
                                                                    الفاا يين، سايا منها ىلا اا تصبا من المااألتين الكاملين ايغ م تقب  .

  
 الفضائي في القانون الوطني بشأن األنشطة الفضائيةاألحكام المتعلقة بالحطام   

ــا ية  القاووا   ــطة الفاـــ ــدد القاووا الفنلند  المعنر باألواـــ ــتداف  2018/ 63  اـــ ــت داف الم ـــ ( علا اهمية اعســـ
للفاــاي ال األجر وتجند الحطاف الفاــا ر. و عد اجتنا  الحاق ســرأل  يشر وواــوي ةطاف فاــا ر ع داعر لهما اةد  

                                                                                    ىذا  تنفيذ اواــــــطة بموجد هذا القاووا، الذ   قتاــــــر من الماــــــل  ا، وفقا للمبادئ التوجيهية    شــــــروط الحصــــــول علا 
الدولية المعترف  ها، اا   ــــــعا ىلا ســــــماا اع تولد اواــــــطتغ فر الفاــــــاي ال األجر ةطاما فاــــــا يا. و توجد علا 

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

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

 الهند  
 ]األصا: باإلوكليز ة[

 [2020الااور/ووفمبر تار ن  16]

                                                                                                   تؤد  المؤس ة الهند ة ألبحاا الفااي دوألا  فاع   فر اواطة التوعية بأةوال الفااي وإداألتها، والبحوا فر   
مجال تحليا الحطاف الفاـــا ر، بما فر ذلج التنبؤ بعودة األج ـــاف ىلا الل ف الجو  وتاـــايها وومذجة تفككها. وتنفذ  

اواـطة تنبؤ بعودة األج ـاف وتحليا لمدا  طرها، وتاـاأل   ناـاط فر ةم   التنبؤ  المؤسـ ـة الهند ة ألبحاا الفاـاي 
ــا ر. وتجر    ــترتة  ين الوتاع  والمعنية بالحطاف الفاــــ ــيه الماــــ ــاف، التر تقوف  ها لجنة التن ــــ ــنو ة بعودة األج ــــ ال ــــ

ة، والتهديدا  الناجمة عن المؤســــــ ــــــة الهند ة ةاليا دألاســــــا  عن اإللالة الناــــــيطة للحطاف، وتدأل ع المرتبا  الفاــــــا ي 
 التاكي   الا مة، وسيناأل وها  تطوأل الحطاف الفاا ر فر األمد البعيد. 

                                                                                            ولقد   ن ت المؤســــــ ــــــة الهند ة علا مر ال ــــــنين ادوا  تحليلية تمكنها من تجند اعصــــــطداف من اجا ةما ة   
الهند ة والعاملة فر مداأل األسر من فض،    موجوداتها الفاا ية. وايما يتعله بجميع ال واتا التاليلية التابعة للمؤس ة 

تنفذ المؤســـــ ـــــة مناوألا  تجند اعصـــــطداف فر ةالة اقترا  ج ـــــم فاـــــا ر ا ر من ســـــواتلها. وت اـــــع جميع  طم  
                                                                                                         المناوألة الدوأل ة ا اا  ىلا تحليا لتقييم مدا التقاأل   ين ا  ج مين، وتتم الموافقة علا تنفيذها وفقا  لذلج. 

تعاـو واـم فر لجنة التن ـيه الماـترتة  ين   1996ألبحاا الفاـاي منذ عاف وتعما المؤسـ ـة الهند ة  
الوتاع  والمعنية بالحطاف الفاـا ر. وتنفذ المؤسـ ـة الهند ة فر مرتبا  اإلا ق التابعة لها وماـاأل ع مرتباتها  

ــا ر/لجنة   ــا ية عدة تدا ير تتماشـــــــــا مع مبادئ األمم المتحدة التوجيهية لت فيف الحطاف الفاـــــــ التن ـــــــــيه الفاـــــــ
الماـترتة  ين الوتاع  والمعنية بالحطاف الفاـا ر، وذلج من اجا الحد من توليد الحطاف. و جر  ت ميا جميع 
مرتبا  ىا ق ســواتا المداأل القطبر والمداأل الاا ت بالن ــبة لألألة عند اوتهاي مهامها. وفر الوقت الحاســر، 

  ثا تة بالن ـبة لألألة بالقدألة علا الت له من وف ـها تتحلا جميع مرتبا  المؤسـ ـة الهند ة العاملة فر مداألا
بعـد اوتهـاي مهـامهـا. فتنـقا ال ــــــــــــــواـتا ذا  المـداألا  الـاا ـتة ـبالن ـــــــــــــــبة لألألة ىلا مـداألا  اعلا بعـد اوتهـاي عمر 
                                                                                               مهامها، ثم  جر  ت ميلها. وقد صــــــــالت المؤســــــــ ــــــــة الهند ة المتطلبا  ال لمة لت فيف الحطاف، و جر  ةاليا  

ــة اســـتعراســـها م ن اجا تنفيذها فر جميع ماـــاأل ع وبرامر المؤســـ ـــة فر الم ـــتقبا القر د. وقد واـــر  المؤســـ ـ
 .2019الهند ة تقر رها عن اةوال الفااي لعاف 
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وع يوجد لدا المؤســـــ ـــــة الهند ة فر الوقت الراهن ا  اج ـــــاف فاـــــا ية تعما بالطاقة النوو ة  مكن اا  
ا تقرأل اســت داف ج ــم فاــا ر  عما بالطاقة النوو ة فر ا  بعاة تاــكا تهديدا لألماا فر الفاــاي ال األجر. وإذ

ــا مع المبادئ التوجيهية  ــا ا المتعلقة باألماا علا وحو يتماشــــــ ــتتناول الم ــــــ ــة الهند ة ســــــ ــ ــــــ مقبلة، فإا المؤســــــ
 دوليا. المقبولة

ســع  وتعما مدير ة التوعية بأةوال الفاــاي وإداألتها فر مقر المؤســ ــة الهند ة ألبحاا الفاــاي علا و  
اســتراتيجيا  للتوعية بأةوال الفاــاي وإواــاي  نية تحتية داعمة واســتحداا الية تاــليلية فعالة لحما ة الموجودا  
الفاـــــا ية الهند ة فر  يشة من الحطاف الفاـــــا ر، وذلج بالتن ـــــيه  ين المؤســـــ ـــــة والمرا ز التابعة لولاألة شـــــؤوا 

جال ال ياسة العامة. وقد فتحت الهند مؤ را قطاعها الفااي الهند ة، ىلا جاود عما ما يلزف من تد    فر م
ــا ر اماف الجها  الفاعلة من القطاع ال او، وبناي علا ذلج،  جر  ةاليا صـــوغ ما يلزف من  روتوتوع    الفاـ

 تن يه وتوعية بأةوال الفااي علا وحو فعال.

كوتا، وبدا  تاـــــــــليلغ فر                                                                     وقد اقامت المؤســـــــــ ـــــــــة الهند ة ألاداألا  لتتب ع األج ـــــــــاف المتعددة فر ســـــــــر هاأل   
                                                                                    بلرة الكاــن عن األج ــاف فر المداألا  األألســية المن فاــة وتتب عها. تما تقوف المؤســ ــة الهند ة  2015 عاف

 بإوااي مقاأل د بصر ة لرصد األج اف فر المداأل الاا ت بالن بة لألألة، وهر ةاليا قيد التاليا. 

وتزايــد فر مجموع الحطــاف، من المقرأل تعز ز ومن اجــا موا بــة العــدد المتزايــد من عمليــا  اإلا ق  
ول ادة القدألا  الحالية لمرا بة الحطاف الفاـــــــا ر بإواـــــــاي مرافه ىســـــــااية للمرا بة. وقد وافقت ةكومة الهند علا 
                                                                                                    تنفيذ ماـروع إلواـاي شـبكة لتتبع األج ـاف الفاـا ية وتحليلها. وت طوة اولا وحو تحقيه هذا الهدف، ج ه  ز مرتز 

توعية بأةوال الفاــــاي وإداألتها من اجا تن ــــيه جميع األواــــطة المتعلقة بالتوعية بأةوال الفاــــاي   لتنفيذ اواــــطة
واألواـــطة المتعلقة بالحطاف الفاـــا ر. وفر ىااأل هذا الماـــروع، من المقرأل ترتيد اةدا ألاداأل  مكنغ تتبع عدة 

الن ــبة لألألة، فر لاــوا اج ــاف فر مداأل األســر من فض ومقرا  بصــر  لتتبع األج ــاف فر المداأل الاا ت ب 
 فترة لمنية من ث ا سنوا .

ومع ذـلج، هـنا  م ـــــــــــــأـلة  طيرة تتطـلد اهتمـاـما فوألـ ا من الهيـشا  والوـتاع  اـلدولـية. وتتمـاا فر التليرا   
الكبيرة التر تاـهدها ال ـاةة الفاـا ية، ةيت تطوأل الصـناعا  الفاـا ية اعدادا تبيرة من تاـكي   سـاتلية فر مداألا  

ن فـاة. وتطر  هذه التـاكي   تحد ا  اماف تـاليا الـ واتا التقليد ة واماف الرـصد األألـسر للفـااي. والعديد  األـسية م 
                                                                                                          من تلج التاـكي   مؤلفة من سـواتا واوو ة وصـليرة لير مزودة  نااف مناوألة لتليير مداألها تجنبا  ل صـطداف المحتما  

اــــكي   ســــ مة  بعض تلج التاــــكي   قد اواــــ  بالفعا  بأج ــــاف فاــــا ية. وال ــــيناأل و الحالر المتماا فر تاــــليا ت 
وبعاــها ار ر فر اوأل اإلواــاي(  عقد ســيناأل و الحطاف الفاــا ر لللا ة و اــاعن م اار اعصــطداف التر تتعرة  
                                                                                                    لها المرتبا  الفاـــــا ية العاملة. ووحن وحت جميع األاراف الفاعلة علا العما معا  للتوصـــــا ىلا افاـــــا ةا ممكن  

ي هذا ال ـــــيناأل و، ووســـــع لوا ا تنايمية وســـــوابم مناســـــبة لناـــــر اج ـــــاف متعددة فر مداأل األســـــر للت فيف من ســـــو 
 وواجع.  من فض، واستل ل مواألد الفااي الطبياية الامينة علا وحو امن 

  
 اليابان  

 ]األصا: باإلوكليز ة[
 [2020تار ن الااور/ووفمبر  12]

 لمحة عامة  

الفاـاي ال األجر التابع لألماوة العامة، تفيد الياباا بأا اواـطتها                                اسـتجابة  لطلد وألد من مكتد شـؤوا  
                                                                                                المتعلقة بالحطاف الفاا ر تاطلع  ها اساسا  الوتالة الياباوية عستكااف الفااي الجو   وتالة جا  ا(.
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ــا   ل   ــا ر والتر اســــــــطلعت  ها وتالة جا  ــــــ وقد ا تير  األواــــــــطة التالية المتعلقة بالحطاف الفاــــــ
 تأمالة علا التقدف الكبير المحرل: 2020و 2019 عامر

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

البحوا باـــأا تكنولوجيا ألصـــد األج ـــاف فر المداأل األألســـر المن فض والمداأل المتزامن مع    ( 
 األألة وتحديد مداألا  هذه األج اف؛

  ياس الحطاف المتناهر الصلر فر الموقع؛وااف   ج( 

 تطو ر  زاا وقود داسر مرتد؛  د( 

 اإللالة النايطة للحطاف.  هـ( 
  

 وضع األنشطة الحالي  

 نتائج تقييم التقارب والبحوث بشأن التكنولوجيا األساسية من أجل التوعية بأحوال الفضاء  

، 2019الفاــا ية الماــترتة ىشــعاألا  باــأا التقاأل . وفر عاف تتلقا وتالة جا  ــا من مرتز العمليا   
 وفذ  الوتالة ث ا مناوألا  لتجند اصطداف مرتبة فاا ية ذا  مداأل األسر من فض بحطاف فاا ر.

  
 التكنولوجيا األساسية للتوعية بأةوال الفااي  

مقاف فر مرتز تامي ـايباألا تحدد وتالة جا  ـا مداأل األج ـاف الفاـا ية باسـت داف اجهزة اسـتاـعاأل لراداأل  
للحراســـة الفاـــا ية واجهزة اســـتاـــعاأل بصـــر  مرتبة فر مرتز  ي ـــا  للحراســـة الفاـــا ية، وتتنبأ بحاع  التقاأل  

 الاديد باست داف ا ر جداول المواقع المداأل ة ل واتلها، وتح د اةتماع  اعصطداف  ينها. 

ديد  مكنغ تتبع الحطاف الفاـــــــا ر األصـــــــلر وفر الوقت الحاســـــــر، تعما الوتالة علا تطو ر ألاداأل ج 
ةجما من الحطاف الذ    ـــــتطيع الراداأل الحالر تتبعغ. وســـــيتولا الراداأل الجديد، علا وجغ ال صـــــوو، تلطية 

ــية   800و  500اعألتفاعا   ين  ــواتا المداألا  األألســــ                                                                          تيلومتر تقر با ، وهر اعألتفاعا  التر تدوأل فيها معام ســــ
ــا. وتعكن الوتالة علا تجديد التل ـــــــــكوبين المن فاـــــــــة التابعة لوتالة ج متر للحفاض علا  0,5متر و 1,0ا  ـــــــ

ـقدألاتهمـا الحـالـية. وســــــــــــــيكوا بمـقدوأل واـاف التحلـيا الجـدـيد معـالجـة ةجم  ـياـوا  ا بر ممـا  عـالجـغ الناـاف الحـالر. 
 تقوف الوتالة بأتمتة معام العمليا  قدأل اإلمكاا.   ما

ــاعد ف  ــتحدثت الوتالة ادوا  ت ــــــ ــالة وقد اســــــ ر عملية الت طيم لمناوألا  تجند الحطاف فوأل تلقيها ألســــــ
ــبة،  ــتنادا ىلا  براتها المكت ــ ــتطاعت الوتالة، اســ ــترتة. وقد اســ ــا ية الماــ  ياوا  تقاأل  من مرتز العمليا  الفاــ

 تب يم جميع ىجرايا  مناوألا  تجند الحطاف و فض اعباي عملها.
  

ار األرضي المنخفض والمدار المتزامن مع األرض البحوث بشأن تكنولوجيا رصد األجسام في المد  
 مدارات هذه األجسام وتحديد

                                                                                      عادة ما ت رصـــد األج ـــاف فر المداألا  األألســـية المن فاـــة  واســـطة وااف ألاداأل بصـــوألة أل ي ـــية، ولكن  
ــييد وام الراداألا  وتكاليف تاــــــليلها.   ــا شــــــرعت منذ فترة  تطبيه وااف بصــــــر  ل فض تكاليف تاــــ وتالة جا  ــــ

جهال اسـتاـعاأل   ـت دف اشـباه الموصـ   المكملة المصـنوعة من ا  ـيد فلز  لرصـد المداألا  األألسـية   فطوأل 
ــافة ىلا تكنولوجيا  معالجة الصـــــوأل  ــتاـــــعاأل هذا، باإلســـ المن فاـــــة. وبتحليا البياوا  التر يوفرها جهال اعســـ

تها الوتالة،  مكن ا تاــــــاف اج ــــــاف فر مداأل التر اوأل  وياميداباعســــــتناد ىلا صــــــفا ن البوابا  القا لة للبرمجة 
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ــر من فض يبلا ةجمها  ــم 10األســــ ــية  ســــ ــاف فر المداألا  األألســــ ــد األج ــــ او اقا. ومن اجا ل ادة فرو ألصــــ
المن فاــــة والمداألا  المتزامنة مع األألة، اواــــ  فر اســــتراليا موقع للرصــــد عن بعد، ع وة علا مرصــــد جبا 

ت دامهما فر م تلن عســ  ســم  18واألبعة مقاأل  من عياأل  ســم 25ويوتاســا فر الياباا. و توافر مقرا  من عياأل  
 األلراة.

  
 نظام قياس الحطام المتناهي الصغر في الموقع  

ــلر فر الموقع يرتز علا   ــعاأل للحطاف المتناهر الصـــ ــتاـــ ــا ر هو جهال اســـ ــد الحطاف الفاـــ جهال ألصـــ
تيلومتر.  1 000الحطاف المتناهر الصـلر وةتا الحطاف الميليمتر  الذ  يتحر  فر مداأل علا م ـافة اقا من 

ــت داف مرتبة النقا من ووع  ــماة  H-IIوقد اجر ت تجربة الطيراا األ يرة باســـ . KOUNOTORI (HTV) 5الم ـــ
                                                                                                  والمعلوما  الم ـــــتمدة من ال ياســـــا  الفعلية لهذا النوع من الحطاف الصـــــلير ســـــروأل ة جدا  لفهم الوســـــع الراهن 
ــليما، ألا هذا الحطاف  ــلير فر مداألا  قر بة من األألة فهما سـ المتماا فر وجود تميا  ها لة من الحطاف الصـ

 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  
 شــاشــةىلا ا  معايرة  اصــة قبا الطيراا، باإلســافة ىلا ســهولة تعاووغ مع اجهزة اعســتاــعاأل األ را. وتتألن 

عن الحطاف من مادة                                                                          جهال الرصــــــد من منطقة للكاــــــن عن الحطاف ومنااه الداألا . وت صــــــم م منطقة الكاــــــن
                               ميكرومترا  القادألة علا تاـن قطر  50                                                                 وليميد أل يقة جدا ، وهنا  ارعف من  يوط الاـبكة الموصـلة علا وطاق  

 ميكرومتر وباعة مليمترا .  100الحطاف المتصادف الذ  يتراو  ةجمغ  ين 

ا  د يقة جديدة فر وتتعاوا وتالة جا  ـا مع مكتد  روامر الحطاف المداأل  فر واسـا علا وسـع  ياسـ  
الموقع من اجا تكو ن صــوألة عن الوســع الحالر ايما يتعله بالحطاف الصــلير الموجود فر مداألا  علا م ــافة 

 تيلومتر. 1 000تقا عن 
  

 تطوير خزان وقود داسر مركب  

افقها                                                                                               صـــــــنع  زاا الوقود الداســـــــر عادة من ســـــــبا ج التيتاويوف ذا  النوعية الفا قة وارا  ل فة ولوها وتو  
ــر ال زاا اثناي   ــبا ج عالية ىلا ةد    منع ت شـ ــهاأل تلج ال ـ ــر. ىع اا دألجة اوصـ                                                                                                        الكيميا ر الجيد مع الوقود الداسـ

 عودتغ ىلا الل ف الجو ، مما  اكا  طر ى قاع ىصابا  علا األألة. 

                                                                                   وقد اجر  وتالة جا  ــــــــا بحوثا  علا مدا عدة ســــــــنوا   هدف تطو ر  زاا مبطن باأللمنيوف ومللن 
بمرتبا  تربووية ينصـــهر فر دألجا  ةراأل ة ادوا. وتجزي من دألاســـة الجدوا، اجر  الوتالة ا تباألا  اســـاســـية 
                                                                                                   شــــــــــملت ا تباألا  لمعرفة ما ىذا تاوت بطاوة األلومنيوف متوافقة مع وقود الهيدألال ن الداســــــــــر، فاــــــــــ   عن ا تباأل 

 ت  ين بالقوس الكهربا ر.  

نع ال زاا  EM-1هندســر األقصــر وبعد صــنع وا تباأل وموذج ال زاا ال   الكاما الحجم. وشــكا    EM-2               ، صــ 
                                                                                     هو وفض شـــــــكا ال زاا العاد ، الذ  يتاـــــــمن جهالا  إلداألة الوقود الداســـــــر. وا جر  ا تباأل للاـــــــلم   EM-2ال زاا 

ــت د  ، وا تباأل ل هتزال  فر ظروف ألابة وجافة(، وا تباأل للت ــــــــــــر  ال األجر، وا تباأل لدوألة EM-2ف ال زاا  ا باســــــــــ
 الحاسم.  م، وا تباأل لالم اعوفجاأل، واظهر  جميعها وتا ر جيدة. وا تما  ذلج استعراة التصميم الال 

و ت ـــم هذا ال زاا المصـــنوع من ترتيبة من المواد وال او بالوقود الداســـر بقصـــر مدة صـــنعغ تما اا  
تجر بر وتحليلر إلمكاوية  تكلفتغ اقا من تكلفة  زاا الوقود الداســــــر المصــــــنوع من التيتاويوف. و جر  ةاليا تقييم

 ت شيغ اثناي عودتغ ىلا الل ف الجو .
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 اإلزالة النشيطة للحطام  

ــا   ــة التكلفة لالالة  بحايا ا روامجوامت وتالة جا  ــــــــ ووســــــــــعت ديكليتغ  هدف تنفيذ بعاا  من فاــــــــ
الناــــــــيطة للحطاف. وتتناول اواــــــــطة البحت والتطو ر ال اصــــــــة بالتكنولوجيا الر ي ــــــــية لالالة الناــــــــيطة للحطاف 
المواســـــــــــيع الر ي ـــــــــــية الا ثة التالية: اعلتقاي باألج ـــــــــــاف لير المتعاووة، وتكنولوجيا اصـــــــــــطياد األهداف لير 

وة، وتكنولوجيا ى راج األج ـــــاف من المداأل إللالة اجزاي الحطاف الفاـــــا ر الكبيرة ال ـــــليمة. وتتعاوا وتالة المتعاو 
جا  ــا مع الاــرتا  الياباوية ال اصــة من اجا تنفيذ عمليا  ىلالة واــيطة للحطاف من فاــة التكلفة علا اســاس 

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

ــتعراســـــــــــــر التجـاأل  إللاـلة الحطـاف     (. و جر  تنفـيذ البرـوامر علا  CRD2 ـما تنـفذ الوـتاـلة البرـوامر اعســـــــــــ
ــا  القطاع ال او. ومن  ــ ــ ــرا ة مع مؤســ ــيطة لحطاف فر العالم بالاــ مرةلتين و هدف ىلا تحقيه اول عملية ىلالة واــ

لر ي ـــية فر هذا المجال، ماا اعلتقاي باألج ـــاف لير المقرأل ىا ق المرةلة األولا المتمالة فر عرة التكنولوجيا  ا 
ـــنة الـمالـية  H2Aالمتـعاوـوة، وعملـية التـقاأل  وفحه ـجاهزـ ة المرةـلة الـااوـية من مرتـبة اإلا ق   . اـما 2022فر ال ـــــــــــ

  المرةـلة الـااوـية، المتماـلة فر عرة عملـية اإللاـلة الناـــــــــــــيطـة للحطـاف وعودة د ول المرةـلة الـااوـية من مرتـبة اإلا ق 
H2A  وقد وقع اع تياأل علا شـــــــرتة اســـــــتروتال  2025ىلا الل ف الجو ، فمن المقرأل اع تتم قبا ال ـــــــنة المالية .

 . 2020الياباا لتكوا الار كة فر المرةلة األولا  ناي علا م ابقة اجر ت فر شباط/فبراير 
  

 ميانمار  
 ]األصا: باإلوكليز ة[

 [2020تار ن الااور/ووفمبر  13]

 20الذ  اوعقد يومر  50مياوماأل ىةدا الدول التر ةاـر  الجزي الرايع الم ـتوا لليووي ـبيض  اوت  
. وتـاوـت ماـــــــــــــــاألتتهـا تلـج فر الـذترا التـاأل  يـة لمؤتمر األمم المتحـدة األول المعنر 2018ةز راا/يوويـغ  21و

ــؤوا ال ــلمية، التر دعمها مكتد شـ ــت دامغ فر األلراة ال ـ ــاي ال األجر واسـ ــاف الفاـ ــتكاـ ــاي ال األجر، باسـ فاـ
ــت داف  ــاي من اجا تعز ز اسـ ــوا  فر المجتمع الدولر المعنر بالفاـ ــتبقا مياوماأل عاـ ــادة. وسـ ــع ترةيد وإشـ                                                                                               موسـ

 الفااي فر تحقيه اهداف التنمية الم تدامة.

ومـا لالـت ةكومـة جمهوأل ـة اتحـاد ميـاومـاأل، بـاعتبـاألهـا من البلـداا النـاميـة، تعمـا علا صــــــــــــــوغ  روـامر   
يه تطلعاتها ىلا ىا ق ســاتا وانر فر الفاــاي وا ت ــا  القدألة علا التحكم فر اواــطة فاــا ر يرمر ىلا تحق

اعتصــــاع  والبت الوانية اعســــتراتيجية. وســــترتز مياوماأل اثناي تاــــليا واامها ال ــــاتلر علا علوف وتكنولوجيا 
األقاليم، وســوف ت ــاهم  الفاــاي وقاووا الفاــاي وال ــياســا  المعنية بالفاــاي لصــالا المجتمع اإلقليمر والمتعدد 

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

ــا ا   ــاتا الوانر ما لال فر مرةلة الت طيم، فهر لم تواجغ م ـــ وبما اا ماـــــروع مياوماأل المتعله بال ـــ
ر بعد فر ىجراي بحوا الحطاف الفاـا ر ومصـادأل الطاقة النوو ة والماـا ا ذا  الصـلة. ومع اا مياوماأل لم تنا

باـأا تلج الم ـا ا، ىع اوها سـترتز علا التعاوا مع المجتمع الدولر/المناما  الدولية من اجا تطو ر عمليا  
الت فيف من الحطاف الفاـــا ر ت طوة هامة لاـــماا اعســـت داف ارمن وال ـــلمر للفاـــاي فر الوقت الذ  تعما 

  ها.ايغ علا ىةرال تقدف باأا وااف ال واتا ال او 
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 الردود الواردة من المنظمات الدولية  - ثالثا  
 

 المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس  
 ]األصا: باإلوكليز ة[

 [2020تار ن الااور/ووفمبر  6]

تنق ــــــــــــــم المعلومــا  المقــدمــة ىلا ث ثــة اجزاي: معــايير المنامــة الــدوليــة لتوةيــد المقــاييض التر تتنــاول   
ــا ـية المـأموـوة  ؛ ومعـايير المنامـة الـدولـية لتوةـيد المقـاييض التر تتـناول ت فيف الحطـاف والكفويةالعملـيا  الفاــــــــــــ

 المنامة الدولية لتوةيد المقاييض.الفاا ر؛ ووألقة مقدمة من الوفد األوتراور المااأل  فر وسع معايير 

ــا ر،   ــا ية وت فيف الحطاف الفاــ ــا من  رامر العما الناــــطة جدا  فر مجال العمليا  الفاــ                                                                                       وتما اتاــ
ــا ـية للمنامـة اـلدولـية لتوةـيد المقـاييض ـبأ مـلغ، ـفإا هـذه المعـايير  ـ ا فر  رـوامر العمـا ال ـاو ـبالمعـايير الفاــــــــــــ

ــاهما  هامة فر عملية  ــاي والجها  الفاعلة الحكومية من تطبيه المقاييض تماا م ــ ــناعة الفاــ تمكين دوا ر صــ
 الماياأل ة لتح ين س مة الرة   الفاا ية.

وتبين الحـاع  التر قـدمهـا الوفـد األوتراور تيفـية تطبيه معـايير المنامـة الـدولـية لتوةـيد 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  
افاــــا ىلاي العمليا  الفاــــا ية واألماا واعســــتدامة فر جميع القطاعا  الفاــــا ية  المدوية والتجاأل ة والحكومية 

ــاط األ ا ــيا فر توفير وهر عالمر من   ل الحد واألوســ ــاي دوألا أل ي ــ د مية، وما ىلا ذلج(. وتؤد  معايير الفاــ
 من الدواجية الجهود واعستفادة من  برا  األوساط المعنية بالفااي.

و وفر الفر ه العـامـا الاـالـت التـابع للمنامـة الـدوليـة لتوةيـد المقـاييض وقطـة ترتيز دولر علا معـالجـة  
عمليا  األألسية وعمليا  اإلا ق والرة   الفاا ية ووامها ومعداتها الداعمة. و ن ه الفر ه جميع جواود ال

العــامــا الاــالــت مع المنامــا  والصــــــــــــــنــاعــا  الــدوليــة واإلقليميــة والوانيــة العــاملــة فر مجــال النام والعمليــا  
 نها.الفاا ية، بما فر ذلج ىداألة ةرتة المروأل الفاا ر، و طوأل اوجغ التآلأل ايما  ي 

  
 ىااأل معايير عستدامة العمليا  الفاا ية القادألة علا الصمود  

ــليا   ــماا وجود معايير مقبولة دوليا لتاــــــــ ــية للفر ه العاما الاالت فر ســــــــ يتماا اةد األهداف الر ي ــــــــ
 وصـياوة المكووا  والمعدا  والنام الفاـا ية، بما فر ذلج المرتبا  الفاـا ية، والنام األألسـية المصـاةبة لها،
                                                                                                  وشــبكا  وام وقا المعلوما  واعتصــاع  بالبياوا  التر ت دمر فيها. وباإلســافة ىلا ذلج،   ــعا الفر ه العاما 
ــا ر عن ار ه وســـــــع معايير ومماألســـــــا   ــير التجاألة واألماا فر جميع جواود الناـــــــاط الفاـــــ الاالت ىلا تي ـــــ

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

 معايير المنامة الدولية لتوةيد المقاييض ال اصة  نام العمليا  الفاا ية ووام دعمها    
تتمـاا المجـاع  المواســــــــــــــياـية الر ي ـــــــــــــــية فر تـبادل البـياـوا  وجـدولتهـا؛ وعملـيا  اإلا ق والطيراا،  

ــا ية؛ واماا اإلا ق والطيراا، بما فر بما ــا ية؛  فر ذلج ىداألة ةرتة المروأل الفاـــ ذلج ىداألة ةرتة المروأل الفاـــ
 وعمليا  الدعم األألسر ودعم اإلا ق والدعم الفاا ر.
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ــمن المعايير فر هذه المجاع ، او تدألج فيها تمرجع، مجموعة فعالة وواقاية من التدا ير التر   وتتاــــــ
ــة و  ــد تنايميـ ــا من   ل قواعـ ــاأل ، او فرســــــــــــــهـ ــد تجـ ــا فر عقـ ــا ، او النه عليهـ ــا اوعـ ــادهـ ــة.                                                                                  مكن اعتمـ انيـ

الفوا د النوعية فر وجود متطلبا  تحقه ووماذج ى  غ موةدة تاـــــمن القبول الواســـــع ع تباألا  التأهيا؛  وتتماا
ــنيفا  ووماذج  ياوا  موةدة تتيا التبادل الفعال  وتعز ز ســـ مة العمليا ؛ وقا لية التاـــليا البينر من   ل تصـ

دعم األألســــر والفاــــا ر للتاــــليا البينر؛ والحفاض علا البيشة  ين الاــــرتاي والوتاع  الدولية؛ وقا لية معدا  ال
 الفاا ية وةمايتها من اجا التجاألة فر الم تقبا.

  
 مبادألا  الفر ه العاما الاالت باأا تطو ر معايير م تقبلية  

يرةد الفر ه 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 الباـر ة فر الفاـاي؛ وإداألة ةرتة المروأل الفاـا ية؛  

ع العـناصـــــــــــــر فر مكـاا واةـد؛ وعملـيا  المـداأل المـاـ ا المتزامن مع والم ةـة الـذاتـية والحفـاض علا المحطـا ؛ وتجمي 
األألة؛ وتفاد  اعصطداف عند اإلا ق؛ وال دما  فر المداأل؛ وجدول العمليا  الزمنر وت طيم البعاا ؛ وعمليا   

 الطيراا.  اعلتقاي والتقاأل ؛ والتوعية بمجال الفااي؛ واماا التحليقا  دوا المداأل ة وعمليا  
  

 ير تخفيف الحطام الفضائيمعاي  

يتزايد وعر الجها  الفاعلة ال اصـة والعامة الماـاألتة فر العمليا  الفاـا ية ب طر الحطاف الفاـا ر.  
وقد ابقت بعض هذه الجها  الفاعلة تدا ير للت فيف من توليد الحطاف علا مدا ســـنوا  او لة. لير اا عدد 

ــطدالحطاف ع يزال فر تزايد، و تزايد معغ اةتمال   ــتصـــــ   اةدوا ةاع  اصـــ ف  مكن اا تكوا مؤذ ة. وألا اســـ
ــاي امر ينطو  علا تحد ا  ايما يتعله بالتكنولوجيا  القا مة، فإا اوجع ار قة فر الوقت الحاســــــر   يشة الفاــــ
لاـماا اسـتدامة األواـطة الفاـا ية فر األمد البعيد هر توةيد تدا ير ت فيف الحطاف، بما فر ذلج تدا ير تجند 

ف. وســــــــوف تؤد  عملية التوةيد دوألا أل ي ــــــــيا فر ال ــــــــنوا  القادمة فر م ــــــــاعدة الهيشا  التنايمية اعصــــــــطدا
والماــللين علا وســع وتطبيه قواعد تنايمية وافاــا مماألســا  مناســبة باــأا الحطاف الفاــا ر بطر قة فعالة. 

يد المقاييض وتاــــم ممالين عن وتملج لجنة معايير زالنام والعمليا  الفاــــا يةز، التر تتبع المنامة الدولية لتوة
الصـــناعة واألوســـاط األ اد مية والمناما  المؤســـ ـــية، المهاألا  ال لمة لمواجهة هذا التحد . وتتاـــاأل  األفرقة 
ــؤولية عن ىعداد معايير ت فيف الحطاف، و اـــــرف  ــبعة التابعة للمنامة الدولية لتوةيد المقاييض الم ـــ العاملة ال ـــ

  المعنر بالحطاف المداأل (. عليها الفر ه العاما ال ابع 
  

 وهر دولر فر الت فيف من الحطاف الفاا ر    
علا تحو ــا المبــادئ التوجيهيــة وافاـــــــــــــــا  2003تعمــا المنامــة الــدوليــة لتوةيــد المقــاييض منــذ عــاف  

المماألســــــا  الم ــــــتمدة من جميع قطاعا  صــــــناعة الفاــــــاي ىلا مجموعة شــــــاملة من المعايير الدولية المعنية 
ــترتة  ين الوتاع   ت فيف ال ــيه الماــ ــرتها مناما  ماا لجنة التن ــ ــيا  التر واــ ــا ر. وتقع التوصــ حطاف الفاــ

والمعنية بالحطاف الفاـا ر واعتحاد الدولر ل تصـاع  واألمم المتحدة والهيشا  التنايمية فر صـلد هذا العما. 
ــية لمعايير الت فيف من الحطاف التر وســــعتها ا لمنامة الدولية لتوةيد المقاييض فر و تماا اةد األهداف الر ي ــ

ــاعد علا تفاد   ــهلة التطبيه فر اتفاق تعاقد   ين لبوا وموألد. وهذا   ــــ ــيا  بطر قة تجعلها ســــ ــوغ التوصــــ صــــ
اع ت فا  فر التف ـير اثناي شـراي المرتبا  الفاـا ية او  دما  اإلا ق. و مكن ا اـا اسـت داف تلج المعايير 

ية المتعلقة  ت فيف الحطاف الفاـــــــــــــا ر، او  مكن اعتمادها اوعا. ولذلج، فإا  أســـــــــــــاس للوا ا التنايمية الوان 
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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   وسعتغ المنامة الدولية لتوةيد المقاييض  ىااأل معايير الت فيف من الحطاف الفاا ر الذ  
يتماا الهدف الر ي ــــــــر لمعايير الت فيف من الحطاف التر وســــــــعتها المنامة الدولية لتوةيد المقاييض  

ــا ية او مرتبة اإلا ق فر المرةلة  ــأوها، ىذا وفذ  فر تصـــــــــــميم المرتبة الفاـــــــــ فر تحديد التدا ير التر من شـــــــــ
نهما، اا تحول دوا توليد ةطاف فاــا ر. وقد وامت تلج المعايير ســمن ديكا المداأل ة وتاــليلهما والت له م

هرمر. فقد ادألجت جميع متطلبا  ت فيف الحطاف العالية الم ــــــــــــتوا فر ماياأل ألايع الم ــــــــــــتوا، وهو الماياأل 
ــا ية  24113 ايزو ــا ر(، الذ  و اــــــــــر  الطبعة الاالاة منغ فر  -  النام الفاــــــــ                                                                 متطلبا  ت فيف الحطاف الفاــــــــ
. وهــذا هو اهم مايــاأل لت فيف الحطــاف. وهو  حتو  علا مجموعــة فعــالــة وواقايــة من التــدا ير التر 2019 عــاف

ــا ية  ــاف اثناي العمليا  العاد ة؛ والت له بعد اوتهاي البعاة من المرتبا  الفاـــــــــــ ترتز علا منع ىا ق األج ـــــــــــ
لمحمية فر المداأل الاا ت بالن ــــــــــــبة المداأل ة من المداألا  األألســــــــــــية المن فاــــــــــــة والمنااه المداأل ة ا  والمراةا

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

ــل ـــــــا الهرمر عدد من معايير التنفيذ ذا  الم ـــــــتوا األدوا   24113و قع تحت ماياأل ايزو   فر الت ـــــ
التر تحدد التدا ير واإلجرايا  والمماألســـــا  التفصـــــيلية لدعم اعمتاال للمتطلبا  المنصـــــوو عليها فر الماياأل 

 . 24113ايزو 

 وتوجد ةاليا معايير التنفيذ التالية:  

                                                              ىجراي تجر بيا  للحصول علا  ياوا  لتوصيف األجزاي المتناثرة التر   11227و  صن الماياأل ايز   ا(  
ــهم هذه  ــا ر والنيال . وت ــ ــا ية بمقذوفا  فا قة ال ــــرعة تماا الحطاف الفاــ تطله عندما تصــــطدف مواد المرتبا  الفاــ

 ا  الفاا ية؛ البياوا  فر ات اذ قراألا  م تنيرة باأا ا تياأل المواد المناسبة لألسطا ال األجية للمرتب 

العمليــة ال لمــة لتنفيــذ ومــاذج  يشــة النيــال  والحطــاف فر تقييم   14200و حــدد المايــاأل ايزو    ( 
                                                                                                     م اار األتطاف اج ـاف بالمرتبا  الفاـا ية والمراةا المداأل ة لمرتبا  اإلا ق. وت قد ف فر ىااأله ىألشـادا  باـأا 

جميع مراةا تصــــــــميم المرتبة الفاــــــــا ية او المرةلة ا تياأل النماذج واســــــــت دامها وســــــــماا ىمكاوية تتبعها فر  
 المداأل ة لمرتبا  اإلا ق؛ 

ــا ية   16126و حدد الماياأل ايزو   ج(  المتطلبا  واإلجرايا  ال لمة لتقييم قا لية المرتبة الفاـــــــــ
ــا ر وويال  لاـــــماا بقاي المكووا  الحاســـــمة ال لمة  للت له لير المأهولة للبقاي بعد اصـــــطدامها بحطاف فاـــ

 منها بعد اوتهاي مهمتها؛

ــبة لل ــــــــــــواتا ومرتبا    27852و صــــــــــــن الماياأل ايزو   د(  عملية تقدير العمر المداأل  بالن ــــــــــ
اإلا ق والمراةا العليا وما يرتبم  ها من ةطاف فر مداألا  متقااعة مع مداألا  األســـــــــية من فاـــــــــة. تما اوغ 

ــطة ال ــة  نمذجة األواــ ــا وهر النمذجة والمواألد ال اصــ ــية، والمواألد ال لمة ع تياأل يوســ ــية والجيوملنطي ــ ــم ــ اــ
                                                              وماذج الل ف الجو ، وو هر تقدير معاما القذف للمرتبا  الفاا ية؛

                                                             ىااألا  لتقييم الم اار المحتملة التر تاـكلها المرتبا  الفاـا ية   27875و وفر الماياأل ايزو   هـ( 
عند عودة تلج المرتبا  الفاا ية ىلا الل ف الجو  علا الناس والبيشة   من مرتبا  اإلا ق  والمراةا المداأل ة

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

ــيحدد الماياألاا ايزو   ــر قر با معايير التنفيذ التالية: سـ ــتناـ  23312وايزو   20893وع وة علا ذلج، سـ
المراةا المداأل ة لمرتبا  أا تصـــــميم وتاـــــليا المتطلبا  التفصـــــيلية لت فيف الحطاف الفاـــــا ر وتوصـــــيا  بـاــــ 

 والمرتبا  الفاا ية، علا التوالر. اإلا ق

                                                                        ة لتوةيد المقاييض ا اا  عدة تقاأل ر تقنية لير ماياأل ة باأا مبادئ توجيهية وقد وار  المنامة الدولي  
 ىسااية: 
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لتنبؤ  صــــــــن بعض التقنيا  الم ــــــــت دمة علا وطاق واســــــــع ل  ISO/TR 16158فالماياأل   ا( 
بحاع  التقاأل  الاـــــــــــــديد، وتقدير اةتماع  اعصـــــــــــــطداف، وتقدير اعةتمال الترا مر لبقاي المرتبة الفاـــــــــــــا ية 

 والمناوألة لتجند اعصطداما ؛ 

فهمــا يوجهــاا المهنــدســــــــــــــين  ISO/TR 20590والمايــاأل  ISO/TR 18146امــا المايــاأل    ( 
ــوألة منهجية فر عملية تنفيذ تدا ير ت فيف الحطاف اث  ــا ية بصــ ــليا المرتبا  الفاــ ــميم وتاــ ناي جميع مراةا تصــ

 التوالر. ، علاوالمراةا المداأل ة لمرتبا  اإلا ق
  

                                 )أوكرانيا(، يقدم مثال  على كيفية  Yuzhnoye State Design Officeبيان صادر عن شركة   
 الت الفضائية معايير المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس في المساعدة على ضمان أمان الرح استخدام

من المعروف جيدا اا اعوفجاألا  العرســــية للمراةا العليا والمرتبا  الفاــــا ية تماا عواما م ــــاهمة  
أل ي ــية فر تكاثر الحطاف الفاــا ر. و اــكا ت فيف تلج اعوفجاألا  والتقيد بالمتطلبا  األ را لت فيف الحطاف 

 ر بعد اوتهاي البعاة، وت ميا الوقود الداســر ووام  الت له من الج ــم الفاــا  24113الواألدة فر الماياأل ايزو 
الطـاقـة، ومنع ىا ق الحطـاف الـناتر عن البعـاا ، ومـا ىلا ذـلج( ىجرايا  فعـاـلة  مكن اا تقـلا من تولـيد الحطـاف 

 الفاا ر من واةية الكمية بمقداأل النصن او ا ار. 

  Yuzhnoye State Design Officeالتــــــابعــــــة لاــــــــــــــرتــــــة  Zenithوتــــــاوــــــت مرتبــــــة اإلا ق  

(Yuzhnoye SDO)  1992تــاووا األول/د  ــــــــــــــمبر  26الاــاويــة فر  اقــد تعرســـــــــــــــت عوفجــاأل ن فر مرةلتهــ 
 30ىلا   27المتبقر  ألبما انين( بعد   ، عندما اوفجر  تمية تبيرة من الوقود الداســــــــــــــر1993 اذاأل/ماألس 26و

ــا ية. ووقع اوفجاألاا مماث ا بعد  ــال المرتبة الفاـ ــاعة تقر با  من اوفصـ ــنة و  16                                                                  سـ ــنة من ذلج اإلا ق   29سـ سـ
، وعز ا ىلا األتفاع الالم دا ا  زاا األ  دة ب بد Cyclone-3المرةلتين العلو تين من مرتبة اإلا ق   فر

 طلين.الحراألة، وتم ىص   ذينج الع

 Yuzhnoyeباـــــأا ت فيف الحطاف الفاـــــا ر، اوجز  شـــــرتة    24113:2019                     ووفقا  لمتطلبا  ايزو  

SDO  تقييمــا  د يقــة ألوامــة مرتبــا  اإلا قDnepr وZenith وcyclone   وليرهـا من مرتبــا  اإلا ق
عد اوتهاي  بموجد عقد مع مقاولر مرتبا  اإلا ق. وجرا الترتيز علا ســــــــــــــماا وجا  ت ميا وام اإلا ق ب 

                                                                                               البعاا  اســتنادا  ىلا عمليا  متكاملة. وع وة علا ذلج، اولر اهتماف  او لاــماا الت له من جميع تميا  
الوقود المتب ـية فر  زاـوا  الوقود اـلداســــــــــــــر وتنفيض الاــــــــــــــلم دا ـا ال زاـوا ، وســــــــــــــبم التفـاع   الفيزـ ا ـية  

 والكيميا ية  ين الوقود الداسر والوص   الميكاويكية.  

ــا ر التر وســــــــعتها المنامة الدولية لتوةيد وه  كذا، فإا التقيد الصــــــــاألف بمعايير ت فيف الحطاف الفاــــــ
( تاا ةاســـــــما فر ســـــــماا ســـــــ مة 26872وايزو   20893وايزو   24113المقاييض  بما فر ذلج الماياأل ايزو 

 .Yuzhnoye SDOتصميم وتاليا مرتبا  اإلا ق الجديدة التر تديرها شرتة 
  

 األمم المتحدة لبحوث نزع السالحمعهد   
 ]األصا: باإلوكليز ة[

 [2020تار ن األول/ا توبر  20]

لم  اـطلع معهد األمم المتحدة لبحوا وزع ال ـ    بحوا محددة باـأا هذا الموسـوع، ومع ذلج فإا  
 بعض مواألد المعهد التالية فر هذا الاأا قد تكوا ذا  اهمية:
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 Daniel Porras, Eyes on the Sky: Rethinking Verification in Space (Space  ا( 

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

، ســل ــلة من األبعة اةداا علا 2020 اســتاــاف المعهد، فر شــهر  ا األ/مايو وةز راا/يوويغ    ( 
اإلوتروت ةاــرها عدد تبير من الماــاألتين، تحت اســم ةلقا  دألاســية عن منصــا  اإلا ق، ألتز  علا قاــا ا  
الفااي ومرتبا  اإلا ق. و مكن اعا ع علا ت جيا فيديو لكا من هذه األةداا، بما فر ذلج الت جيا األول  

-https://unidir.org/events/launchلا اإلوتروت علا الموقع التالر: عن التوعية بأةوال الفاــــــــــــاي وامنغ، ع 

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

، 2020تاــــر ن الااور/ووفمبر  10من المقرأل اا  اــــاأل  المعهد مؤســــ ــــة العالم ارمن، فر   ج( 
فر اســتاــافة ةدا علا اإلوتروت باــأا التوعية بأةوال الفاــاي والتحقه منها. وســتتا  قر با معلوما  عن هذا 

 ؛الحدا علا الموقع الابكر للمعهد

 ر عن الفاـــاي، هو الملن ال ـــابع ســـمن هذه         ملفا  ا 2020ســـيناـــر المعهد قبا وها ة عاف   د( 
                                                                                                   ال ــــــل ــــــلة،   جما ايغ األبعاد التقنية وال ــــــياســــــاتية لاوجالا  المعاصــــــرة فر مجال تعز ز قدألا  التوعية بأةوال 

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