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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
          يف األغراض السلمية

 : التعاون الدويل على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية  
      أنشطة الدول األعضاء

     مذكّرة من األمانة   
      إضافة    

      الواردة من الدول األعضاءردودال  -ثانيا 
    االحتاد الروسي    

  ]ةروسيبال: األصل[
  ]٢٠١٠رب ديسم/نون األولكا ١٣[

 
    مةمقّد  - ١ 

بأنـشطة  ) روسـكومسوس (، اضطلعت وكالة الفضاء االحتاديـة الروسـية         ٢٠١٠يف عام     
 باسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية، وذلـك يف               املتعلقـة االحتاد الروسي الوطنية    

والــربامج ) غلونـاس  (إطـار برنـامج الفـضاء االحتـادي الروسـي والنظــام العـاملي لـسواتل املالحـة        
االحتاديــة اخلاصــة وغريهــا مــن الــربامج اخلاصــة بالتعــاون مــع أكادمييــة العلــوم الروســية ووزارة   

  .الدفاع يف االحتاد الروسي وغريمها من زبائن ومستخدمي املعلومات واخلدمات الفضائية
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 عمليـــة إطـــالق ٢٣ االحتـــاد الروســـي نفّـــذ ،٢٠١٠أكتـــوبر /تـــشرين األول ١غايـــة إىل و  
بلـدان   تعـود ل   ١٠روسـية و   منـها    ٢٠(جسما فضائيا    ٣٠ وأُطِلق ما جمموعه     .احلاملةللصواريخ  

  ).أخرى
  : الفضاءيفيت أُطِلقت الفضائية الروسية الوفيما يلي األجسام  
ــضائيتان م   )أ(   ــان فـ ــن طـــراز   أهولمركبتـ  Soyuz TMA) Soyuz TMA-18تـــان مـ

  ؛)Soyuz TMA-19و
ــات    )ب(   ــع مركبــ ــحنأربــ ــضائيةشــ ــراز    فــ ــن طــ ــة مــ ــري مأهولــ    Progress-M غــ

)Progress M-04Mو M-05Mو M-06Mو M-07M(؛  
  ؛)Gonets-M(واحد اتصاالت ساتل   )ج(  
  ؛Tekosيب واحد من طراز ـساتل جتري  )د(  
  ؛GLONASS-Mستة سواتل من طراز   )ـه(  
  ؛Globus-1واحد من طراز اتصاالت ساتل   )و(  
ــراز     )ز(   ــن طــــ ــواتل مــــ ــسة ســــ  Cosmos-2463 وCosmos) Cosmos-2462مخــــ

  ).Cosmos-24xx وCosmos-2468  وCosmos-2467و
   Intelsat 16: زبــــائن أجانــــببالنيابــــة عــــن قــــت طِلوفيمــــا يلــــي أجــــسام فــــضائية أُ  

  ))إيـســا (اء األوروبية ـالة الفضـوك( CryoSat-2و) الواليات املتحدة األمريكية( EchoStar 14و
ــدة  (AMC-4R (SES-1)و ــات املتحـــ ــان( SERVIS-2 و)الواليـــ  Prisma وArabsat 4Bو) اليابـــ
  ).الواليات املتحدة (EchoStar 15و) أملانيا (TanDEMو) فرنسا( Picard و) سويسرا(

ن موقــع   صــاروخا حــامال مــ  ١٦جــسما فــضائيا بواســطة    ٢٠ق مــا جمموعــه  طِلــأُو  
املـة  صـواريخ ح قت سبعة أجسام فـضائية أخـرى بواسـطة مخـسة           ، فيما أُطل  طالق بايكونور اإل

مـن   طـالق إعملـييت  إطـار  أجسام فـضائية يف   كما أُطلقت ثالثة .كْسْتيطالق بليسِ موقع اإل من  
مـايو  /ويف أيـار  ). رغوأورنبـ إقلـيم   (دومباروفسكي لإلطالق   يف قاعدة   الكائنة  طالق   اإل صومعة
اة  املـسمّ  ١ الـصغرية    منيطـة البحـث   (حملطـة الفـضاء الدوليـة        منيطة روسية تابعـة    طلقتأُ،  ٢٠١٠

Rassvet) س طــالنطأوك الفــضائي مــنت املكّــ مــن علــى  ) )الفَْجــرSTS-132  التــابع للواليــات 
  .قابل إلعادة االستعمال لنقل الفضائيلنظام  عبارة عن الذي هواملتحدة، 
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    النتائج الرئيسية  - ٢  
    أهولةالرحالت املبرنامج   )أ(  

ــام ، ٢٠١٠يف عــام    ــة  ق ــه الدولي ــا اللتزامات ــشأن تطــوير حمطــة  االحتــاد الروســي، وفق  ب
 وأربـع   Soyuz TMAز  فضائيتني مأهولتني مـن طـرا       مركبتنيبإطالق  الفضاء الدولية وتشغيلها،    

حتليـق اجلـزء الروسـي       وبـالتحكم يف   Progress-M غري مأهولة من طراز       فضائية شحنمركبات  
  . كان قد خطط لهلبحوث والتجاربلذ برنامج يفبتنو من احملطة وتتّبعه

    
    طبيقات تكنولوجيا الفضاءبرامج ت  )ب(  

    االتصاالت الفضائية واإلرسال التلفزيوين واملالحة    
 جـسام التـصاالت الفـضائية واإلرسـال التلفزيـوين واملالحـة األ          للشبكة املدارية   تشمل ا   

 Yamal-200و Yamal-100و Ekspress-MD1و Ekspress-AM وEkspress-A: الفـــضائية التاليـــة
ــون ( ــصاالت والتلفزيــ ــاة  (Bonum-1 وEkran-Mو) االتــ ــةفزيوني التلNTVقنــ  Gonets-D1و) يــ
، تواصل العمل يف إطـار      ٢٠١٠يف عام   و. Glonass-M و Glonassو) االتصاالت (Gonets-Mو

ــاس   ــامج غلون ــسواتل املالحــة  املوجــه لــ  اصاخلــ الحتــاديابرن ــاس (دعم النظــام العــاملي ل ) غلون
.  حمـّسنة  ل جديـد ذات خـصائص أداء      جيـ إنـشاء سـواتل مـن       ، مبا يف ذلك     وتطويره واستخدامه 

يف الـشبكة املداريـة علـى       العاملـة   غلونـاس   بلغ عدد سواتل نظـام      أكتوبر،  / تشرين األول  ١ويف  
 يف  ٨٧ االحتـاد الروسـي و     مـن  يف املائـة     ٩٨النظـام   غطـي   وي.  ساتال ٢١ ثالثة مستويات مدارية  

  .من سطح األرضاملائة 
 يف ة مـستمر بـصفة  عـدد الـسواتل العاملـة    يقلّ  أالّ ٢٠١٠ع حبلول هناية عام     ومن املتوقّ   

اجليــل  مــن GLONASS-Kللــساتل رحــالت جتريبيــة  ســاتال، وســتبدأ ٢٤عــن شــبكة غلونــاس 
  .إضافية جديدةة يمالحشارات إمع استخدام اجلديد 

 الـيت أنـشئت     ،ملالحـة سواتل ا أنـشطة اللجنـة الدوليـة املعنيـة بـالنظم العامليـة لـ             يف إطار   و  
علـى حتديـد   العمـل  جيـري    املتحـدة وبالتعـاون مـع خـرباء مـن بلـدان أخـرى،                مببادرة مـن األمـم    
وتؤخـذ  . ةالـساتلية القائمـة واملـستجدّ     نظـم املالحـة      تكامل بني مجيع  اللتوافق و املبادئ الناظمة ل  

ضـمانا  تحـديث شـبكة غلونـاس       الكفيلة ب نتائج هذا العمل يف االعتبار عند حتديد أفضل السبل          
  .على صعيد العامل إليها وصول مجيع املستخدمنيل

    



 

4V.11-82291 
 

A/AC.105/977/Add.2  

    ورصد البيئة وإدارة الكوارث الطبيعيةواألرصاد اجلوية استشعار األرض عن بعد     
رصـد  واملـوارد الطبيعيـة يف       سواتل األرصـاد اجلويـة املائيـة          االحتاد الروسي  ُتستخدم يف   
رصـاد اجلويـة    األنظـام   وينطوي  . التطبيقات االجتماعية واالقتصادية  إجراء البحوث ويف    البيئة و 

 اسـتخدام    على عن بعد األرض  ستشعار  املائية اخلاص باالحتاد الروسي واملؤلف من مستويني ال       
  .Elektro وMeteorسواتل األرصاد اجلوية املائية من الطرازين 

ها، مــــدار يف موضــــوعة حاليــــا Meteor-M1 وMonitor-E وResurs-DK1والــــسواتل   
هـي  (مـن جيـل جديـد        سواتل أرصاد جويـة مائيـة        ثيف استحدا  االنتهاء   ويشارف العمل على  

  ).Elektro-L1ض من الطراز  بالنسبة لألرةالثابتالسواتل 
  :التاليةألغراض مستشعرة عن بعد لتحقيق ابيانات  Resurs-DK1 الساتل جيمعو  
  األرضية؛إنشاء سجالت للموارد   )أ(  
  رسم خرائط مواضيعية لألرض؛  )ب(  
  ييم آثارها؛رصد حاالت الطوارئ وتق  )ج(  
  رسم اخلرائط اجليولوجية والتنقيب عن املعادن؛  )د(  
  رصد ومراقبة حالة الغابات واحملاصيل الزراعية وتوقعات احلصاد؛  )ـه(  
   األراضي والري؛نميةرصد ومراقبة ت  )و(  
  ملسطحات املائية الداخلية؛فوق ا ي والثلجياجلليدمراقبة الغطاء رصد و  )ز(  
  .ةرصد البيئ  )ح(  
تـشييد وبنـاء نظـام مـن       علـى   لعمـل   جيـري ا  ،  ل وجـه ممكـن    علـى أمشـ    لبيئـة ارصد  غية  وب  
  مة خصيــــصا هلــــذا الغــــرض يف إطــــار برنــــامج الفــــضاء االحتــــادي الفــــضائية املــــصّماملرافــــق 

)FKP-2015 .(عّما قريبستبدأ املرافق التالية عملها و:  
ألغـراض  ) Elektro-Lمـن الطـراز     (ض  ثابتة بالنـسبة لـألر    أرصاد جوية   سواتل    )أ(  

  املناطق االستوائية؛بيف الغالف اجلوي وعلى سطح األرض الواسعة النطاق العمليات رصد 
عاملــة علــى   ) Meteor-Mمــن الطــراز  (ســواتل أرصــاد جويــة قطبيــة املــدار       )ب(  
لغــالف  لرصــد العــاملي املتكامــلغــراض الأل)  كــم١ ٠٠٠-٨٠٠( نــسبيا ة منخفــضاتارتفاعــ

  اجلوي وسطح األرض؛
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   Resurs-Pمـن الطـرازين    ( يف الوقـت احلقيقـي   إلكتـروين  بـصري    اتل رصـد  سو  )ج(  
  ؛)Resurs-PMو

  ؛)Meteor-M3من الطراز  (سواتل رصد أوقيانوغرايف  )د(  
 عاليـة ألغـراض مـسح       دقةالسلكيا ب حتديد املواقع   نظم  سواتل رصد تستخدم      )ـه(  
  ؛)Arkon-2Mمن الطراز (يف مجيع األحوال اجلوية األرض 
ــوا  )و(   ــوارث و سـ ــد الكـ ــذر تل رصـ ــصاء نـ ــزالزل استقـ ــة الـ ــراز  (احملتملـ ــن الطـ مـ

Kanopus-V(؛  
  .سواتل رصد عالية الدقة ألغراض رسم اخلرائط  )ز(  
ي ذالـ  ،املتعدد األغراض ) Arktika( أركتيكا   فضائيالنظام  نشاء ال إعلى  العمل  جيري  و  

غـراض رصـد     أل ويـة مائيـة   جوسـواتل أرصـاد     لتحديـد املواقـع السـلكيا       سواتل رصد   يتضمن  س
  .منطقة القطب الشمايل

ستــشعار الالرئيــسي املعلومــات  تطــوير مركــز علــى، اســتمر العمــل ٢٠١٠  عــاميفو  
وجيري إنشاء حمطات جديدة الستقبال البيانات ومعاجلتـها وختزينـها، وأُطلـق       . األرض عن بعد  

  .نظام جلمع البيانات خاص بأوراسيا
    

    نولوجيا الفضاءإدارة الكوارث الطبيعية باستخدام تك    
 باستــشعار املتعلقــة االحتــاد الروســي يف اجملــاالت ذات األولويــة لألنــشطة الفــضائية مـن   

 ودعمهـا   مـن أجـل إدارة الكـوارث الطبيعيـة        فـضائية   تكنولوجيـات    استحداث   األرض عن بعد  
  :، مبا يف ذلك ما يليباملعلومات

 قبيـــل األعاصـــري مـــن(التنبـــؤ بـــالظواهر اخلطـــرة يف الغـــالف اجلـــوي والبحـــر   )أ(  
واستبانتها وتعقبـها   ورصدها بشكل مستمر وشبه مستمر      ) والعواصف وتكّون اجلليد  والزوابع  

واملتحـصل عليهـا مـن       Elektro و Meteorباستخدام البيانات املستمدة من السواتل من طـرازي         
جـات  مـن طيـف املو    ) العاليـة فـوق   دات  تـردّ ال(والراديويـة   البـصرية   النطاقـات   مناطق خمتلفة مـن     
  الكهرمغنطيسية؛

رصـــد الفيـــضانات واســـتبانتها وتعقبـــها باســـتخدام البيانـــات املـــستمدة مـــن     )ب(  
ــسواتل مــن طــرازي   ــضائية     (Resurs-DK1 وMeteorال ــات ف ــرر اســتحداث تكنولوجي مــن املق

  ؛)جديدة وتطبيقها من أجل توفري معلومات لتيسري إدارة الكوارث الطبيعية
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 هكتـارا وتتبعهـا،     ٤٠لـيت تغطـي مـساحة تزيـد علـى           استبانة حرائق الغابـات ا      )ج(  
   Meteor-Mوذلــك باســتخدام عمــود الــدخان والبيانــات املــستمدة مــن الــسواتل مــن طــرازي     

 اليت ُيحصل عليها يف نطاقي األشعة املرئية وحتـت احلمـراء مـن طيـف املوجـات                  Resurs-DK1و
  .الكهرمغنطيسية

    
    الفضاءحبوث برامج   )ج(  

ة يف جمــال أجنبيــيف مــشاريع بنجــاح الروســي قطــاع الفــضاء  ك  شــار٢٠١٠يف عــام   
املنفّـذة  رصـد  البـرامج   من الفضاء لبحوثالنتائج الرئيسية مدت  اسُتو. أحباث الفضاء األساسية  

التـابع  ) إنتغـرال (  أشـعة غامـا  اسـتخدام  ب الفلكيـة يزيائيـة  الفدراسـات على منت املختـرب الـدويل لل   
  .لوكالة الفضاء األوروبية

رت البحــوث بــشأن األشــعة الكونيــة وتــدفقات اجلــسيمات يف إطــار مــشروع   واســتم  
الستكــشاف املــادة املــضادة والدراســات الفيزيائيــة الفلكيــة   اإليطاليــة - لبعثــة الروســيةامحولــة 

ــضوئية   ــوى الـ ــاميال (للنـ ــشروع بـ ــوق ). مـ ــسجل  ويفـ ــدد املـ ــدار االعـ ــملقـ ــضاداتلربوتونـ ة  املـ
اإلحـصاءات العامليـة يف     عدد آخـر حددتـه حـىت اآلن          أيَّ شروعهذا امل إطار  ات يف   البوزيترونو

  . بأضعاف مضاعفةهذا اجملال
ــرة باســتخدام          ــريخ والزه ويف جمــال دراســة الكواكــب، اســتمرت دراســة كــوكيب امل

األجهزة الروسية احملمولة على منت املـركبتني الفـضائيتني األوروبيـتني مـارس إكـسربس وفيـنس              
 حتــتاألشــعة فــوق البنفــسجية واألشــعة كــوكيب ومطيــاف مطيــاف فُورِيــه الوهــي (إكــسربس 

الثــروات رســم خــرائط ل احلمــراء وحتــت األشــعة املرئيــة مطيــاف واحلمــراء يف الغــالف اجلــوي
النشطة والكامريا اجملـّسمة العاليـة االسـتبانة        ات  الذّرو  البالزمات الفضائية  حتليلوجهاز  املعدنية  

). الغـالف األيـوين   الطبقـات الـسفلى ودراسـة       م لـسرب    يخ املتقـدّ  رادار املـرّ  مقياس االرتفـاع يف     و
وأُجريت حبوث أخرى عن سطح الكـوكبني املـذكورين وغالفهمـا اجلـوي، وتتواصـل معاجلـة                 

  .عنهمامعت ُجوحتليل البيانات اليت 
اجلليـد  يخ الكتـشاف    أوديـسة املـرّ   األمريكيـة   واستمر العمل على منت املركبة الفضائية         

مكشاف النيوترونات العاليـة    جمموعة أجهزة    وحتديد مكانه باستخدام     املائي حتت سطح املريخ   
تــسجيل تــدفقات يتــيح هــذا املكــشاف و(، ا ســاعد االحتــاد الروســي يف اســتحداثهيتالطاقــة الــ

 أن تـستمر    زمـع ومـن املُ  . ) الـريح الشمـسية    بفعلالنيوترونات السريعة املنطلقة من سطح املريخ       
التـابع لـإلدارة    االستطالع القمري املـداري     لى منت ساتل    عأخرى  جتارب   أثناء إجراء    البحوث
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، وذلــك باســتخدام املكــشاف )ناســا(لواليــات املتحــدة االوطنيــة للمالحــة اجلويــة والفــضاء يف 
  .النيوتروين لدراسة القمر

العلميـة  تجـارب  الالـروس واألوروبيـون معاجلـة نتـائج      رباء  ، واصل اخل  ٢٠١٠ويف عام     
  .غري املأهولة Foton-M3 ةالروسيركبة الفضائية ملجريت خالل رحلة اأُاليت 

ــشأن       ــسي ب ــامج حبــوث رئي ــذ برن ــة و  وُنفِّ ــدام اجلاذبي ــاء انع ــواد  فيزي ــوم امل ــضاعل ئية الف
  .وبيولوجيا الفضاءاألحيائية الفضائية والتكنولوجيا 

    
    التعاون الدويل  )د(  

ــة الروســية    ٢٠١٠يف عــام    ــة الفــضاء االحتادي يف التعــاون ) سروســكومسو(ســامهت وكال
  :الدويل بشأن دراسة الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية يف اجملاالت الرئيسية التالية

  إطالق محوالت أجنبية باستخدام مرافق روسية؛  )أ(  
 Soyuz-STاحلاملة مـن طـراز      وتكييف الصواريخ   بناء مرافق إلطالق الصواريخ       )ب(  

 يف غيانــا الفرنــسية، بالتعــاون مــع وكالــة الفــضاء األوروبيــة  مركــز غيانــا الفــضائيإلطالقهــا مــن
  ؛األوروبيةؤسسات الفضائية وفرنسا وعدد من امل

ــق مت   )ج(   ــاء مرافـ ــاون يف بنـ ــةالتعـ ــستقبل   قدمـ ــة يف املـ ــوالت الثقيلـ  إلطـــالق احلمـ
  ؛)مشروع أورال(

 الشراكة يف إنشاء حمطة الفـضاء الدوليـة وتـشغيلها، ويف إجـراء حبـوث علميـة                  )د(  
  على متنها؛

 مـواد جديـدة ومنتجـات بيولوجيـة ومـواد أخـرى يف              اسـتحداث التعاون على     )ه(  
زمــع أن تبــدأ  امل؛ ومــنFoton-Mباســتخدام ســواتل مــن طــراز  (ظــل ظــروف اجلاذبيــة الــضئيلة  

  ؛)٢٠١٣يف عام   التاليةرحلتها Foton-Mملركبة الفضائية ا
يف إطار مـن التعـاون الواسـع        ،  ة العامل باألشعة السيني   Spektr-Rإنشاء مرصد     )و(  

دارة  واإل املركـز األملـاين لـشؤون الفـضاء اجلـوي         وكالة الفضاء األوروبية و   (مع شركاء أجانب    
  ؛))ناسا (الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء

النظــام الــساتلي الــدويل للبحــث    بــشأن لتزامــات االحتــاد الروســي   باوفــاء ال  )ز(  
أحـــد الـــساتلني ؛ خيـــضع حاليـــا Sterkh الفـــضائية املركبـــة) (سارســـات-كوســـباس (نقـــاذواإل

  ).يف املستقبل القريب إلطالقلالثاين الساتل ري إعداد  فيما جيلرحالت جتريبية
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ــز التعــاون الــدويل    لقــرار املعنــون تــسهيل تنفيــذ ا يف أُطــر خمتلفــة منــها  وســعيا إىل تعزي
ه مــؤمتر األمــم عتمــدالــذي ا ،"إعــالن فيينــا بــشأن الفــضاء والتنميــة البــشرية: األلفيــة الفــضائية"

ــسلمية     ــراض الـ ــتخدامه يف األغـ ــارجي واسـ ــدة الثالـــث املعـــين باستكـــشاف الفـــضاء اخلـ املتحـ
  :االحتاد الروسي يقترح االضطالع باألنشطة التالية فإنَّ ،)اليونيسبيس الثالث(

 محوالت مصنوعة يف بلدان أخرى على منت سواتل روسية من طـرازي             وضع  )أ(  
Meteorو Resur؛  
حتميل أجهـزة علميـة روسـية علـى مـنت سـواتل أجنبيـة يف إطـار مـشاريع مـن                        )ب(  

باسـتخدام أجهـزة املكـشاف النيـوتروين        (ساتل االستطالع القمـري املـداري التـابع لناسـا           قبيل  
  ؛) للنيوتروناتالديناميدراسة البياض ب(العلمي املريخ وخمترب ) لدراسة القمر

الرصـد العـاملي لألغـراض البيئيـة واألمنيـة       ناجمي  مشاركة االحتاد الروسي يف بر      )ج(  
األرض والغـالف   لقريـب مـن     الرصد العاملي لظروف الفضاء ا     (الفريق املختص برصد األرض   و

ــة و     ــالكوارث الطبيعي ــؤ ب ــة والتنب ــة واملائي ــوارد الربي ــشاط  الكــوارث اجلــوي وامل النامجــة عــن الن
بــؤ بــالزالزل وغريهــا مــن حــاالت البـشري ورصــدها، مبــا يف ذلــك رصــد حرائــق الغابــات والتن 

  ؛)وغريها من السواتل Resurs-DK وMeteor-Mالطوارئ، باستخدام سواتل من طرازي 
العامليـة  التنفيذيـة العـشرية للمنظومـة       مشاركة االحتاد الروسي يف تنفيـذ اخلطـة           )د(  

  ؛)جيوس(لنظم رصد األرض 
، الـيت   لعاملية لـسواتل املالحـة    بالنظم ا املشاركة يف أعمال اللجنة الدولية املعنية         )ه(  
بـشأن  املـسائل ذات االهتمـام املـشترك        يف معاجلـة    تعزيز التعـاون    هيئة غري رمسية ل   بصفة  أُنِشئت  

ــع و   ــد املواق ــة لتحدي ــساتلية املدني ــة و املالحــة والاخلــدمات ال مــسألة توقيــت واخلــدمات التجاري
  .فيما بينهاتبادل ل املالتشغيإمكانية والنظم العاملية لسواتل املالحة بني التوافق 

ميثــاق التعــاون علــى حتقيــق  وأُِعــّدت مقترحــات بــشأن انــضمام االحتــاد الروســي إىل     
املُـسّمى   (االستخدام املنسق للمرافـق الفـضائية يف حـال وقـوع كـوارث طبيعيـة أو تكنولوجيـة                  

 ، الـذي يقـضي بتنـسيق عمليـات رصـد     )أيضا بامليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكـربى      
الكـوارث النامجـة    طبيعيـة أو    الكـوارث   الاألرض وتبادل البيانات واملعلومات يف حاالت وقوع        

  .عن النشاط البشري
بـشكل  مرفقـا مـأهوال   تشغيل حمطة الفضاء الدوليـة باعتبارهـا    ٢٠١٠وتواصل يف عام      

قيـام  لـى  وعـالوة ع . الـدويل إىل سـتة أشـخاص   هـا  طاقمأفراد  عدد ٢٠٠٩  عاممنذ، وزاد  دائم



 

V.11-82291 9 
 

A/AC.105/977/Add.2

مـن   خمتلفـة اضـطالعه بتنفيـذ طائفـة    والدوليـة  احملطـة  اجلزء اخلاص به من تعزيز الحتاد الروسي ب ا
 فإنـه يـستخدم   يف الوقت نفسه بالتزاماته الدولية، ووفائه  اجلزء  ذلك  التجارب العلمية على منت     

ــراز     ــن ط ــة م ــضائية مأهول ــات ف ــات  وSoyuzمركب ــراز   شــحنمركب ــن ط ــضائية م  Progress ف
ــة و  حمألغــراض صــيانة  يف حــاالت هــاطاقمأفــراد وضــمان ســالمة خدمتــها طــة الفــضاء الدولي

  .الطوارئ
يف عـامي    و .الدوليـة ء  تطوير اجلزء الروسي من حمطة الفضا     واصلة  خطة مل وجيري تنفيذ     
ُمريكبـة  قيد التشغيل، ومن املقّرر إطـالق     وضعت وحدتان حبثيتان صغريتان     ،  ٢٠١٠ و ٢٠٠٩

يف ضــوء القــرار الــذي اختــذه رؤســاء الوكــاالت   و. ٢٠١١م ض يف عــااغــراألخمتربيــة متعــددة 
تـدعو  ،  ٢٠٢٠طـة حـىت عـام       احملتـشغيل   بشأن توسـيع نطـاق      حمطة الفضاء الدولية    يف  الشريكة  

األنـشطة الفـضائية   هـتمني يف  مجيع الشركاء امل) روسكومسوس(وكالة الفضاء االحتادية الروسية     
  .جلزء الروسي من احملطة الفضائية الدوليةملشاركة يف إجراء حبوث وجتارب على منت اإىل ا

ح وزهنـا   وطـالق محـوالت يتـرا     وميتلك االحتاد الروسـي جمموعـة متنوعـة مـن املرافـق إل              
 طنــا إىل مــدارات قريبــة مــن األرض بزوايــا ميــل ٢٠بــني بــضع مئــات مــن الكيلوغرامــات و مــا

 وجــرى حتــديث صــاروخني .  وقــد أثبتــت التجربــة إمكانيــة التعويــل علــى تلــك املرافــق  خمتلفــة
، وجيري العمـل علـى اسـتحداث        )Proton-M و Proton )Soyuz-2 و Soyuz من طرازي    حاملني

وُتـستخدم  . Angaraسلسلة الصواريخ احلاملة من طـراز        من بينها    مركبات إطالق يف املستقبل   
هـا   يف عمليات إطالق السواتل اخلفيفة، كما ُتستخدم إلطالق        Dneprصواريخ حاملة من طراز     

  .ض احلاالت يف بعRokot وSterkhصواريخ حاملة من طرازي 
وقد أبرم االحتـاد الروسـي حـىت اآلن العديـد مـن االتفاقـات الدوليـة بـشأن التعـاون يف                        

ــا     استكــشافجمــال  ــا فيه ــسلمية، مب ــا ٤٢ الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض ال  اتفاق
ــضاء االحت     ــة الف ــها وكال ــني الوكــاالت وقّعت ــشتركا ب ــية  م ــة الروس ــشأن ) روســكومسوس(ادي ب

  .مشاريع فضائية مشتركة وأساليب اإلطالق وغريها من اجملاالت
    

    احلطام الفضائي  )ه(  
 برنـامج   بـواب تندرج األعمال املتعلقة حبسم مشاكل احلطام الفـضائي يف العديـد مـن أ               

  .٢٠١٥-٢٠٠٦الفضاء االحتادي اخلاص باالحتاد الروسي للفترة 
ومركبـات اإلطـالق    لمركبـات الفـضائية     الروسـية املطـّورة واملـشّغلة ل      وختضع اجلهـات      

: تكنولوجيـا الفـضاء  "املعنـون  ، GOST R 52925-2008ملتطلبات املعيار الوطين لالحتاد الروسـي  
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املتطلبات العامة للمرافق الفضائية بشأن ختفيف تلوث الفضاء القريب مـن األرض النـاجم عـن                
 املبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام         أحكاميق هذا املعيار مع     وقد جرى توف  ". النشاط البشري 

  .األغراض السلمية ضاء اخلارجي يفلفجلنة استخدام االفضائي الصادرة عن 
 علـى   ٢٠١٠الـيت طُبِّقـت يف عـام        التدابري الرئيسية لتخفيف احلطام الفـضائي        من بني و  
  :سواتل الروسيةالالصواريخ احلاملة واملعزِّزات ومراحل 
 هياكل الصواريخ احلاملة من طـرازي       مكوناتالتاليف التام الحتماالت بعثرة       )أ(  

Breeze-Mو DM-2 ومن طراز Soyuz-2؛يف الفضاءوأجزائها وشظاياها  املنّصات يثالث ال  
تـصميم مكونـات هياكـل املركبـات الفـضائية وتركيـب             ل ةراختيار مسات مـربّ     )ب(  

ــ ــة نيزكالدروع ال ــة االوحــدات العلــى ي ــة دون   عالي ــضغط مــن أجــل احليلول   خرقهــا وحتطمهــا  ل
)Monitor-Eو Resurs-DK1و Resurs-Pو Spekrو Elektro-Lو Bion-Mو Breeze-M(؛  

املركبـة  البطاريـات   اهليـدروجني عـن   -االستعاضة ببطاريات تستخدم النيكل    )ج(  
بفعـل  ر  للـدما عّرضـة   امل ،الكـادميوم  -الفـضة   مراكمـات   اليت تـستخدم     ،Ekranعلى منت ساتل    

  ؛تنبعث منهاالغازات اليت ات النامجة عن نفجاراال
واملعـــزِّزات الــصواريخ احلاملــة    مــن  تفــسُّخ متعمــد يف أيٍّ   أيِّ تــاليف وقــوع    )د(  

  ؛)روسكومسوس(والسواتل اليت تتكفل بإطالقها وكالة الفضاء االحتادية الروسية 
ــة   )ـه(   ــود مـــن الـــضغط إزالـ ــزِّزات بعـــد خزانـــات وقـ ــها إاملعـ ــدار نقلـ ــر ىل مـ   آخـ

  لتخلص منها؛ل
ل افـص انعقـب   طـالق   نظـام اإل  وحـدة دفـع     املتأتيـة مـن     خملفـات الوقـود     حرق    )و(  

 الرتكاسـية اعجـالت  ال، وإزالـة  همتنـ بـة علـى   املراكمات املركّجلسم الفضائي وتفريغ بطاريات    ا
  األجهزة امليكانيكية؛غريها من ريوسكوبات واجلو

غط عـــال وتفريـــغ مـــصادر الطاقـــة حتـــت ضـــالواقعـــة إزالـــة خملفـــات الوقـــود   )ز(  
  ؛Gonets وEkspress-AMمن على منت السواتل من طرازي الكيميائية 
 من مداره يف أعقاب انتهاء مهمته يف التحليـق وإسـقاطه   Fregatإخراج املعزِّز    )ح(  

  ان حمدد سلفا يف احمليط اهلادئ؛الحقا يف مك
 عن بعـد عقـب انتـهاء مهمتـها          الستشعار األرض  ”Monitor“سواتل سلسلة   نقل    )ط(  

  يف الغالف اجلوي؛احتراقه جلسم الفضائي واباطؤ أدىن يكفل تمدار  من املدار التشغيلي إىل
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يف املـدار   تقصري األمد الـزمين      Sterkhسواتل من طراز    تصميم ال مالمح  تكفل    )ي(  
  .املتحركةسطوحها  الشمسية وغريها من هاألواحتكوينة بسبب تعديل 

التنبـؤ  حتليـل   ( منـوذج احلطـام الفـضائي     علـى حتديـد بـارامترات       اد الروسي   االحتعمل  وي  
تلـوث الفـضاء    بلتنبؤ  على ا مصّنفة، و  باستخدام بيانات جتريبية     على حنو أدق   )احلطام الفضائي ب

ــة هلــ   بــسبب النــشاط البــشري عــن القريــب مــن األرض ــسيناريوهات احملتمل ذا  طريــق وضــع ال
علـى األجـل     ٢١١٠  عـام  حـىت ما بعـدها    ، و ٢٠٣٠-٢٠٢٥ الفترة خالليف املستقبل   لتلوث  ا

  .من مناذج أجنبيةاملُحّصلة ل عليها مع النتائج وعلى مقارنة النتائج املتحّص، الطويل
لوثـة  ألجـسام امل إجـراء حـصر ل  معاجلة مشكلة احلطـام الفـضائي   ومن العوامل اهلامة يف      

تلــك وحتقيقــا ل. لنــسبة لــألرضداخــل املــدار الثابــت با املوجــودة  األرضالقريــب مــن لفــضاء ل
شـبكة دوليـة     التابع ألكادمييـة العلـوم الروسـية         الغاية، نظم معهد كيلديش للرياضيات التطبيقية     

 ألغراض إجـراء عمليـات رصـد      -ة  الشبكة الدولية لألرصاد البصرية العلمي     هي   - املراصد   من
املـدار الثابـت   كافـة أرجـاء   يف األجـسام املوجـودة   تـسجيل  ّمما أتاح اجملال أمـام      وضوئية،   ةفلكي

الـشبكة  بلـغ عـدد األجـسام الـيت تتعقبـها مرافـق          ،  ٢٠١٠بدايـة عـام     وحبلـول   . بالنسبة لـألرض  
مقارنـة  (الثابت بالنـسبة لـألرض      ملدار  جسما داخل ا   ١ ٤٦٧ة  الدولية لألرصاد البصرية العلمي   

هــا ، مبــا في)تحــدةللواليــات املالتابعــة  الفــضائية رصــدنظــم البياناهتــا  تفّــروجــسما  ١ ٠١٦ بـــ
 ٢٥٠و)  ســاتال خــارج نطــاق التــشغيل٥٠١ســاتال قيــد التــشغيل و ٣٩١منــها (ســاتال  ٨٩٢

  .جاألو دفع حمركاتمعزِّزات و وةاملالصواريخ احلمرحلة من 
باالصـــطدامات نظـــام للتنبـــؤ يب ـ دخـــل حّيـــز التـــشغيل التجريـــ،د كيلـــديشيف معهـــو  

تخدام قياسات الشبكة الدولية لألرصـاد البـصرية         املدار الثابت بالنسبة لألرض باس     الوشيكة يف 
ــ ــشقــد و ،ةالعلمي ــة ال لــدى املتعلقــة باملوضــوع التوقعــاترت أوىل ن ــابع   مركــز مراقب بعثــات الت

  .لمعهد املركزي للبحوث اهلندسيةل
    

    األجسام القريبة من األرض  )و(  
 شكلة منـع اصـطدام     املتعلقة مبـ   البحوثاليت ُنفِّذت يف إطار     األنشطة الرئيسية   فيما يلي     
  :األرضوالكويكبات باملذّنبات 
حيتمــل أن الــيت حركــة األجــرام الــسماوية  عــن الكــشف يف الوقــت املناســب    )أ(  

  ؛ ورصد هذه األجرامتكون خطرة
  يف الوقت املناسب؛األجرام وتقييم خماطرها حتديد خصائص هذه   )ب(  
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 القريبـة مـن األرض، أو       األجـسام علـى   وتدابري للتـأثري بفعاليـة      أساليب  اختيار    )ج(  
  .على السكانخطرها وضع وتنفيذ تدابري أخرى للحد من 

 ضم مرافق للكـشف   يفضائي   قطاعضمان تنفيذ املهام املذكورة أعاله، ميكن إنشاء        ول  
يف التوقعـات   جـودة   حتـسني   وسـوف يكفـل عمـل هـذا القطـاع           ،  وتعقبـها اخلطرة  عن األجسام   

غـري مأهولـة لدراسـة األجـرام الـسماوية          متطورة  ئية   وميكن استخدام مركبات فضا    ؛هذا الشأن 
 الفـضائية   اتعلـى مـنت املركبـ     تركيـب إشـارات      قريبـة و   اتعلى مساف اخلطرية الواقعة    الصغرية
وباإلضــافة إىل . قريبــة مــن األجــرام الــسماوية أو علــى ســطحها  مــصاحبة يف مــداراتالواقعــة 
األجـرام الـسماوية الـيت تـشكل خطـرا علـى            علـى   لتأثري بفعالية   رامية إىل ا  ذت تدابري   ِخذلك، اتُ 
  .األرضاصطدامها باحلد من خطر إىل األرض و
ــضي  و   ــدابري أيُّســوف تقت ــسيق اجلهــود ال لتخفيــف تلــك األخطــار تتخــذ  ت ــة  تن دولي

التحليــل صائص األجــسام القريبــة مــن األرض مــن خــالل اســتخدام خبــعرفــة املوتوســيع قاعــدة 
  .هلبوط على سطحهاالطيفي والتحليق قرب تلك األجسام وا

جنـة  للالتابعـة  ويؤيد االحتـاد الروسـي تنفيـذ توصـيات اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة                  
، ويـشارك يف تنفيـذ هـذه التوصـيات املتعلقـة           استخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية         

يع نطـاق    توسـ  تـوخى ، الـيت ت   ٢٠١١واصلة العمل يف هذا اجملال ضمن إطار خطـة عمـل عـام              مب
 ألنشطة املشتركة ملراقبة وحتليل األجسام القريبة مـن األرض علـى الـصعيدين الـوطين والـدويل                ا

عمليـات  يف إجـراء  ني الـدولي والتفاعـل  لتعـاون  اآليـات  وتطـوير  عمليات الرصد   وحتسني تنسيق   
  . على الصعيد الدويلاتتهديدالنع تتعلق مبإجراءات وضع نهجية لرساء موإالرصد 

شكلها الكويكبـات  تـ ات الـيت  ن بـشأن التهديـد  ادوليد الروسي مؤمتران وُعِقد يف االحتا    
أغـسطس  / آب ٢٥-٢١كـازان،   (معهد علـم الفلـك      وتوىل تنظيمهما   األرض،  واملذّنبات على   

) ٢٠٠٩سـبتمرب   /أيلـول  ٢٥-٢١سـانت بطرسـربغ،     (التطبيقيـة   الفلـك   ومعهد علوم   ) ٢٠٠٩
ــابع ــوم الروســية  نيالت ــة العل ــوُن.  ألكادميي ــذكورين  يف شت وِق ــؤمترين امل ــيت   امل ــائج البحــوث ال نت

  .أجريت يف اجملاالت املذكورة أعاله
 اسـتخدام بـشأن   مقترحـات   ) روسـكومسوس (أعّدت وكالة الفضاء االحتادية الروسية      و  
  .فضائية ملراقبة الكويكبات واملذّنبات يف الفضاءمقاريب 
 العلميـة والبيئيـة     اجلوانـب وتعكف حاليا الوكاالت التابعة لروسكومسوس على دراسـة           

  :لتنفيذ املقترحات التالية
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 املوفـــدة إىل Phobos-Grunt لبعثـــة ماثلـــةاملروســـية الفـــضائية  الركبـــةبعثـــة امل  )أ(  
للكويكـب مـع األرض     " ةباالصـطدامات الوشـيك   "أبوفيس هبدف زيادة دقة التنبـؤات       الكويكب  

  الكيميائية؛كب الفيزيائية والكويصائص املتعلقة خبث و الالحقة، والبحعوام واأل٢٠٣٦يف عام 
ات األجـرام   سارعن معـامل مـ    فضائية قادرة على ضمان الكشف      بناء مقاريب     )ب(  

والتــدقيق يف حتديــد ) نيــزك تونغوســكاحجمهــا حلجــم ماثلــة يف امل(اخلطــرة الــصغرية الــسماوية 
أرضـية، وكـذلك    مقاريـب   الكـشف عنـها باسـتخدام       يتعـذر   الـيت   معامل مسارات هذه األجـرام      

  . بدقة عاليةأبوفيسالكويكب مدار ب حسا
    

     طقس الفضاء  )ز(  
عمليــات الرصــد  إجــراء جمــال  عامــا يف ٢٠خــربة تزيــد علــى   االحتــاد الروســي  لــدى   
للــدائرة االحتاديــة التــابع ومعهــد اجليوفيزيــاء التطبيقيــة . ءظــواهر طقــس الفــضااملتعلقــة بث ووالبحــ
اخلاصـة بطقـس    الرئيـسي للتنبـؤات     الـوطين   املركـز   بـة   هو مبثا  املائية والرصد البيئي  وية  رصاد اجل لأل

 أدواتوُتـستخدم   . واحـد ء يف آن    عـن طقـس الفـضا      لإلبـالغ الفضاء واملركز اإلقليمي األورويب     
ــضا   ــى ء رصــد طقــس الف ــسواتل  عل ــن طــراز  الروســية مــنت ال ــى  وResurs-DKم   مــنت ســاتل عل

Meteor-3M     ــق ــذي أُطِل ــة املائيــة ال ــك، .٢٠٠٩  عــاميف لألرصــاد اجلوي ري جيــ  وباإلضــافة إىل ذل
  . الفضائيArktikaيف نظام  املتطورة وElektroمنت سواتل جيوفيزيائي على أدوات نظام تركيب 
مؤلـف مـن جـزأين أرضـي وفـضائي          إلنـشاء نظـام     مـن سـعيه     االحتاد الروسي   قد زاد   و  

  . والغالف اجلوي لألرضيلشمسالرصد الغالف 
 أن ُتركّـب علـى متنـه    يف مجلـة أمـور،  ملقّرر،  سواتل ومن ا  سة   مخ اجلزء الفضائي ويضم    

) يونيـة أمـسابري  (واسـعة مـن التـرددات      طائفـة   تـستخدم    فيزيائيـة إشـعاعية      نظـم  :املعدات التالية 
ــة الغــالف  ل ــوين؛رصــد حال ــاس اإلشــعاعات املؤيّ األي ــة ومعــدات لقي ــة  ؛ ن ــشاط الونظــام ملراقب ن

تتـراوح بـني   تـرددات  بت السـلكية  شـارا التـردد إلرسـال إ   زدوج   وجهاز م  ؛ياملغنطيسي واملوج 
 ونظـام   ؛)جـي يب إس    (تحديد املواقـع  العاملي ل نظام  للاستقبال  وأجهزة   ميغاهرتز؛   ٤٠٠و ١٥٠

  .تشخيص لرصد النشاط الشمسي
. هـا  وتوزيعتـها ومعاجلاملعلومـات   السـتقبال   اً أرضـي  اًالنظام اجلديـد جممعـ    ضم  يوف  وس  

برصـد التـأثريات الطبيعيـة والبـشرية علـى           تتـصل نظام تنفيـذ مهـام      النشر  وسوف يتسىن بفضل    
ــوي    ــالف اجلــوي العل ــوين  الغ ــالف األي ــن األر  والغ ــب م ــضاء القري ــذه  والف ــصّدي هل ض، والت
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إىل إحــداث القائمــة األرضــية إدراج النظــام يف شــبكات أدوات القيــاس  ؤدي وســي. التــأثريات
  .ه بوالتنبؤطقس الفضاء رصد النظام العام لفعالية مستوى زيادة كبرية يف 

    
     النووية يف الفضاء اخلارجيقدرةمصادر ال  )ح(  

 النوويـة يف الفـضاء      قـدرة مـصادر ال   ضـمان اسـتخدام   اآلن علـى    االحتاد الروسـي    يعمل    
مـن فئـة   نظـام دفـع نـووي     زّودة ب طاقـة مـ    لنقـل ال   منيطـة إلنشاء   مشروع   سياقيف  استخداما آمنا   

التاليــة الوثــائق الدوليــة تــستخدم و. ٢٠١٠  عــامتنفيــذ هــذا املــشروع يفوقــد بــدأ اوات، غــيامل
  :ألمان اتوجيهية رئيسية لضمانبشأن تلك األعمال كمبادئ 

   النووية يف الفضاء اخلارجي؛لقدرةاملبادئ املتصلة باستخدام مصادر ا  )أ(  
  . النووية يف الفضاء اخلارجيقدرةإطار األمان اخلاص بتطبيقات مصادر ال  )ب(  
منيطـة  تطـوير  جيـري  ، مـع وثـائق األمـم املتحـدة ذات الـصلة     يف إطار من التوافق التـام    و  

الـيت يغذيـه    عمل بالطاقة الكهربائيـة     مالحي ي النووية ونظام دفع    لطاقة النقل، وهبا مرفق للقدرة      
  .قوة احملركة بالهنظممجيع إمداد دفع اجلسم الفضائي والغرض منها هبا املرفق املذكور، و

، ألحكــام الوثــائق الدوليــة ذات الــصلةوطبقــا نقــل ال طاقــةمنيطــة ر يتطــووفيمــا يتعلــق ب  
ناظمـة  اللـوائح العامـة ال    مـن قبيـل     تنظيميـة وطنيـة     جيري حاليا يف االحتاد الروسـي إعـداد وثـائق           

 النوويــةرافــق مفــاعالت الطاقــة النــووي ملالناظمــة لألمــان نظــم الــدفع النــووي واللــوائح مــان أل
لألمـان اإلشـعاعي ملـصادر    ناظمـة  أهولة واللوائح الاملفضائية غري  املركبات ال على منت   املوجودة  
 إطــار األمــان اخلــاص  ألحكــاماملراعــاة الواجبــة إيــالء مــع ، وذلــك النوويــة يف الفــضاءالقــدرة 

األنـشطة املـضطلع     أنَّ   علـى نص  ، الـذي يـ    ة النووية يف الفضاء اخلارجي    قدربتطبيقات مصادر ال  
أعمـال  ر الطاقـة النوويـة يف الفـضاء، مثـل       تطبيقـات مـصاد   بـشأن     األرضية لحاملريف سياق ا  هبا  

املتـصلة  يف املعايري الوطنية والدوليـة      ُتعالَج  ينبغي أن   التطوير واالختبار والصنع واملناولة والنقل،      
  .باملنشآت واألنشطة النووية األرضية

حتقيـق  إىل   جاهـدة  النوويـة يف الفـضاء  قـدرة املنظمات اليت تـستخدم مـصادر ال    وتسعى    
للتوجيهـات والـشروط    الكامـل   متثـال    مـن خـالل اال     ألمـان سي املتمثل يف ضمان ا    اهلدف األسا 
التدابري الالزمـة لـضمان     ويتواصل تنفيذ   . ة ذات الصلة  حلكومية الدولي وااحلكومية  واإلجراءات  

الوثـائق  بنـشاء فريـق عامـل معـين         يـشمل إ  مبـا   ،  منيطة طاقة النقـل   هذا االمتثال يف تنفيذ مشروع      
يـضم  ، و  امليغـاوات  مـن فئـة    نظم الدفع النوويـة   يف   يالنووي واإلشعاع مان  ة باأل التنظيمية املتعلق 

املوضـوع مـن مجيـع الوكـاالت املـشاركة      متخصـصني يف هـذا   خرباء  الفريق العامل يف عضويته     
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علــى مــستوى ممكــن مــن  تكفــل أتطــوير التــصميم وعمليــات ال فــإنَّ وبــذا. املــشروعتنفيــذ يف 
  .بيف الوقت املناسباملعلومات جلمهور اد وسائط اإلعالم زّوت و.ألمانا

بـصيغتها   ،أعلـى مـستوى معقـول مـن األمـان ميكـن بلوغـه         حتقيـق   ضمان  بـ توصية  الأمَّا    
فالعمـل   ة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي،       درقيف إطار األمان اخلاص بتطبيقات مصادر ال      الواردة  

 املفاعـل النـووي  اليت جيري تركيب ل نميطة طاقة النق  ل  ارتفاع املدار األويل    اختيارُ هبا يدلُّ عليه  
تـزداد باخنفـاض    ة النوويـة    قـدر اسـتخدام مـصادر ال    فعاليـة    فإنَّ   ،هو معروف مثلما  و. على متنها 

 النوويــة يف الفــضاء قــدرةملبــادئ املتــصلة باســتخدام مــصادر الا يــرد يف اوفقــا ملــو. ملـدار األويل ا
مـسموح   أمـر  ارات األرضـية املنخفـضة    املـد  القـدرة النوويـة يف    استخدام مصادر    فإنَّ   اخلارجي،

تلــك املــصادر يف مــدارات عاليــة مبــا فيــه الكفايــة بعــد اجلــزء التــشغيلي مــن    بــه شــريطة ختــزين 
ملفاعـل  نقـل ا  يف هذه احلاالت استخدام نظام تشغيل موثوق به للغايـة لـضمان             وينبغي  . مهمتها

اسـتخدام هـذا النظـام يقلـل مـن           أنَّ   ، على الكفاية بأسلوب فّعال حمكوم   ىل مدار مرتفع مبا فيه      إ
مدار مرتفـع   النقل  ة  طاقمنيطة  املرحلة من تصميم    هذه  يف  اخِتري  هلذا السبب،   و. مانمستوى األ 

بأسـلوب  عنـدما تعمـل      النميطـة قـد تعـود إليـه       ملدار األويل واملدار الذي      ا ليكونمبا فيه الكفاية    
  .فعاليةاللألمان قبل يت األولوية عِطأُوعليه . التنقل بني املدارات

ستنــزل  مفاعل نظام الدفع النـووي      حالة   فإنَّ   ، ما طارئ إذا وقع    همة أو املبعد انتهاء   و  
املنــصوص عليــه يف الــشرط شيا مــع ، متــنظــام املقابــلالباســتخدام إىل مــا دون املــستوى احلــرج 

 ، والقاضـي بأنـه ينبغـي       النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي       قـدرة المـصادر   اسـتخدام    املتـصلة ب   املبادئ
قـا  وطب. لـدفاع يف العمـق    املتعلـق با  وفقـا للمبـدأ العـام       مـان وإنـشائها وتـشغيلها       نظم األ تصميم  

الـيت ميكـن   ستوى األمـان  مبـ املتـصلة  أو حـاالت اخللـل يف التـشغيل    األعطال  فإنَّ    املفهوم، ذلكل
. بـإجراءات أو أعمـال قـد تكـون تلقائيـة           التـدارك    أوجيب أن تكـون قابلـة للتـصويب         تصورها  

ا وظيفيـا   وعزهلـ وفـصلها ماديـا     وفـرة مكوناهتـا     ،  مـان موثوقية النظم اهلامة بالنسبة لأل    يكفل  ومما  
نميطـة طاقـة   اخلـاص ب بناء مفاعل نظام الـدفع النـووي       وميتثل  . تها بشكل كاف  استقالليتأمني  و

  .ذه املبادئامتثاال كامال هلالنقل 
 قــدرةخدام مــصادر الالــشرط املنــصوص عليــه يف املبــادئ املتــصلة باســت  كمــا سُيــستوىف   

وأن يراعى يف هـذا    مبا فيه الكفاية     ادار مرتفع املبأن يكون   ، والقاضي   النووية يف الفضاء اخلارجي   
وباإلضافة إىل . أدىن حد ممكنإىل خطر التصادم مع أجسام فضائية أخرى       يقلّل  املدار املرتفع أن    

دى علــى أســاس مــ اقــةلطلنموذجيــة لنقــل اوحــدة االتــصميم بنــاء مفاعــل ســوف ُيختــار ذلــك، 
 .لحطام الفضائيلدقيقة لشظايا اال والبالغة الصغرمقاومته لألضرار النامجة عن النيازك 

 


