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  مقدمة-أوال 

ــرة   - ١ ــة، يف الفقـ ــية العامـ ــرارها  ٢٥رأت اجلمعـ ــن قـ ــؤرخ ٥٩/١١٦ مـ ــانون ١٠ املـ  كـ
اسـية أن تويل الدول األعضاء مزيداً من االهتمام         ، أنـه مـن األمـور األس       ٢٠٠٤ديسـمرب   /األول

ــنووية،      ملشــكلة اصــطدام األجســام الفضــائية، مبــا يف ذلــك تلــك الــيت تعمــل مبصــادر الطاقــة ال
باحلطـام الفضـائي، وللجوانب األخرى للحطام الفضائي، ودعت إىل مواصلة البحوث الوطنية             

ــنة لرصــد     احلطــام الفضــائي وجلمــع ونشــر   بشــأن هــذه املســألة، الســتحداث تكنولوجــيا حمسَّ
كمـا رأت أنـه ينبغي تزويد اللجنة الفرعية العلمية والتقنية          . البـيانات املـتعلقة باحلطـام الفضـائي       

الـتابعة للجــنة اسـتخدام الفضــاء اخلـارجي يف األغــراض السـلمية، يف حــدود اإلمكـان، بأقصــى      
ويل ضروري للتوسُّع يف    ميكـن توفـريه مـن معلومـات هبـذا الشـأن، وأقـرت بـأن الـتعاون الد                   مـا 

االسـتراتيجيات املناسـبة وامليسـورة مـن حيـث الـتكلفة للتخفـيف إىل أدىن حد من تأثري احلطام            
 .الفضائي يف البعثات الفضائية يف املستقبل

ودعـت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنية، يف دورهتا احلادية واألربعني، الدول األعضاء                - ٢
 إىل أن تواصـل تقـدمي تقاريـر عن األحباث الوطنية املتعلقة باحلطام              ووكـاالت الفضـاء اإلقليمـية     

الفضـائي وبأمـان األجسام الفضائية اليت حتمل على متنها مصادر قدرة نووية واملشاكل املتصلة           
ودعـا األمني العام احلكومات،     ). ٨٧، الفقـرة    A/AC.105/823(باصـطدامها باحلطـام الفضـائي       

، إىل أن تقــدم أي معلومــات تــتعلق هبــذه ٢٠٠٤أغســطس / آب٥يف مذكــرة شــفوية مؤرخــة 
ــبل   ــات عــلى اللجــنة    ٢٠٠٤أكــتوبر / تشــرين األول٢٩املســألة ق ، كــي تعــرض تلــك املعلوم

 .الفرعية العلمية والتقنية يف دورهتا الثانية واألربعني

 .وقد أعدت األمانة هذه الوثيقة استناداً إىل املعلومات الواردة من الدول األعضاء - ٣

 الردود الواردة من الدول األعضاء -انيا ث

 فنلندا

 ]باإلنكليزية: األصل[

 :لدى فنلندا عدة أنشطة حبثية وتطبيقات مستمرة يف جمال احلطام الفضائي 

ــدار     )أ(  ــيم احلطــام املوجــود يف امل ــاز تقي ــق جه  الستشــعار احلطــام  (DEBIE)أطل
مشـــروع االســـتقاللية  ((PROBA)الفضـــائي ووحـــدات ملعاجلـــة البـــيانات عـــلى مـــنت الســـاتل 

 ؛٢٠٠١أكتوبر /، يف تشرين األول)العمليَّاتية يف املدار

يف وقت الحق من    ) (DEBIEسـيحلِّق جهـاز تقيـيم احلطـام املوجود يف املدار             )ب( 
 حمطة الفضاء الدولية ليؤدي دوراً تشغيلياً أكثر من الوقت احلايل؛
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ــود يف   )ج(  ــائي املوجـ ــلحطام الفضـ ــح لـ ــية مسـ ــية أجريـــت عملـ ــدارات األرضـ  املـ
ــترابط       ــة التشــتت الالم ــرفق األورويب لدراس ــزة رادار امل  (EISCAT)املنخفضــة باســتخدام أجه

 ، يف البالند؛) سم واألجسام األكرب من ذلك١األجسام اليت يبلغ مقاسها : قدرهتا املثبتة(

ــدار الثابــت      )د(  ــلحطام الفضــائي املوجــود يف امل ــة توركــو مســحاً ل نفَّــذت جامع
يف جــزر الكــناري يف ) اإليســا(نســبة لــألرض باســتخدام مقــراب وكالــة الفضــاء األوروبــية  بال

 .أسبانيا

 غينيا

 ]بالفرنسية: األصل[

أفــادت حكومــة غينــيا بــأن بــرناجما لألحبــاث املــتعلقة باحلطــام الفضــائي واألجســام          
فضائي إال أنـه جتـري مراقـبة مكـثَّفة لكشـف احـتمال سـقوط حطام                 . الفضـائية مل يوضـع بعـد      

 .على إقليم الدولة

 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

 ]باإلنكليزية: األصل[

 مقدمة - ١

ال يـزال املركـز الوطـين الـربيطاين لشـؤون الفضـاء يؤدي دوراً فعَّاالً يف معاجلة مشكلة                    - ١
الوطين واألورويب وعـلى وجـه التحديد، يشجع املركز التنسيق على الصعيد    . احلطـام الفضـائي   

والــدويل مــن أجــل الوصــول إىل توافــق يف اآلراء خبصــوص أكــثر احللــول فعالــية ملســألة ختفــيف 
 .احلطام الفضائي

وحمــور ذلــك هــو عضــوية املركــز يف جلــنة التنســيق املشــتركة بــني الوكــاالت واملعنــية     - ٢
ائفـة متنوعة من    باحلطـام الفضـائي، وهـي احملفـل الـدويل الرئيسـي للوصـول إىل اتفـاق بشـأن ط                   

ويســاهم املركــز يف اللجــنة بعــدد مــن الطــرق، أي تــبادل   . املســائل املــتعلقة باحلطــام الفضــائي 
املعلومـات بشـأن أنشـطة الـبحوث املـتعلقة باحلطـام الفضـائي مـع الوكاالت الفضائية األعضاء                   

رز يف  األخـرى، وتيسـري فـرص الـتعاون يف جمـال حبوث احلطام الفضائي، واستعراض التقدُّم احمل                
أبــريل /ويف نيســان. األنشــطة التعاونــية املســتمرة ويف تعــيني خــيارات ختفــيف احلطــام الفضــائي 

، شــاركت اململكــة املــتحدة لــربيطانيا العظمــى وأيرلــندا الشــمالية يف الــدورة الثانــية         ٢٠٠٤
 والعشـرين للجـنة التنسـيق املشـتركة بـني الوكاالت، اليت استضافتها وكالة الفضاء اإليطالية يف                

ونــاقَش املشــاركون يف ذلــك االجــتماع التعلــيقات الــواردة مــن الــدول   . أبــانو تريمــى، أيطالــيا
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األعضــاء يف اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية الــتابعة للجــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف          
 .األغراض السلمية

ن خالل  القـدرات البحثية م   ) اإليسـا (وداخـل أوروبـا تنسِّـق وكالـة الفضـاء األوروبـية              - ٣
 يف شــكل مــرحلة ١٩٩٩واســتهل ذلــك يف عــام . شـبكة مــن املراكــز املعنــية باحلطــام الفضـائي  

واملركــز عضــو يف هــذه اجملموعــة إىل  . ٢٠٠٢رائــدة قــبل الدخــول يف مــرحلة تأهــيل يف عــام   
جانــب اإليســا وثــالث وكــاالت وطنــية، هــي املركــز الوطــين الفرنســي للدراســات الفضــائية،   

وتعمل شبكة املراكز حاليا    . ؤون الفضـاء اجلـوي ووكالـة الفضاء اإليطالية        واملركـز األملـاين لشـ     
 .صوب وضع خطة عمل واستراتيجية أوروبية متكاملتني إزاء احلطام الفضائي

وعــلى الصــعيد الوطــين، واصــل املركــز دعمــه للفــريق املعــين بتنســيق شــؤون احلطــام       - ٤
اً سنوياً من أجل توفري حمفل لتنسيق مجيع        الفضـائي التابع للمملكة املتحدة، الذي يعقد اجتماع       

وستستضــيف االجــتماع . أنشــطة الــبحوث والسياســات املــتعلقة باحلطــام يف اململكــة املــتحدة  
القـادم هيـئة علـوم املراصد، ويتوقع حضور مشاركني من كثري من اجملموعات البحثية الرئيسية                

ناقش االجتماع التطورات الدولية    وسـي . يف الصـناعة واألوسـاط األكادميـية يف اململكـة املـتحدة           
األخـرية، خصوصـاً فـيما يـتعلق باملبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي ومعايريه، وسيتيح            

 .فرصة لتقدمي تقارير عن آخر األحباث يف اململكة املتحدة

تتمـتع اململكـة املـتحدة بقـدرات قويـة بشـكل خاص يف جمال حبوث احلطام الفضائي،                   - ٥
وقــد . ركــز عــلى الــلجوء إلــيها للحصــول عــلى دعــم تقــين ومشــورة غــري متحــيِّزة وقــد دأب امل

أجـرت مـنظمات يف اململكـة املتحدة خالل العام املنصرم جمموعة واسعة ومتنوعة من األنشطة                
 .يرد فيما يلي تلخيص لبعض منها

 رصد وقياس جمموع احلطام - ٢

 املكاشف املكانيَّة وقياس األسطح املسترجعة

 (Unispace ووحـدة يونيسـبيس كنـت    (Open University)ت اجلامعـة املفـتوحة   واصـل  - ٦

 Kent�(      ــيقة مــن ــيازك الدق ــيانات احلطــام واصــطدامات الن ــيل ب ــية مســتمرة، حتل ، ضــمن عمل
، الــيت أطلقــت عــلى مــنت الســاتل  (DEBIE)مكاشــف جهــاز تقيــيم احلطــام املوجــود يف املــدار  

“PROBA”)       ٢٠٠١، يف أواخر عام     ) املـدار القطـيب املـدار      مشـروع االسـتقاللية العملياتـية يف .
وعالوة على ذلك،  . وستسـتخدم النـتائج فـيما بعـد لتحديـث الـنماذج اجلسـيمية لبيـئة الفضـاء                 

ــبادرة        ــدة لكشــف احلطــام ضــمن م ــيات جدي ــتوحة ويونيســبيس كنــت تقن ــة املف تطــوِّر اجلامع
 .اإليسا
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همكني يف بـرناجمني رئيسيني  وكـان موظفـون يف مـتحف الـتاريخ الطبـيعي يف لـندن مـن            - ٧
ــترة      ــتعلقان بأحبــاث احلطــام الفضــائي خــالل الف ــة استقصــائية  : ، مهــا٢٠٠٤-٢٠٠٣ي دراس

تعاونـية مموَّلة من اإليسا لألعطاب اليت حلقت مبصفوفات اخلاليا الشمسية اخلاصة مبقراب هبل              
احملطة الفضائية  الفضـائي؛ وتصـميم واختـبار جممِّعـات بقايـا اجلسـيمات لرصد بيئة احلطام عند                 

وانطـوى الـربناجمان كالمهـا عـلى قـدر كـبري مـن الـتعاون الـدويل مـع جمموعات حبثية                      . الدولـية 
أخـرى مـن أملانـيا وإيطالـيا وفرنسا وهولندا وقدمت تقارير يف هذا الشأن يف اجتماعات شبكة       

 موظفني  وبالتعاون بني ). كوسبار(املراكـز ويف الـربنامج العـلمي اخلـاص بلجـنة أحبـاث الفضاء               
 (ONERA)مـن يونيسـبيس كنـت واملكتـب الوطـين الفرنسي لدراسات وأحباث الفضاء اجلوي                

يف تولــوز، فرنســا، انطــوت الدراســة االستقصــائية اخلاصــة مبقــراب هــبل الفضــائي عــلى إجــراء 
 من املدار القريب من األرض املكوك ٢٠٠٢حتلـيل جمهـرّي لـبقايا االرتطام اليت أعادها يف عام            

وأثبتـت النـتائج األوَّلـية وجـود نظام تدفق مماثل لذلك الذي أثبتته الدراسة               .  كولومبـيا  املـداري 
، مع حدوث اخنفاض يف     ١٩٩٣االستقصـائية لـلخاليا الشمسية من عملية االسترجاع يف عام           

عـدد االرتطامـات حبطام فضائي أصغر حجماً من إطالق احملركات الصاروخية العاملة بالوقود              
ت أحبـاث جممِّـع البقايا عمليات ناجحة إلطالق نظائر لنيازك دقيقة وحطام           وقـد مشلـ   . الصـلب 

فضـائي بواسـطة مدفـع الغـاز اخلفـيف عـلى دثائـر مصـنوعة خصِّيصـاً هلـذا الغـرض من طبقات                        
مـتعدِّدة مـن املـتماثرات ويف هالمـة هوائـية سـليكية، وتقيـيماً مستمراً لتقنيات التحليل اجملهري                   

ــربوتوين   ــنة يف     اإللكــتروين وال ــربات الكائ ــيزري وحتــت األمحــر، يف املخت ــية والل وباحلــزم األيون
 .خمتلف أحناء اململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية

 منذجة بيئة احلطام - ٣

ال يـزال الباحـثون يف اململكـة املـتحدة املعنـيون باحلطـام نشـطني يف منذجـة بيئة احلطام                      - ٨
 .اطر اليت قد تسببها للنظم الفضائية احملتملة مستقبالًوتطورها على املدى الطويل واملخ

توفـري الدعـم للفـريق العـامل املعـين بالبيـئة وقواعـد البـيانات الـتابع للجـنة التنسيق املشتركة بني                 )أ(
 الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي 

الربيطاين  وجامعة ساوثهامبتون دعماً للمركز الوطين     QinetiQقـدَّم ممـثلون عـن وكالة         - ٩
لشـؤون الفضـاء يف الفـريق العـامل املعـين بالبيـئة وقواعد البيانات التابع للجنة التنسيق املشتركة              

وقــد ركَّــزت الدراســات الـيت أجــراها الفــريق عــلى  . بـني الوكــاالت واملعنــية باحلطــام الفضـائي  
ات بـني النتائج    املـرابط الكهرحتريكـية يف الفضـاء، واملقارنـات بـني الـنماذج اهلندسـية، واملقارنـ                

وإضافة إىل ذلك، استهلت    . الـيت حيصـل علـيها مـن منـاذج بيـئة املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض                   
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مؤخـراً دراسـة جديـدة للتنـبؤ ببيـئة املـدارات القريبة من األرض، على ضوء أوجه التقدُّم احملرز                    
 .مؤخراً يف عدد من مناذج بيئة احلطام

 منذجة بيئة احلطام )ب(

ق أورويب حالـياً بتحسني النموذج املرجعي للنيازك واحلطام الفضائي يف بيئة            يقـوم فـري    - ١٠
وكجزء من  . التابع لإليسا، وذلك مبوجب عقد من اإليسا      ) ”ماستر“منوذج  (الكـرة األرضـية     

 اســتحداث صــيغة جديــدة مــن منــوذج حتلــيل بيــئة احلطــام QinetiQهــذا العمــل، بــدأت وكالــة 
 ).(DELTAالطويل األجل 

عمـاً لدراسـات جلـنة التنسـيق املشتركة واصلت جامعة ساوثهامبتون تطوير وإثبات       ود - ١١
(الـنموذج احلاسـويب لتحلـيــــل ورصـــــد احلطـــــام املوجـود يف بيئــة املدار املتزامن مع األرض              

(DAMAGE .   وقــد تضــمنت أعمــال الــتطوير إضــافة خواريزمــية جديــدة للتنــبؤ الســريع خبطــر
لــنمذجة البيــئة الطويلــة األمــد، وإضــافة رتــل مــن الُعــدد، ُســمِّي ) CUBE 2ُســمِّيت (االرتطــام 

TRINITY            واستخدمت . ، لـنمذجة اخلطـر الذي يهدد األرض من األجسام القريبة من األرض
أعمـال اإلثـبات نـتائج مهـام مقارنـة الناشـر املـداري اخلاصـة بلجـنة التنسـيق املشتركة والتطور                      

ــلمــــدار األرضــي الــ  ــتارخيي ل ــنموذج احلاســويب    ال ــبؤات ال ــتحقـــق مــن تن ـــل ال ـــن أجــ تزامين مـ
“DAMAGE”. 

 الناشر السريع لسحب احلطام )ج(

على (اسـتكمل يف جامعـة سـاوثهامبتون خـالل الفترة قيد النظر برنامج دراسات عليا                 - ١٢
 البتكار ناشر مبتدع لسحب احلطام الفضائي ملنطقة املدار األرضي        ) مسـتوى درجة الدكتوراه   

ــتزامين واقترحــت هــذه الطــريقة نشــر جمموعــة مــن املعــامل اإلحصــائية حتــدِّد هتشُّــم املركــبة      . ال
وجرِّبت هذه الطريقة للتثبت من فعاليتها      . الفضـائية األصـلي، بـدالً مـن شـظايا احلطـام نفسـها             

. عتادةيف التنـبؤ باخلطـر الذي يهدد النظم احمللِّقة يف مدارات يف األمد الطويل مقارنة بالطرق امل                
 .وثبت أهنا دقيقة وفعَّالة حسابياً

 منذجة التفاعل بني املرابط الفضائية وبيئة احلطام )د(

اسـتكمل بـرنامج آخـر لدرجـة الدكـتوراه يف جامعة ساوثهامبتون خالل نفس الفترة،                 - ١٣
واستحدثت أداة براجمية،   . وذلـك لدراسـة اخلطـر الـذي يشـكله احلطـام لـنظم املـرابط الفضائية                

، مجعت بني خواريزميات متطورة للمخاطر ووصلة       (TRAP)رنامج تقدير خماطر املرابط     هـي بـ   
وكـان هناك تشديد كبري على التصوير يف الوصلة البينية البيانية           . بينـية بيانـية سـهلة االسـتخدام       
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ويســتعمل الــربنامج أســاليب لــنمذجة جمــال احلطــام تســمح بتــباين كــثافة   . اخلاصــة باملســتعمل
 .وجيري حالياً إعداد دراسة ستنشر فيما بعد. ى طول املربطاحلطام على مد

ــياس         )هـ( ــتحة االصــطناعية لق ــرادارات ذات الف ــن ال ــام بواســطة تشــكيالت م دراســة خماطــر احلط
 التداخل 

اقترحـت مؤخـراً بعـثات مـن تشـكيالت من املركبات الفضائية إلجراء عمليات رصد          - ١٤
 هـذه البعـثات منوذجـيا مـن ساتل رئيسي حيمل            وتـتألف . بواسـطة رادارات ذات فـتحة صـغرية       

يرافقه تشكيل من املركبات الفضائية     -(Envisat)مثل إنفيسات   -راداراً مرسـالً ذا فـتحة صغرية      
ــنه حجمــاً   ــيم خطــر     . املســتقبلة األصــغر م ــة ســاوثهامبتون لتقي ــد أجريــت دراســة يف جامع وق

وأفيدت . ة املكونـة للتشكيل   االرتطـام بالـنظام يف حـال فقـدان أو هتشـم أحـد العناصـر الصـغري                 
النـتائج يف دراسـة قدمـت إىل املؤمتـر الـدويل لـلمالحة اجلوية الذي عقد يف فانكوفر، كندا، يف                     

 .٢٠٠٤أكتوبر /تشرين األول

 محاية املركبات الفضائية من احلطام وتقدير املخاطر - ٤

 اخلطر الذي   كانـت اململكـة املـتحدة نشـطة أيضـا يف جمـال آخـر للبحـث تـناول تقدير                    - ١٥
 .تتعرض له املركبات الفضائية من االرتطام حبطام بسرعة فائقة ومحايتها من ذلك

توفـري الدعـم للفريق العامل املعين باحلماية التابع للجنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية                )أ(
 باحلطام الفضائي 

 باحلماية التابع للجنة التنسيق      يف الفريق العامل املعين    QinetiQشـارك ممـثل عـن وكالـة          - ١٦
وكان . املشـتركة، نـيابة عـن املركـز الوطـين الـربيطاين لشـؤون الفضـاء، كمـا رأس هذا الفريق                    

منصــب رئاســة الفــريق ملــدة ســنتني انتهــت يف االجــتماع الــثاين والعشــرين للجــنة التنســيق          
وضــع دلــيل وكانــت إحــدى مهــام الفــريق الرئيســية هــي . ٢٠٠٤أبــريل /املشــتركة، يف نيســان

لـلحماية يتضـمن معلومـات تقنـية تتعلق بتقدير املخاطر اليت ُيمثلها احلطام للمركبات الفضائية                
وستنشـر الوثـيقة الناجتة من ذلك العمل قريبا على موقع جلنة التنسيق املشتركة على               . ومحايـتها 

 .الشبكة العاملية

 مثلمنذجة قابلية بقاء السواتل وحتسني احلماية إىل احلد األ )ب(

حصـلت جامعـة سـاوثهامبتون عـلى متويـل من اإليسا إلجراء دراسة جدوى ملدة سنة                  - ١٧
ــرامج درجــة         ــلحماية مــن احلطــام، اســتحدث مؤخــراً ضــمن أحــد ب ــناول أســلوباً ل واحــدة تت

ويســتخدم هــذا األســلوب خواريزمــية وراثــية مــن أجــل ترتيــب التصــميم الداخــلي . الدكــتوراه
مــثل الــذي يــزيد إىل أقصــى حــد ممكــن قابليــتها للــبقاء يف بيــئة   للمركــبة الفضــائية بالشــكل األ
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 لتقدير فعالية (SHIELD)وستستخدم الدراسة منوذجاً حاسوبياً يسمى شيلد     . احلطـام الفضـائي   
 . يف هذه احلالةMetOpهذا األسلوب يف مركبة فضائية حقيقية، وهي املركبة 

سا، بقيادة معهد إرنست ماخ      مبوجـب عقـد مسـتمر مـن اإلي         QinetiQوتعمـل وكالـة      - ١٨
(Ernst Mach)      ــة عــلى مــنت ــيادية احملمول ــدات االعت ــيا، بغــرض توصــيف اســتجابة املع  يف أملان

ــيازك   ــبار    . املركــبات الفضــائية لالرتطــام باحلطــام والن ــع الخت ــرنامج موسَّ ــدء ب ــد أوشــك ب وق
ــي          ــية ش ــوذج براجم ــناجتة مــن ذلــك يف من ــادالت العطــب ال ــج مع ــا أوشــك دم ــام كم لد االرتط

(SHIELD) .                وستسـتطيع هـذه الـرباجمية، باالسـتعانة باملعـادالت اجلديـدة، أن توفِّر تقديراً أكثر
 .دقة لقابلية بقاء املركبات الفضائية االعتيادية غري املأهولة

 احملاكاة الَعَددية لالرتطامات الفائقة السرعة )ج(

بيعها وتوفري الدعم  وAUTODYN تطويـر براجمـية   Century Dynamicsتواصـل شـركة    - ١٩
اخلــاص هبــا لألوســاط املعنــية بالفضــاء يف كــل أحنــاء العــامل، مبــا يف ذلــك الوكــاالت والصــناعة   

ــية  ــات    AUTODYNوبراجمــية . واألوســاط األكادمي ــرموز الرئيســية حملاكــاة االرتطام  إحــدى ال
طة الفائقـة السـرعة عـلى أسـاس مـبادئ فيزيائـية، وقد استخدمت لدراسة حلول للتدريع للمح                 

 .الفضائية الدولية

 اختبار االرتطام الفائق السرعة )د(

ــتني اخلــاص جبامعــة كنــت إلجــراء      - ٢٠ اســتمر اســتخدام مدفــع الغــاز اخلفــيف ذي املرحل
وقد أَعد أحد الطالب أُطروحة لنيل درجة       . دراسـات عـلى االرتطـام يف الـنظام الفائق السرعة          

. ارجية من الدروع الصَّادة بالسقوط املائل     ماجسـتري يف العلـوم تبحث موضوع نفاذ الطبقة اخل         
ــرون   ــيابان  (كمــا واصــل زائ ــتحدة وال ــا واململكــة امل ــع ) مــن أوروب وتضــمنت . اســتخدام املدف

العـروض حماضـرة يف اجلمعـية العلمية اخلامسة للجنة أحباث الفضاء، اليت عقدت يف باريس من                 
 لدراســة أداء ٢٠٠٥-٢٠٠٤وسيســتمر العمــل يف الفــترة   . ٢٠٠٤يولــيه / متــوز٢٥ إىل ١٨

 .الدروع الصَّادة واستخدام اهلالمة اهلوائية ألسر املواد يف املدارات األرضية املنخفضة

 ختفيف احلطام - ٥

 توفري الدعم للفريق العامل املعين بتخفيف احلطام التابع للجنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت )أ(

التابع للجنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت  يف الفـريق العـامل املعـين بتخفـيف احلطام            - ٢١
 وخمترب راثرفورد   QinetiQتلقـى املركـز الـربيطاين لشـؤون الفضـاء دعمـاً مـن ممـثلني عـن وكالة                    

ــتون  ــتعلقة بتغــيري    . Rutherford Appletonآبل ــيا صــوب تنقــيح للتوصــية امل والفــريق يعمــل حال
ويركِّز هذا العمل   .  عند هناية عمرها النافع    مـدارات األجسـام احمللِّقة يف مدارات أرضية تزامنية        
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عـلى توفري املشورة بشأن ال مركزية مدارات الطرح، اليت أثبتت الدراسات وجوب احلّد منها               
مـن أجـل مـنع تطـوُّر املـدارات الطبـيعي من إعادة اجلسم إىل املنطقة احملميَّة للمدارات األرضية                    

 .التزامنية

 معايري ختفيف احلطام )ب(

قـود املركـز بفعالـية عملـية وضـع معـايري لتخفـيف احلطـام تكـون مناسـبة للتنفـيذ من                       ي - ٢٢
جانـب صـناعة الفضـاء، وذلـك مـن خـالل عضـويته يف الفـريق املعـين بتنسـيق احلطام املداري،                       

وتركِّز اجلهود يف الوقت الراهن على تعريف إلطار       . الـتابع للمـنظمة الدولـية للتوحـيد القياسي        
وتوفـر مسـامهات على     . م مـناورات املركـبات الفضـائية عـند انـتهاء عمـرها            لـلمعايري الـيت حتكـ     

 .الصعيد الوطين من خرباء من اململكة املتحدة، من خالل معهد املعايري الربيطاين

 (DRAMA)عدة تقدير خماطر احلطام وحتليل ختفيفه  )ج(

راحل النهائية لتطوير  حالـيا، لصـاحل اإليسـا، فـريقاً أوروبياً يف امل    QinetiQتقـود وكالـة      - ٢٣
واهلدف من هذه العدة . (DRAMA)عـدة اإليسـا الـرباجمية لـتقدير خماطـر احلطام وحتليل ختفيفه         

ــة الســلوك          ــثاهلا لتوصــيات مدوَّن ــدى امت ــر م ــن تقدي ــا م ــرامج الســواتل يف أوروب ــو متكــني ب ه
بيقات  من مخسة تط”DRAMA“وتتكون براجمية . األوروبـية اخلاصـة بتخفـيف احلطام الفضائي     

وقد صِّمت التطبيقات   . براجمـية منفردة مجعت حتت وصلة بينية بيانية واحدة خاصة باملستعمل          
وهـي متكِّـن تقديـر مناورات    . املـنفردة وطـوِّرت حبيـث تعـاجل جوانـب خمـتلفة لتخفـيف احلطـام              

جتنُّـب االرتطـام وإحصـاءات تدفـق االرتطام واألعطاب، ومناورات التخلص عند انتهاء العمر                
 .افع، وحتليل البقاء عند العودة وخماطر العودةالن

 عملية ترخيص سواتل اململكة املتحدة )د(

ــربيطاين لشــؤون الفضــاء مســؤول عــن إصــدار تراخــيص تؤكــد أن       - ٢٤ املركــز الوطــين ال
السـواتل تطلـق وتشـغَّل وفقـا اللـتزامات اململكـة املتحدة مبوجب قانون الفضاء اخلارجي لسنة                  

 براجمـــية QinetiQركـــز يف عملـــية تقديـــر التراخــيص، تســـتخدم وكالـــة  وملســاعدة امل . ١٩٨٦
صــمِّمت خصيصــاً لــتقدير خماطــر االرتطامــات وتــبعاهتا، هــي تقديــر ارتطــام الســواتل اخلــاص    

ــتحدة    ــية الترخــيص يف اململكــة امل ــتقدير    . (SCALP)بعمل ــيل جــزءاً مــن ال ويشــكل هــذا التحل
 .دروساً بشأن منح الترخيصالشامل الذي يسمح للمركز بأن يتخذ قراراً م

 معيار ختفيف آثار احلطام - ٦

كانـت اململكـة املـتحدة مـنهمكة بشكل فعَّال يف أعمال متعلقة بتحديد ووضع معايري                 - ٢٥
ــتعلق بتخفــيف احلطــام الفضــائي   ــتعاون    . هندســية ت ــبادرة ال وجــاءت مدخــالت مــن خــالل م
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ولـية للتوحـيد القياسي، حيث ترأس       األورويب عـلى وضـع معـايري فضـائية موحَّـدة واملـنظمة الد             
اململكـة املـتحدة فـريقاً عـامالً مكلَّفـاً بتنسـيق مجـيع األعمـال املـتعلقة مبعـايري ختفـيف احلطام يف                        

ولدى وضع املعايري كان هناك اهتمام جبعلها متسقة قدر اإلمكان مع املبادئ           . املـنظمة بأسـرها   
 .صوص ختفيف احلطام الفضائيالتوجيهية للجنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت خب

 األجسام القريبة من األرض - ٧

 دعماً للمركز وذلك باملساعدة يف Rutherford Appletonيقـدم خمتـرب راثـرفورد أبلتون     - ٢٦
نقـل توصـيات فـريق اململكـة املـتحدة العـامل املعـين باألجسـام القريـبة مـن األرض، مـن خالل                        

ــامل املعــين مبخاطــر ا    ــريق الع ــتعاون    رئاســته للف ــنظمة ال ــتابع مل ــبة مــن األرض، ال ألجســام القري
ويـدرس الفـريق العـامل اخلطـر الـذي تتعرض له بلدان منفردة       . والتنمـية يف املـيدان االقتصـادي   

مـن جمموعـة من األجسام املرتطمة على املستوى دون العاملي، ويبحث خطر االنفجار يف اجلو                
 هذا العمل على معاجلة مسألة األجسام القريبة        ويركِّـز . واالرتطـام بـاألرض واالرتطـام باحملـيط       

، )مثل األخطار اجليولوجية واجلوِّية(مـن األرض بطـريقة مماثلـة لألخطـار الطبيعـية األكـثر ألفـة             
وستبلغ . وخصوصـاً فـيما يـتعلق باألخطار اجملتمعيَّة، بغية متكني وضع سياسة الستجابة مناسبة             

 باألجسـام القريـبة من األرض التابعة للجنة استخدام          نـتائج هـذا العمـل إىل فـرقة العمـل املعنـية            
 .الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، كما ستأخذها يف اعتبارها يف مداوالهتا

 


