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مقدمة  أوال-
 

اتفقت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، يف دورا  -١
الرابعة واألربعني، على مواصلة دعوة الــدول األعضـاء إىل تقـدمي تقـارير سـنوية إىل 
األمني العام عـن البحـوث الوطنيـة والدوليـة املتعلقـة بأمـان األجسـام الفضائيـة الـيت 
حتمل على متنها مصادر قدرة نووية، وعلـى ضـرورة إجـراء املزيـد مـن الدراسـات 
بشأن مسألة اصطدام احلطام الفضائي باألجسام الفضائية املوجودة يف املدار وحتمل 
على متنها مصادر قدرة نووية، وعلى إبقاء اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة التابعـة 
للجنة على علم بنتائج تلك الدراسات.(١) كما أحاطت اللجنة علما باتفاق اللجنة 
الفرعية على ضرورة مواصلة البحوث الوطنية بشأن احلطام الفضائي وعلى أن تتيح 
الدول األعضاء واملنظمات الدولية جلميع األطراف املهتمة نتائج تلك البحوث، مبا 
فيها املعلومات املتعلقة باملمارسات املتبعة اليت ثبتت فعاليتها يف التقليل إىل أدىن حد 

من تكون احلطام الفضائي (A/AC.105/761، الفقرة ١٢٧). 

ـــب األمــني  ويف مذكـرة شـفوية مؤرخــة ٨ آب/أغسـطس ٢٠٠١، طل -٢
العـام إىل احلكومـات أن تقـدم اليـه أي معلومـات عـن املسـائل املذكـــورة أعــاله يف 
موعد أقصاه ٣١ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠١، لكـي يتسـىن عرضـها علـى اللجنـة 
الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف دورـا التاسـعة والثالثــني. وقــد أعــدت األمانــة هــذه 
ــــن الـــدول األعضـــاء حـــىت ٣ كـــانون  املذكــرة بنــاء علــى املعلومــات الــواردة م
األول/ديسـمرب ٢٠٠١. أمـا املعلومـات الـيت تـرد بعـــد ذلــك التــاريخ فســتدرج يف 

إضافات إىل هذه الوثيقة. 
 

الردود الواردة من الدول األعضاء  ثانيا-
 

أستراليا 
 

يتناول تقرير أستراليا إجراءات ختفيف احلطام يف سياق تشـغيل املرافـق  -١
احمللية لإلطالق الفضائي. ومـع أنـه ال توجـد يف البلـد حاليـاً مرافـق عامـة لإلطـالق 
الفضائي فهناك عدة اقتراحات أكيدة إلنشاء مثل تلك املرافق يف املستقبل القريب. 
ويتناول تقرير أستراليا أيضاً األنشـطة الـيت اضطلـع ـا القطـاع اخلـاص فيمـا يتعلـق 

بتدبر مشكلة احلطام. 
 
 

ترتيبات الترخيص 
 

                                                           
الوثائق الرمسيـة للجمعيــة العامـة، الـدورة السادسة واخلمسـون، امللحــق  (1)

رقـم ٢٠ والتصويـب (A/56/20 و Corr.1)، الفقرة ١٠٨. 

ال تصنع أستراليا سواتل يف املرحلــة الراهنـة، باسـتثناء السـاتل التجريـيب الصغـري  -٢
FedSat 1 ، إال أنه يساورها القلق إزاء تأثـري األنشـطة الـيت تسـتخدم الوقـود النـووي يف 

الفضاء، باعتبار أا ميكن أن تصبح بلدا مطلقا. 

ووفقاً لنظام الترخيص الفضائي يف أستراليا، جيب على مقدمي الطلبات اإليفاء  -٣
مبتطلبات أمانية وبيئيـة صارمـة. وعـالوة علـى ذلـك، ال جيـوز أن حتتـوي األجسـام الفضائيـة 
على أسلحة نووية أو مواد انشطارية إال مبوافقة الوزير املعين. وذه اموعـات الثـالث مـن 

املتطلبات القانونية، يكون النظام متشددًا ازاء وجود مصادر نووية يف احلطام الفضائي. 
 
 

املركز الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ 
 

يقوم املركز الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ حاليا بانشاء مرفق جتـاري لإلطـالق  -٤
الفضائي يف جزيرة كريسماس. وسوف يستخدم املركـز مركبـة اإلطالق الروسـية "أورورا" 
(Aurora)، اليت ستتألف من ثالث مراحل صاروخية مع مرحلة عليـا خياريـة، مسـتهدفاً 
اطـالق أجسـام يف املـدار الثـابت بالنسـبة لـألرض. ويعـتزم بــدء عمليــات اإلطــالق يف عــام 

 .٢٠٠٤

وقـد أجنـزت حكومـة أسـتراليا تقييمـاً شـامالً لتأثـري مرفـق اإلطـالق املقــترح يف  -٥
البيئـة، وقدمـت إىل الشـركة املعنيـة عـددًا مـن التوصيـــات، تنــاولت احتمــال تكــون حطــام 
مداري يف ظروف التشغيل الطبيعي واخللل الوظيفي، واحتمال تكون حطـام مـداري نتيجـة 
لالرتطـام يف املـدار باحلطــام الفضــائي املوجــود أو بنظــم فضائيــة دّوارة أخــرى، واحتمــال 
إحداث بعض األشياء خطرا على األمان أو البيئة عند معاودا الدخول اىل الغالف اجلوي. 

ووضــع املركــز خطــة لــإلدارة البيئيــة تتضمــــن اســـتراتيجيات لتنـــاول تلـــك  -٦
التوصيات. ومتاشياً مع دليل اإليسا اخلاص بتخفيـف احلطـام الفضـائي، الـذي نشـرته وكالـة 
الفضـاء األوروبيـة يف عـام ١٩٩٩، تدعـو اخلطـة إىل عـدم طـــرح أي جســم لــدى انفصــال 
املرحلة ٣ أو املرحلة الصاروخية الرفّاسة املسماة "كورفيت" (Corvet). وهذا يعين عدم 
توليد أي حطام صغري، ومن مث عدم إسهام األجسـام املتصلـة بـالرحالت الفضائيـة يف زيـادة 

احلطام الفضائي. 

ويسـتخدم التخميـل يف املرحلـة الصاروخيـة ٣ ومرحلـة "كورفيـــت"، إذ يزيــل  -٧
خطر حدوث انفجار الحق. وهذا يفضي اىل تتبع جسم واحد بدالً من تتبع أجسام عديـدة 
ناشئة عن انفجار غري حمكوم. ومىت استخدمت مرحلة "كورفيت" ومسحت ظروف الرحلـة 
بذلك، ميكن إخراج املرحلة ٣ من املــدار باسـتخدام الفصـل دون املـداري. كمـا ان املرحلـة 
الرفّاسة (كورفيت) قادرة على اخراج ذاا من املدار عندما تسمح ظروف الرحلة بذلك. 

 
 

االقتراحات األخرى بشأن اإلطالقات الفضائية 
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مل تتبلـور االقتراحـات املتبقيـة الراميـــة إىل إنشــاء مرافــق لإلطالقــات الفضائيــة  -٨
بدرجة كافية حبيث ميكنها أن تسدي مشورة بشأن اجراءات ختفيف احلطام. 

 
 

النظم الكهرضوئية 
 

جتري شركة ��Electro Optic Systems (EOS)، وهي شـركة  -٩
أسترالية متخصصة يف تصنيع نظم كهرضوئية للتتبع الفضائي ، حبوثاً خاصة بتفادي احلطـام. 
وعلـى مـدى السـنوات القليلـة املاضيـة، اسـتنبطت شـركة EOS جيـال جديـدا مـن أجــهزة 
التتبع الليزرية الضوئية ومن أجل تتبع احلطام الفضائي وإعداد فهارس لـه. وقدمـت حكومـة 
أستراليا دعما مباشرا ألنشطة البحث والتطوير اخلاصـة بالتكنولوجيـات اجلديـدة مـن خـالل 

توفري التمويل وتقاسم املرافق. 

وأثبتت نظم التتبع اجلديدة يف عمليات التجريب الشـاملة قدرـا علـى التعقـب  -١٠
الدقيـق جلسـيمات احلطـام الـيت يبلـغ مقاســـها ١ ســم حــىت ارتفــاع قــدره ٨٠٠ كيلومــتر. 
وتشمل تلك التكنولوجيا قـدرة على استكشاف أعداد ضخمـة مـن جسـيمات حطاميـة هلـا 
ذلك املقاس مل تكن معروفة من قبل، وسيـؤدي استخـدام هـذه التكنولوجيـا اىل زيـادة عـدد 
األجسـام املفهرسـة مـن ٠٠٠ ٢٠ جسـم اىل ٠٠٠ ١٠٠ جسـم. فـاملرافق العامليـة املوجــودة 
حاليا ميكنها تتبع احلطام حىت مقاس ال يقل عن ١٠ سم، كما ان سعتها تقـارب ٠٠٠ ١٥ 
جسم حطامي. وجيري حاليا نشـر مرافـق تتبـع يف عـدة بلـدان لتمكـني شـركة EOS مـن 
توسيع فهرس احلطام وصيانته. وتعتزم الشركة اتاحة فهرس احلطام اجلديد جتاريــا ابتـداء مـن 

عام ٢٠٠٣. 
 
 

التزام أستراليا 
 

تشـعر أسـتراليا بـالقلق إزاء املخـاطر النامجـة عـن احلطـام الفضـائي، وخصوصـــا  -١١
فيما يتعلق بالسواتل املوجـودة يف املـدار الثـابت بالنسـبة لـألرض. وهـي تـدرك أن السـنوات 
ـــى حــدوث  األخـرية شـهدت عـددا مـن االقترابـات اللصيقـة. ومـن بـني العواقـب املترتبـة عل
اصطدام من هذا القبيل تقلص عرض النطاق الترددي لفترات طويلة، مما يستتبع آثــارا بعيـدة 

املدى يف الصناعة العاملية. 

وتؤيد أستراليا ضرورة ضمـان أن يبقـى الفضـاء آمنـاً وميسـور املنـال. وحتقيقـاً  -١٢
لذلك، تواصل أستراليا التزامها بتأييد التدابري الراميـة إىل التقليـل مـن اآلثـار الضـارة للحطـام 
املوجـود يف الفضـــاء إىل أدىن حــد ممكــن، مبــا فيــها تدابــري التفــادي والضبــط والتخفيــف. 
ولعمليات التتبع املنسقة املتكاملة والتكنولوجيات اليت تيسر إخراج ما قد يشكل خطـرا مـن 

السواتل واحلطام من املدار ونقل تلك االجسام إىل مدار آخر، دور هام يف هذا الصدد. 
 
 

فنلندا 

 

لفنلندا عدة أنشطة وتطبيقات حبثية جارية بشأن احلطام الفضائي، وهي: 

ــــن طـــراز  أطلقــت يف تشــرين األول/أكتوبــر ٢٠٠١وحــدات م (أ)
DEBIE الستشـعار احلطـام الفضـــائي وملعاجلــة البيانــات اخلاصــة بــه علــى مــنت ســاتل 

PROBA؛ 

ستحلق DEBIE فيما بعد علـى مـنت احملطـة الفضائيـة الدوليـة  (ب)
لتقوم بدور ذي طابع عملي أوضح؛ 

أجـري مسـح للحطـام الفضـــائي املوجــود يف املــدارات األرضيــة  (ج)
املنخفضة باستخدام رادارات املرفق األورويب لدراسة التشتت الالمترابط (آيسكات) (قـدرة 

الكشف املُثبتة: األجسام اليت ال يقل مقاسها عن ١ سم)، يف البالند؛ 

أجـــرت جامعـــة أولـــو، باالشـــتراك مـــع مرصـــد ســـــودانكيلي  (د)
اجليوفيزيائي، دراسة لقياس احلطام الفضائي الصغري، بناء على عقد مربم مع املركز األورويب 

للعمليات الفضائية التابع لإليسا؛ 

أجرت جامعة توركو مسحاً للحطام الفضائي املوجـود يف املـدار  (ه)
الثابت بالنسبة لألرض باستخدام مقراب اإليسا يف جزر الكناري. 

 
 

مجهورية إيران اإلسالمية 
 

نظرًا ملا لألنشطة البشرية يف الفضاء اجلوي من تأثري علـى سـالمة بيئـة األرض، 
أصبح احلطام الفضائي يف العقود األخرية مشكلة ذات خطر شديد على املركبـات الفضائيـة 
املدارية واملنصات الفضائية واملالحني الفضـائيني الذيـن يقومـون باملشـي يف الفضـاء يف مـدار 
ـــة باحلطــام الفضــائي يف مجهوريــة ايــران  قريـب مـن األرض. ويتـوىل اجـراء البحـوث املتعلق
االسالمية الفريق املعين باحلطام املداري، التــابع ملعـهد أحبـاث الفضـاء اجلـوي، بوصفـه جـزءا 
من اموعة املعنيـة باملعايـري والبحـوث القانونيـة اخلاصـة بالفضـاء. ويعمـل الفريـق يف طائفـة 
متنوعـة مـن املواضيـع، مثـل تصنيـف احلطـام املـداري، وحتديـد خصائصـــه وتتبعــه والقوانــني 
املتعلقـة بـه. ومـن املواضيـع الـــيت تعــتزم اموعــة حبثــها مســتقبال احملاكــاة الرياضيــة ودوال 

احتماالت االصطدام وحتليل املخاطر. 

 

مجهورية كوريا 
 

فيما يتعلق بأمان األجسـام الفضائيـة الـيت توجـد فيـها مصـادر قـدرة نوويـة، مل  -١
يسـبق جلمهوريـة كوريـــا أن اســتخدمت مصــادر قــدرة نوويــة، وال تعــتزم اســتخدامها يف 
املستقبل القريب. ومن مث، فقد نفذت مجهورية كوريا معايري أمان األجسام الفضائية اخلاليــة 

من مصادر قدرة نووية تنفيذًا تاماً. 



 A/AC.105/770
 

5

ـــد مركبــة إطــالق  أمـا بشـأن احلطـام الفضـائي، فـال متلـك مجهوريـة كوريـا بع -٢
فضائي خاصة ا. وبالتايل، فال صلة هلذه املسألة حىت اآلن باألنشــطة الفضائيـة الـيت تضطلـع 
ـا اجلمهوريـة. غـري أنـه سـتطلق يف عـام ٢٠٠٥ مركبـة اطـالق كوريــة. ويف هــذه احلالــة، 
سوف تبذل مجهورية كوريا قصارى جهودها للتقليــل مـن تكـون احلطـام الفضـائي إىل أدىن 

حد. 
 
 

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 
 

مقدمة  أوالً-
 

يـرد عـرض السـتمرار الـتزام املركـز الوطـين الربيطـاين لشـؤون الفضـاء مبعاجلـــة  -١
مسـألة احلطـام الفضـائي يف تقريـر االسـتراتيجية الفضائيـة للمملكـة املتحـــدة عــن (١٩٩٩-
٢٠٠٢) الذي أصدره املركز. ومن األهداف الرئيسية التنسيق مـع سـائر اهليئـات الـيت تعـاجل 
أيضاً مسألة اخلطـر النـاجم عـن احلطـام الفضـائي. ويف هـذا الصـدد، ينسـق املركـز األنشـطة 
الوطنية من خالل فريق اململكة املتحدة لتنسيق شؤون احلطام الفضائي ويضمن تناسقها مـع 
أنشطة اإليسا والدول األعضـاء فيـها مـن خـالل فريـق اإليسـا املعـين بتنسـيق شـؤون احلطـام 
الفضائي. ويسعى املركز جاهدًا إىل التوصل إىل اتفاق دويل بشأن طائفة من القضايا املتعلقة 
باحلطـام الفضـائي مـن خـالل عضويتـه يف جلنـة التنســـيق املشــتركة بــني الوكــاالت واملعنيــة 
باحلطـام الفضـائي (اليـادك). ويدعـم املركـز أيضـــا برنــامج العمــل ذا الصلــة يف اطــار جلنــة 

استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية. 

وتوفـر االجتماعـات الوطنيـة حمفـال لتنسـيق مجيـــع أنشــطة اململكــة املتحــدة يف  -٢
ميدان حبوث احلطـام الفضـائي. ويتيـح الفريـق للبـاحثني تبـادل املعلومـات واألفكـار، ويعـزز 
الفــرص التعاونيــة حيثمــا يتســىن ذلــك. وقــد عقــد االجتمــاع األخــري للفريــق يف تشـــرين 
الثاين/نوفمرب ٢٠٠١ وشاركت فيه معظم األفرقة الرئيسـية املعنيـة ببحـوث احلطـام الفضـائي 
يف قطاع الصناعــة واملؤسسـات األكادمييـة يف اململكـة املتحـدة. ومشلـت هـذه األفرقـة وكالـة 
ــــة ســـابقاً)، ووزارة الدفـــاع وشـــركة  QinetiQ (وكالــة التقييمــات والبحــوث الدفاعي

 Observatory وشـــركة Century Dynamics وشـــركة Astrium

Sciences وشركة Advanced System Architectures وخمترب راذرفورد 

 (Open واجلامعـة املفتوحـة (Rutherford Apelton Laboratory) أبلتون
(University وجامعات كرانفيلد وأوكسفورد وساوثهامبتون. 

وتتوىل إدارة أنشطة اإليسا املتعلقة بتنسـيق شـؤون احلطـام الفضـائي يف الوقـت  -٣
احلاضر شبكة من املراكـز املعنيـة باحلطـام الفضـائي، تضـم وكالـة الفضـاء اإليطاليـة واملركـز 
الوطـين الربيطـاين لشـؤون الفضـاء واملركـز الوطـين الفرنســـي للدراســات الفضائيــة واملركــز 
األملـاين لشـؤون الفضـاء اجلـوي، مـع تـرك بـــاب املشــاركة مفتوحــا جلميــع أعضــاء اإليســا 

الناشطني يف جمال احلطام الفضائي. 

ومتثل اليادك حمفال دوليا للتعاون بشأن مجيع جوانـب مشـكلة احلطـام. وبوجـه  -٤
خاص، تركز اجلهود املبذولة ضمن نطـاق الفريـق علـى التوصـل إىل اتفـاق بشـأن ممارسـات 
التخفيف املوصى ا استنادا اىل حتليل تقين سليم للمشكلة . وقد شـاركت اململكـة املتحـدة 
خالل السنة املاضية يف اجتماع اليادك التاسع عشـر الـذي اسـتضافه املركـز األملـاين لبحـوث 
الفضاء اجلوي يف آذار/مارس ٢٠٠١. أمـا االجتمـاع العشـرون لليـادك فسيسـتضيفه املركـز 

الوطين الربيطاين لشؤون الفضاء يف جامعة ساري (Surrey) يف نيسان/أبريل ٢٠٠٢. 

ولـدى اململكـة املتحـدة قـدرات فائقـة يف ميـدان حبـوث احلطـام، ويلجـــأ إليــها  -٥
املركز الوطين بانتظام للحصول على دعم تقين ومشـورة تقنيـة نزيهـة. وأثنـاء العـام املـاضي، 

اضطلعت مؤسسات اململكة املتحدة بأنشطة البحث والتطوير املبينة أدناه. 
 
 

رصد جسيمات احلطام وقياسها  ثانياً-
 

نظام تصوير احلطام  ألف-
 

تقـوم شـركة Sira Electro-Optics Ltd بــتزويد اإليســا بنظــام  -٦
إلكتروين لتصوير احلطام، بالتعاون مع شركة Carl Zeiss Jena. وُركّب ذلك النظام 
على مقراب من طراز زايس يبلغ قطره مترا واحـدا مبرصـد Teide يف تينرييفـه. وأجريـت 
يف الفترة مــن كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٠ إىل متـوز/يوليـه ٢٠٠١ عمليـات رصـد جتريبيـة 
واسـعة النطـاق باسـتخدام املقـراب وجـهاز التصويـر الـذي تنتجـه شـركة Sira. وركــزت 
ـــا  عمليـات الرصـد البصريـة علـى املـدار الثـابت بالنسـبة لـألرض واملنطقـة اــاورة لــه، أو م
يسمى احللقة الثابتة بالنسبة لألرض. وهذه من أكثـف منـاطق الفضـاء اسـتخداماً، إذ يوجـد 
فيـها زهـاء ٣٠٠ مركبـة فضائيـة عاملـة. ومـن املعـروف أن هـذه املنطقـــة شــهدت لألســف 
حاالت تكسر ملرحلة صاروخيـة عليـا وألحـد السـواتل، غـري أن مواقـع الشـظايا جمهولـة إىل 
حد بعيد، ألن األنشطة الروتينية لشبكة مراقبـة الفضـاء األمريكيـة تغفـل مـا يوجـد يف املـدار 
الثابت بالنسبة لألرض من أجسام يقل مقاسها عن متر واحد. وبفضل مقراب زايس الـذي 
يبلغ قطره مترًا واحدًا، أمكن كشف عدد كبري من جسيمات احلطام وحتديد مداراـا علـى 
حنو أويل. واملقدار احلـدي للرؤيـة بواسـطة املقـراب يزيـد قليـال علـى ٢٠ (مبقيـاس املقـراب) 
خـالل زمـن تعـرض قـدره ثانيتـان، ممـا يعـين أن املقـاس األدىن لألجسـام الـيت ميكـن رصدهــا 
يـتراوح بـني ١٠ و٢٠ سـم. وبذلـك، أدت عمليـات الرصـد التجريبيـة إىل اكتشـاف أعــداد 
كبرية من جســيمات احلطـام الصغـرية يف املـدار الثـابت بالنسـبة لـألرض وحتديـد خصائصـها 
جزئياً. ويف الوقت احلاضر، يوجـد جـهاز التصويـر املتقـارن الشـحنات (CCD)، مبـا فيـه 
الديـوار، يف شـركة Carl Zeiss Jena إلجــراء اللمســات األخــرية. ومــن املتوقــع 
استئناف عمليات الرصد التجريبية اخلتامية يف تينرييفه حبلول تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠١. 

رادار كشف احلطام  باء-
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أبرمت ترتيبات تعاون بني خمترب "راذرفورد أبلتون" ووكالـة QinetiQ مـن  -٧
أجـل تطويـر نظـام راداري لكشـف احلطـام الفضـائي ذي تـردد قـدره ٣ جيغـا هرتـز مبرصـد 
تشيلبولتون يف هامبشاير. ومع أن هذا النظام يستخدم هوائيا قابال للتوجيه متاما ويبلغ قطـره 
٢٥ مـترًا فـإن جـهاز اإلرسـال املغنيطـروين املوجـود، والـذي يســـتخدم أساســاً يف األرصــاد 
اجلوية الرادارية ال ميكنه أن يكشف سوى جسيمات احلطام األكـرب حجمـاً. وخـالل السـنة 
املاضية، مت تركيب جهاز إرسال ذي صمام موجة مرحتلة، من شـأنه أن يوفـر قـدرة وسـطية 
أعلـى بكثـري (٧ر٢ كيلـوواط مقـابل ٦٠٠ واط ســـابقا). وســيكون النظــام اجلديــد كــامل 
الترابط وسيتيح كشف جسيمات يبلغ قطرها ٥ سـم علـى مسـافة ال تتجـاوز ١ ٠٠٠ كـم 
(أي يف منطقة املدارات األرضية املنخفضة). ومن املتوقع إمتام اختبار النظام اجلديد يف أوائل 

عام ٢٠٠٢. 
 
 

منذجة بيئة احلطام  ثالثاً-
 

ـــيت قــد  ال تـزال منذجـة بيئـة احلطـام وتطورهـا علـى املـدى الطويـل واملخـاطر ال -٨
تسببها للنظم الفضائية احملتملة مستقبال من أهم األنشطة اليت يقوم ا باحثو اململكة املتحـدة 
املعنيون باحلطام. وهناك جمال حبثي هام آخر هو أثر االسـتمرار يف إدخـال مركبـات فضائيـة 

جديدة يف الفضاء القريب من األرض، وما لذلك من عواقب يف بيئة احلطام. 
 
 

منذجة بيئة احلطام يف املدارات األرضية املنخفضة  ألف-
 

ركـزت وكالـة QinetiQ خـالل السـنة املاضيـة علـى دراسـة تدابـري ختفيــف  -٩
احلطام الفضائي من حيـث فوائدهـا الطويلـة األمـد يف احلـد مـن زيـادة احلطـام يف املسـتقبل، 
وعلى تكاليف تنفيذ تلك التدابري ومـا هلـا مـن خمـاطر علـى املركبـات الفضائيـة املهمـة. وقـد 
أمكـن اجـراء الدراسـة بفضـل مـا أدخـل مـن حتسـينات ملحوظـة علـــى منــاذج بيئــة احلطــام 
الفضائي الطويلة األمد، مثـل منـوذج IDES (اخلـاص بـوزارة الدفـاع يف اململكـة املتحـدة) 
ومنــــوذج DELTA (اخلــــاص باإليســــا)، واســــتحداث أداة قائمــــة بذاــــا، تدعــــــى 
DEORBITER، لتخطيط مناورات ما بعـد الرحـالت وتقديـر حالـة الوقـود الداسـر. 

وقدم عرض خاص حول جناعة تكاليف تدابري ختفيف احلطام الفضائي خـالل اجتمـاع جلنـة 
اسـتخدام الفضـاء اخلـــارجي يف األغــراض الســلمية الــذي عقــد يف فيينــا يف شــباط/ فــرباير 
٢٠٠١. وأجـري حتليـل مسـتفيض لتطـور بيئـة احلطـــام يف املــدى الطويــل ولتدابــري ختفيــف 
احلطام ولكيفية محايـة املركبـات الفضائيـة إلدراجـه يف الصيغـة احملدثـة لدليـل اإليسـا اخلـاص 
بتخفيف احلطــام الفضـائي. وقدمـت خدمـات قيـادة تقنيـة وإسـهامات تقنيـة أخـرى إلجـراء 
دراسة دولية كربى حول التخلص مما ينتهي عمره من سواتل موجودة يف املدارات األرضيـة 

املنخفضة من أجل وضع مبادئ اليادك التوجيهية بشأن ختفيف احلطام الفضائي. 

ويف عـام ٢٠٠١، بـدأت جامعـة سـاوثهامبتون مشـروع عمـــل جديــدا يتعلــق  -١٠
"باحلبـال" الفضائيـة. واحلبـل الفضـائي هـو سـلك طويـل شـديد املتانـة يسـتخدم عـادة لربــط 
املركبات الفضائية معا. ويوفــر احلبـل ربطـاً ميكانيكيـاً يسـمح بنقـل الطاقـة وقـوة الدفـع مـن 
جسم إىل آخر، وبالتــايل ميكـن اسـتخدامه كشـكل مـن أشـكال الدسـر الفضـائي. وبإمكانـه 
أيضاً أن يتفاعل مع غالف األرض املغنطيسي لتوليد طاقة كهربائية أو طاقـة داسـرة. وينظـر 
بصورة متزايدة يف استخدام احلبال يف املدارات األرضية. وتركز األنشطة اجلاريـة يف جامعـة 
ساوثهامبتون على ديناميكا احلبـال ومواطـن ضعفـها يف بيئـة احلطـام الفضـائي، ومـا للحبـال 

ذاا من تأثري على البيئة. 
 
 

منذجة بيئة احلطام يف املدارات األرضية املرتفعة  باء-

جرى توسيع النموذجني IDES و DELTA (اللذين اسـتنبطتهما وكالـة  -١١
QinetiQ) ليشـمال التنبـؤ يف آن واحـد بتطـور بيئـة احلطـام املـداري يف األمـد الطويــل يف 

مناطق املــدارات األرضيـة املنخفضـة واملتوسـطة واملـدار املـتزامن مـع األرض. وبـاملثل، ميكـن 
أيضاً التنبؤ مبخاطر االصطدام يف أي مدار أرضي (مبا يف ذلـك املـدارات الشـديدة االحنـراف 

املركزي) يف املدى الطويل، استنادا اىل حماكاة تامة لديناميكا أعداد اجلسيمات احلطامية. 

ــق  وكـان اجلـزء األكـرب مـن حبـوث جامعـة سـاوثهامبتون أثنـاء تلـك الفـترة يتعل -١٢
باحلطام املوجود يف املدار الثابت بالنسبة لألرض. وجيـري اسـتحداث أداة حتليـل تقـوم علـى 
براجميـة حاسـوبية، ضمـن اطـار عقـد مـربم برعايـة جملــس اململكــة املتحــدة لبحــوث العلــوم 
اهلندســية والفيزيائيــة ("تطــور احلطــام الفضــائي يف املــدارات األرضيــة املرتفعــــة يف األمـــد 
الطويل"). وسوف تتضمن تلك الرباجمية، اليت تسمى "برنامج حتليل ورصد احلطـام املوجـود 
فــي بيئـة املـدار املـتزامن مـع األرض" (DAMAGE)، مسـات وتقنيـــات جديــدة لتقييــم 
تطور بيئة احلطام يف املدارات األرضية املرتفعة يف األمد الطويل، واخلطر الذي يتـهدد النظـم 
الدوارة يف تلك املنطقة. ويشمل النموذج حاليـاً جمموعـة مرجعيـة مـن اجلسـيمات الـيت تعـرب 
ـــوبيا لالنتشــار  بيئـة املـدار املـتزامن مـع األرض، وحـيزين فضـائيني مرجعيـني، ومنوذجـا حاس
املداري يبني االضطرابات النامجة عما تشهده اجلاذبية األرضية مـن تغـريات كـربى مـع تغـري 
خط العرض ومن تغريات طفيفة مع تغري خطوط الطول، وجاذبية الشمس والقمر، وضغـط 
اإلشـعاع الشمسـي. وبـذل الكثـري مـن اجلـهد لوضـع منـوذج االنتشـار والتحقـق مـن صحتــه 
بتعاون وثيق مـع وكالـة QinetiQ. ويسـتمر تطويـر النمـوذج بإضافـة عـدة خوارزميـات 
خاصة بتقييم خماطر االصطدام ومنـوذج حملاكـاة االنفجـارات. وتشـمل تطبيقـات تلـك األداة 
تقصـي مـدى اسـتقرار البيئـة واسـتراتيجيات التخلـص مـــن املركبــات الفضائيــة عنــد انتــهاء 

عمرها. 

وخالل السنة املاضية، انتهت جمموعة من اهليئات، تضم جامعة كنـت ووكالـة  -١٣
QinetiQ ومؤسسة Onera (تولوز، فرنسا) ومعهد ماكس بالنك (هايدلربغ، أملانيـا) 

وجامعة مريالند (الواليـات املتحـدة األمريكيـة) مـن تنفيـذ عقـد مـربم مـع اإليسـا مـن أجـل 



 A/AC.105/770
 

7

توسـيع نطـاق منذجـة احلطـــام الفضــائي والعوامــل البيئيــة األخــرى مــن املــدارات األرضيــة 
املنخفضة إىل املدار الثابت بالنسبة لألرض. وعلى وجه اخلصوص، أجريـت تقييمـات كميـة 
للتفاعالت ومنذجة لديناميكا اجلسيمات. ويف إطار ذلـك النشـاط، جـرى اسـتنباط واختبـار 
 .(DIADEM) منـوذج للتنبـؤ بـأعداد اجلسـيمات فــي الــمدار الثـابت بالنسبــة لـــألرض
وهذا يرتبط بالنموذج Master 99 (وهو األداة الشاملة اليت تســتخدمها اإليسـا لتحديـد 

خصائص بيئة احلطام ودفق النيازك). 
 
 

محاية املركبات الفضائية من احلطام وتقييم املخاطر  رابعاً-
 

ميثل تقييم املخاطر الـيت تتـهدد املركبـات الفضائيـة ومحايـة تلـك املركبـات مـن  -١٤
ارتطامات احلطام الفائقة السرعة جماال حبثيا آخر يشهد نشاطا قويا يف اململكة املتحدة. 

 
 

منذجة دميومية السواتل  ألف-
 

 (Version 1.0) مـن تطويـر الصيغـة األوىل QinetiQ انتـهت وكالـة -١٥
لرباجمية مبتكرة، تدعى SHIELD، غرضها تقييم دميومية تصاميم املركبات الفضائية غري 
املأهولة يف بيئة احلطـام واقـتراح اسـتراتيجيات مالئمـة ناجعـة التكلفـة للحمايـة مـن احلطـام. 
وأجريــت مؤخــرًا جمموعــة أوليــة مــن احملاكيــات التحققيــة أثبتــت أن النتــائج املتأتيــة مـــن 
SHIELD ميكـن أن تكـون موضـع ثقـة كبـرية. وبنـاء علـــى دعــوة مــن االحتــاد الــدويل 

للمالحة الفضائية، قدمت يف مؤمتر االحتاد الذي عقد يف الربازيل عام ٢٠٠٠ دراسة توضــح 
بعض قدرات النموذج والنتائج املتأتية منه. 

 
 

حماكاة االرتطام الفائق السرعة  باء-
 

تواصـل شـركة Century Dynamics بيـع براجميـة النمـوذج احلاســويب  -١٦
اهليدرودينـامي AUTODYN لألوسـاط املعنيـة بالفضـاء يف كـــل أحنــاء العــامل وتوفــري 
خدمات الدعم اخلاصة ا. ويستخدم النموذج حملاكـاة رد فعـل مـادة مـا علـى ارتطـام فـائق 
السرعة. وتتعامل الشركة مع عديد من الزبائن املعنيـني مباشـرة بدراسـات احلطـام الفضـائي 
املتعلقة باحلماية من االرتطام الفائق السرعة. وتواصـل اإليسـا والشـركة األوروبيـة للمالحـة 
اجلويـة والدفـاع والفضـاء واإلدارة الوطنيـة للمالحـة اجلويـة والفضـــاء يف الواليــات املتحــدة 
األمريكية (ناسا) والوكالة الوطنية للتنمية الفضائيــة يف اليابـان، وكثـري مـن اجلـهات املتعـاقدة 
معـها، اسـتخدام منـوذج AUTODYN. كمـا يسـتخدم النمـــوذج علــى نطــاق أوســع 
للمواد غري الفلزية، مثـل الزجـاج واملـواد املركبـة. وخـالل السـنة املاضيـة، اسـتنبطت شـركة 
Century Dynamics براجمية AutoShield املصممة خصيصاً للتحليل العـددي 

لدراسات التدريع الواقي من االرتطام الفائق السرعة. 

وال تــزال الشــركة تســاهم يف األعمــال املتعــاقد عليــها مــع اإليســا وشـــركة  -١٧
Alenia بشأن التحقق من صحة تصميم درع احملطة الفضائية الدولية الذي هو مــن طـراز 

"كولومبوس". كما شاركت يف تنفيذ عدة عقود أخرى متعلقـة بارتطامـات احلطـام الفائقـة 
السرعة ياكل السواتل ومكوناا. 

 
 

هندسة املركبات الفضائية على حنو يقلل من خماطر احلطام  جيم-
 

 Astrium Ltd تواصل إدارة رصد األرض وعلوم األرض التابعة لشركة -١٨
العمل يف جمال اهلندسة الواقية من احلطام، الذي يعىن ندسة نظم املركبات الفضائية وحتليـل 
الرحـالت. وهـي تسـتخدم أدوات ناسـا وحبـوث اإليسـا، وكذلـك األدوات املتاحـــة داخــل 
الشركة، لتحليل خماطر اصطدام السواتل باحلطام ومسألة إخراج السواتل اليت ينتهي عمرهـا 
من املدار. وتتواصل البحوث املتعلقة بــدروع املركبـات غـري املأهولـة واهليـاكل املرتبطـة ـا. 
ومشلت هذه البحوث يف السنة املاضية اسـتنباط هيكـل ليفـي كربـوين ملفـوف بسـلك رقيـق 

يولّف مع طبقات تدريع مصنوعة من "الكيفالر". 
 
 

الواليات املتحدة األمريكية 
 

ـــات املتعلقــة باحلطــام الفضــائي يف الواليــات املتحــدة  ظلـت البحـوث والعملي -١
األمريكية ناشطة جدا يف عام ٢٠٠١. وأحرز تقدم ملحوظ يف جمايل القياسـات والنمذجـة. 
وواصل مكوك الفضاء واحملطة الفضائية الدولية اختاذ تدابريمها املضادة للحطـام الفضـائي ومل 
يفيـدا عـن أي أضـرار جديـرة بـالذكر. وكـانت اإلدارة الوطنيـــة للمالحــة اجلويــة والفضــاء 
(ناسا) من أبرز املشاركني يف املؤمتر األورويب الثالث بشــأن احلطـام الفضـائي الـذي عقـد يف 
ــا  دارمشـتات، أملانيـا، يف آذار/مـارس ٢٠٠١، إذ قدمـت ١٩ ورقـة تقنيـة. كمـا قدمـت ناس
ست ورقات إضافية خالل مؤمتر االحتاد الدويل للمالحـة الفضائيـة الثـاين واخلمسـني، الـذي 

عقد يف تولوز، فرنسا، يف تشرين األول/أكتوبر. 

وسحبت من اخلدمة يف عــام ٢٠٠١ مركبتـان فضائيتـان طويلتـا األمـد تابعتـان  -٢
للواليات املتحدة ووضعتا يف مداري ختلص لتخفيف املخـاطر علـى السـواتل األخـرى. فقـد 
نقـل السـاتل GOES 2، الـذي يبلـغ عـمره ٢٤ سـنة، إىل مـدار ختزيـين يقـع فـوق املـدار 
املتزامن مع األرض (على ارتفاع قدره ٣٥ ٧٨٥ كـم ± ٢٠٠ كـم). كمـا أخـرج السـاتل 
Landsat 4 الذي يبلـغ عمـره ١٩ سـنة، مـن مـداره املـتزامن مـع الشـمس علـى ارتفـاع 

يقارب ٧٠٠ كم ونقل إىل مدار أخفض لضمان عدم بقائه يف مدار أرضي منخفـض لفـترة 
تزيد على ٢٥ سنة بعد انتهاء مهمته. 

وواصلـت حكومـة الواليـات املتحـدة أنشـطتها الراميـة إىل ضمـان التفـهم التـام  -٣
لسياسات الواليات املتحدة وممارسـاا بشـأن ختفيـف احلطـام، سـواء داخـل احلكومـة أو يف 
قطاع الصناعة. فعلــى سـبيل املثـال، حضـر ممثلـون مـن مجيـع مراكـز ناسـا وخمتلـف اجلـهات 
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املتعاقدة معها حلقـة تـدارس حـول احلطـام املـداري عقـدت يف مقـر ناسـا يف نيسـان/أبريـل. 
وكـان الغـرض الرئيسـي لالجتمـاع اسـتعراض سياسـات ناسـا ومبادئـها التوجيهيـة لتخفيــف 
احلطام الفضائي يف املدارات األرضيـة. وعقـد يف مركـز جونسـون الفضـائي التـابع لناسـا يف 
حزيران/ يونيه اجتماع خاص لعموم مراكز ناسـا بشـأن املخـاطر املرتبطـة بالسـواتل العـائدة 
اىل الغــالف اجلــــوي. كمـــا عقـــد يف مدينـــة كولـــورادو ســـربينغز بواليـــة كولـــورادو يف 
نيسـان/أبريـل االجتمـاع السـنوي للفريـق العـامل املشـترك بـني وزارة الدفـاع ووكالـــة ناســا 

واملعين باحلطام املداري. 

وزودت الواليات املتحدة االحتاد الروسي مبعلومات خاصة بتتبع احلطام دعمـاً  -٤
لعمليات إخراج حمطة مـري الفضائيـة مـن املـدار، الـيت كللـت بنجـاح بـاهر، يف آذار/مـارس، 
كما شاركت يف حلقــة العمـل حـول عـودة حمطـة مـري اىل الغـالف اجلـوي، الـيت عقـدت يف 
املركـز األورويب للعمليـات الفضائيـة يف أيـار/مـايو. وباإلضافـة إىل ذلـك، سـعدت الواليــات 

املتحدة باملشاركة يف اجتماعي اليادك اللذين عقدا يف آذار/مارس وتشرين األول/أكتوبر. 
 
 

خماطر االرتطام باحلطام الفضائي وحبوث التدريع 
 

كانت خماطر احلطام الفضائي احملتملة، وال سيما النيــازك، مسـألة مهمـة خـالل  -٥
العقد األول من عصر الفضاء، عندما كـانت املعلومـات عـن بيئـة الفضـاء حمـدودة. وكـانت 
التصاميم البسيطة للمركبات الفضائية تعترب كافية لتوفري احلمايـة مـن تلـك املخـاطر الطبيعيـة 
يف رحالت قصرية نسبياً. أمـا اليـوم، فاملركبـات الفضائيـة الطويلـة األمـد ال تواجـه حتديـات 

بيئة اجلسيمات الطبيعية فحسب بل حتديات متزايدة من صنع اإلنسان. 

 (Solar Maximum ومنـذ اعـادة سـاتل البعثـة الشمســـية القصــوى -٦
ــــه يف عـــام ١٩٨٤، اســـتأنفت  (Mission بواســطة املكــوك الفضــائي وفحــص مكونات

الواليات املتحدة حترياا عن خماطر االرتطام باحلطام الفضائي ووسائل التدريع. كما قــامت 
بعثة املكوك الفضائي نفسها بنشر مرفق ناسا لدراسة التعرض الطويل األمد، الذي وفر عنـد 
عودته بعد ست سنوات بيانات وافرة عن آثار االرتطام باحلطـام الفضـائي. واسـتبان املرفـق 
ما يزيد على ٣٠ ٠٠٠ موضع ارتطام، أي ما متوسطه ١٥ ارتطامــاً يف اليـوم أو مـا يقـارب 
ارتطاماً واحــدًا لكـل دورة حـول األرض. وترصـد روتينيـا آثـار ارتطـام مماثلـة علـى مقـراب 

هابل الفضائي ومكوك الفضاء ذاته. 

ويف العـادة، ال تلحـق اجلسـيمات الـيت ال يزيـد قطرهـا علـــى ١ مــم أي ضــرر  -٧
يذكـر بنظـم املركبـات الفضائيـة. ومـع ذلـك، جيـب علـى مهندسـي املركبـــات الفضائيــة أن 
يتحسبوا يف تصاميمهم آلثار تلك االرتطامات الفائقــة السـرعة يف األمـد الطويـل، وال سـيما 
يف نظـم توليـد الكـهرباء وضبـط احلـرارة. فـالتعرض املطـول جلسـيمات احلطـام الفضـائي قــد 
خيفض إنتاج الكهرباء نتيجة لفقدان بعض اخلاليا الشمسـية أو وصالـا، ويـؤدي إىل تقليـل 

فعالية سطوح نبذ احلرارة. 

وبعد ١٢ رحلة ملكوك الفضاء خالل الفترة من تشـرين األول/أكتوبـر ١٩٩٨  -٨
اىل نيسـان/أبريـل ٢٠٠١، جـرى تبديـل مـا جمموعـه ٣٠ لوحـاً خارجيـا مـن ألـــواح النوافــذ 
بسبب ارتطامها جبسيمات صغـرية مـن النيـازك واحلطـام املـداري. وهـذا ميثـل معـدل تبديـل 
لنوافذ مكوك الفضاء الرئيسية، البالغ عددها ١١ نافذة، يقارب ٢٥ يف املائة يف كـل رحلـة. 
وحسبما ذكر يف التقرير التقين للجنة الفرعية عن احلطام الفضائي،(٢) تنقسم أسـباب تكـون 
تلك اجلسيمات اآلن بالتساوي تقريبا بني املصادر الطبيعية واملصادر اليت من صنع االنسان. 

ونظرًا ألن ارتطامات احلطام الفضائي غالبا ما تكون فائقة السرعة، ميكن حىت  -٩
جلسيمات صغرية جدا أن تبلغ درجات عالية من الطاقة احلركية النسبية من شأا أن حتدث 
اصابات تفوق حجم اجلسـيمات نفسـها بكثـري. فعلـى سـبيل املثـال، أحـدث ارتطـام جسـم 
ألومنيومي مقاسه ١ر٠ مم نقباً عمقه ٢ مم يف إحدى نوافذ مكوك الفضاء خالل رحلـة لـه 
يف عام ٢٠٠٠. ويف سنة ١٩٩٨، أحدث جسيم طالئي مقاسه ٣ر٠ مم ثقبـاً قطـره ١ مـم 
يف أحد مشاعيع مكوك الفضـاء. وخـالل السـنوات القليلـة املاضيـة، عـدل تصميـم مشـاعيع 
مكوك الفضاء لتقليل احتمال اختراقــها الـذي قـد يـؤدي اىل تصـدع أحـد أنـابيب التـربيد يف 

نظام ضبط احلرارة. 

ويف عـام ٢٠٠١، عـــثر علــى ثقــوب نامجــة عــن احلطــام الفضــائي يف احملطــة  -١٠
الفضائية الدولية اكتشف أحدها أثنـاء مشـية فضائيـة، وعـثر علـى ثقـوب أخـرى أثنـاء تفقـد 
عربـة ليونـاردو اللوجسـتية املتعـددة األغـراض بعـد رحلتـها األوىل الــيت اســتغرقت أقــل مــن 
ــم إىل  أسـبوعني. ويعـزى أحـد أشـد ارتطامـات احلطـام الفضـائي الـذي يقـل قطـره عـن ١ م
جسـيم مقاسـه ٤ر٠ مـم اخـترق غطـاء قماشـياً وأصـاب أنبوبـا متعـــدد اجلــدران يف مكــوك 
الفضاء. وأحدثت قـوة االرتطـام نقبـاً بلـغ عمقـه نصـف مساكـة جـدار األنبـوب ممـا أدى إىل 
انفصال جزء من اجلدار املوجود من ناحية املـربد. ولـو كـان اجلسـيم أكـرب حجمـاً بقليـل أو 

أشد سرعة بقليل ألسفر هذا عن تسرب املادة املربدة وتسبب يف إاء الرحلة قبل األوان. 

ويف بعـض األحيـان، قـــد تصيــب املركبــات الفضائيــة أيضــاً جســيمات يزيــد  -١١
مقاسـها علـى ١ مـم مـع أن دفـق اجلسـيمات الـيت يبلـغ مقاسـها ١ مـم علـى ارتفـاع احملطـــة 
الفضائية الدولية يقل ألـف مـرة عـن دفـق اجلسـيمات الـيت مقاسـها ١ر٠ مـم. وخـالل عـدة 
ـــا  رحـالت، ارتطـم مكـوك الفضـاء جبسـيمات حطاميـة يـتراوح قطرهـا بـني ١ و٢ مـم. كم
ارتطم مكوك الفضاء "كولومبيا" بقطعيت حطام من الفوالذ غري الصدئ من مقــاس ممـاثل يف 
عـام ١٩٩٦، وارتطـم املكـوك الفضـائي أتالنتيـس بقطعـة ألومنيوميـة مقاسـها ٢ مـم يف عــام 
١٩٩٧. وحلسن احلظ، حدثت تلك االرتطامـات علـى سـطوح متينـة نسـبيا وليسـت بالغـة 

األمهية. 

وأكـرب آثـار االرتطـام املعروفـة علـى مركبـة فضائيـة أمريكيـة وجـد علــى أحــد  -١٢
هوائيات الكسب العايل ملقراب هابل الفضائي أثناء رحلته العاملة األوىل عام ١٩٩٣. وعثر 
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طاقم مكوك الفضاء "انديفور" على ثقب قطره ٩ر١ سم. وأي جسيم هو من الكـرب حبيـث 
سـبب ذلـك الضـرر كـان ميكـن أن حيـدث عطـالً خطـريا يف عديـد مــن الســواتل، مبــا فيــها 

السواتل املستخدمة يف الرحالت الفضائية املأهولة. 

وأثبتـت اختبـارات االرتطـام الفـائق السـرعة الـيت أجريـــت يف خمتــربات أرضيــة  -١٣
فائدا العظيمة يف حتديد مواطن الضعف يف بعض مكونـات املركبـات الفضائيـة وهياكلـها. 
وباستخدام بنادق تقليدية ثنائية املرحلة تعمل بالغاز اخلفيف ميكن أن تبلغ املقذوفات سـرعة 
قدرها ٧ كم/ث. وميكن بلوغ سـرعات تصـل اىل ١١ كـم/ث باسـتخدام عبـوات مشـكّلة 
سريعة االنفجار. ومن شأن مرافق من هذا القبيل أن متكّن الباحثني من تقييـم اآلثـار النامجـة 
عن مقاس اجلسيمات وتركيبتها وشكلها وسرعة ارتطامها وزاويـة ارتطامـها. وأبـرز مرافـق 
اختبـار االرتطـام الفـائق السـرعة موجـودة يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة يف مرفـق "وايـــت 

ساندس" االختباري التابع لناسا ويف مركز أرنولد للتطوير اهلندسي التابع للقوات اجلوية. 

وللحد من متطلبات االختبـار وللتنبـؤ بآثـار االرتطـام الـيت تفـوق سـرعتها ١١  -١٤
كم/ث، تستخدم عمليات احملاكـاة احلاسـوبية القائمـة علـى الفيزيـاء، الـيت تسـمى بالنمـاذج 
احلاسوبية اهليدرودينامية. وتتيح نتائج االختبارات والنمــاذج احلاسـوبية اهليدروديناميـة وضـع 
معادالت احلد الباليسيت، أي العالقات الرياضية اليت تبـني مـا هـي الظـروف الـيت ميكـن فيـها 
للحطام أن خيترق سـطحا مـا. واالخـتراق هـو املقيـاس الرئيسـي املعتـد بـه يف تقييـم قـدرات 

احلماية. 

وتقوم تقييمات املخاطر العامة اليت حتيــق باملركبـات الفضائيـة علـى اجلمـع بـني  -١٥
منوذج بيئة احلطام الفضائي ووصف مفصل للمركبـة الفضائيـة، مبـا يف ذلـك معـادالت احلـد 
 BUMPER الباليسيت العديدة لكل نوع من السطوح. ويستخدم منـوذج ناسـا املسـمى
ـــوك الفضــاء واحملطــة الفضائيــة الدوليــة والســواتل  يف اجـراء تقييمـات مـن ذلـك القبيـل ملك

الروبوطية حبساب احتماالت االرتطام واالختراق على مدى فترة حمددة من الزمن. 

ولعل الدروع الواقية من احلطام ضرورية لإليفاء مبتطلبـات املركبـات الفضائيـة  -١٦
ضمانا لعدم حدوث أي اختراق. واملركبات هي يف األصل مدرعة إىل حد مـا ضـد احلطـام 
الفضائي الصغري بفضل هياكلها واملـواد العازلـة فيـها. وأبسـط أشـكال التدريـع يدعـى درع 
"ويبل" Shield)(Whipple الذي يتكون من صفيحة رقيقة (ألومنيومية عـادة) تدعـى 
ــن  مصـدًا وتوضـع علـى مسـافة قصـرية أمـام السـطح املـراد محايتـه. وعندمـا يرتطـم جسـيم م
احلطام الفضائي بـاملصد، تنتشـر موجـة ضغطيـة عـرب اجلسـيم واملصـد، ممـا يولـد سـحابة مـن 
احلطام الصغري املكون من شظايا أصغر وأقل خطرا. وريثما تصل سـحابة احلطـام إىل سـطح 
املركبة الفضائية تكون الشظايا قد انتشــرت علـى مسـاحة أكـرب ممـا يقلـل مـن مقـدار الطاقـة 

احلركية اليت تصيب كل وحدة مساحية هيكل املركبة. 

ويسـتخدم يف درع ويبـل احملشـو، الـذي اسـتنبطته وكالـة ناسـا والـذي يعـــرف  -١٧
أيضاً بالدرع املتعدد الصدمات، التصميم األساسي لـدرع ويبـل غـري أنـه حيتـوي علـى مـواد 

إضافية خفيفة الوزن توضع بني املصد وسطح املركبة الفضائية. ومن املواد اليت توضـع عـادة 
 ــدوبتغيـري مـــادة املص .(Nextel) والنكسـتل (Kevlar) مادتـا الكيفـالر ـدخلـف املص
ودرجة مساكتها واملسافة الفاصلة بينه وبني سطح املركبة، وكذلك عـدد الطبقـات الوسـيطة 
ونوعها، ميكن تكييف دروع ويبل احملشوة على حنو فعـال حلمايـة سـطح مركبـة فضائيـة مـا 
من خطر حطام فضائي معـني، مـع تقليـل الكتلـة اإلمجاليـة للـدرع حبيـث تكـون أدىن بكثـري 

منها يف درع ويبل البسيط. 

وسـوف يسـتخدم يف احملطـة الفضائيـة الدوليـة مـا يزيـــد علــى ٣٠٠ نــوع مــن  -١٨
دروع ويبل البسيطة واحملشوة، حلمايتها من اجلســيمات الـيت يصـل قطرهـا اىل ١ - ٢ سـم. 
 Destiny ـــغ عمــق أحــد دروع ويبــل احملشــوة حلمايــة العربــة فعلـى سـبيل املثـال، يبل
Laboratry Module ٧ر١٠ سم، ويتألف مـن مصـد ألومنيومـي مساكتـه ٢ر٠ سـم 

ومادة عازلة متعددة الطبقات وست طبقات من النكستل وست طبقات من الكيفـالر أمـام 
جدار العربة الـيت تبلـغ مساكتـه ٤٨ر٠ سـم. وميكـن هلـذا الـدرع أن مينـع جسـيما ألومنيوميـا 

مقاسه ٣٥ر١ سم من اختراق العربة عند ارتطامه ا رأسيا بسرعة قدرها ٧ كم/ث. 

ولدرع ويبل احملشو نوع حمور هو الـدرع ذو املصـد الشـبكي املـزدوج، املـزّود  -١٩
بشبكة فلزية رقيقة موضوعة أمام املصد الصلب. وتساعد الشبكة علـى اعـتراض جسـيمات 

احلطام قبل أن تصل إىل املصد الثاين التقليدي. 

واسـتنبطت وكالـة ناسـا أيضـاً تصميمـاً جديـدًا لـدرع واق مـــن احلطــام يعتــرب  -٢٠
مناسـبا جـدا للمركبـات الفضائيـة الكبـرية املنتفشـة. ويسـتخدم يف التشـكيلة النموذجيـة هلــذا 
الدرع "سندويشة" مكونة من أربع طبقات من النكستل (تضم كل منها صفيحتني) وطبقـة 
واحدة من الكيفالر، تفصل بينها مجيعا رغوة منخفضـة الكثافـة. وميكـن تسـتيف الـدرع يف 
حجم صغريأثناء اإلطالق، مث بسطه يف املـدار إىل ارتفـاع قـدره ٧٥ سـم لضمـان االنفصـال 
الالزم بني صفائح النكستل وصفائح الكيفالر جلعل الدرع فعاالً. وميكن لتشـكيلة مـن هـذا 
القبيـل أن توقف جسيمات ألومنيومية يصل قطرها إىل ٨ر١ سم وتتحرك بســرعة قدرهـا ٧ 

كم/ث. 

 

الردود الواردة من املنظمات الدولية  ثالثاً-
 

األمم املتحدة  ألف-
 

االحتاد الدويل لالتصاالت 
 

ال توجد أي معلومات تتصل ذا املوضوع متأتية من أعمال أفرقـة الدراسـات 
التقنية ضمن اطار قطاع االتصاالت الراديوية يف االحتاد الدويل لالتصاالت. 
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منظمات دولية أخرى  باء-
 

االحتاد الفلكي الدويل 
 

يـرى االحتـاد الفلكـي الـدويل أن مشـكلة احلطـام الفضـائي هـي نقطـة هامـــة يف 
املسائل البيئية املؤثرة يف علم الفلك، وال سيما اجلزء املضطلع بـه مـن خـالل السـواتل، علـى 
سـبيل املثـال ال احلصـر. وسـيتابع االحتـاد باهتمـام شـديد مـا اسـتهلته جلنـة اسـتخدام الفضــاء 
اخلـارجي يف األغـراض السـلمية مـن أعمـال بشـأن التدابـري العمليـة لتخفيـف احلطـام متابعـــة 
لتوصيات مؤمتر األمـم املتحـدة الثـالث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف 
األغراض السلمية (اليونيسبيس الثالث)، ويتوقع أن يقدم بعض املسامهات يف تلك األعمال. 
وعلى أية حال، يسهم أعضاء االحتاد، حبكم طبيعته، يف ذلك املوضوع كجزء مـن نشـاطهم 
املهين يف وكاالت الفضاء الوطنية والدولية، لكن االحتاد ال يضطلع بربنـامج مسـتقل يف هـذا 

امليدان. 

ـــــــــ 


