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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية   

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة اخلمسون

  ٢٠١٣فرباير / شباط٢٢- ١١فيينا، 
  *ت من جدول األعمال املؤق٧َّالبند 

        احلطام الفضائي
البحوث الوطنية املتعلقة باحلطام الفضائي، وبأمان األجسام الفضائية     

   على متنها مصادر قدرة نووية، ومبشاكل اصطدامها اليت توجد
      باحلطام الفضائي

       من األمانةمذكّرة    
    مقدِّمة  -أوالً  

 مسألة احلطام الفضائي تـثري انـشغال         بأنَّ ،٦٧/١١٣ يف قرارها    ،سلَّمت اجلمعية العامة    -١
ام ملــشكلة مجيــع الــدول؛ ورأت أنَّ مــن الــضروري أن تــويل الــدول األعــضاء مزيــداً مــن االهتمــ 

اصــطدام األجــسام الفــضائية، مبــا فيهــا األجــسام الــيت تــستخدم مــصادر قــدرة نوويــة، باحلطــام    
عت إىل مواصلة البحوث الوطنيـة بـشأن هـذه    ؛ وَد األخرىالفضائياحلطام جلوانب الفضائي، و 

ــه           ــة ب ــات املتعلق ــضائي ومجــع البيان ــام الف ــّسنة لرصــد احلط ــا حم ــتحداث تكنولوجي ــسألة واس امل
ها؛ كمــا رأت أنــه ينبغــي تزويــد اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة التابعــة للجنــة اســتخدام ونــشر

الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية بأقــصى مــا ميكــن تــوفريه مــن معلومــات هبــذا الــشأن؛    
                                                         

 .A/AC.105/C.1/L.328الوثيقة  *  
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ــسورة        ــع يف وضــع االســتراتيجيات املناســبة واملي ــدويل ضــروري للتوّس ــاون ال ــأنَّ التع ــّرت ب وأق
  .ف إىل أدىن حد من تأثري احلطام الفضائي على البعثات الفضائية يف املستقبلالتكلفة للتخفي

واتفقت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، يف دورهتا التاسعة واألربعني، علـى أنـه ينبغـي                 -٢
 بشأن احلطام الفضائي، وأنه ينبغي للدول األعضاء أن تتـيح جلميـع األطـراف               البحوثمواصلة  
 عــن املمارســات الــيت ثبتــت فعاليتــها يف  لــك البحــوث، مبــا يف ذلــك معلومــاتٌ ة نتــائج تاملهتّمــ

ويف ). ٩١، الفقـرة    A/AC.105/1001الوثيقـة   ( من تكّون احلطام الفـضائي       التقليل إىل أدىن حدّ   
م ، دعــا األمــني العــام احلكومــات إىل أن ُتقــدَّ ٢٠١٢يوليــه / متــوز٣١ شــفوية مؤّرخــة مــذكّرة
 تقارير عن البحوث املتعلقـة باحلطـام الفـضائي وأمـان          ٢٠١٢وبر  أكت/ تشرين األول  ١٩حبلول  

األجسام الفضائية اليت توجد على متنها مصادر قدرة نووية واملـشاكل املتعلقـة باصـطدام هـذه                 
األجــسام الفــضائية باحلطــام الفــضائي، مــن أجــل تقــدمي هــذه املعلومــات إىل اللجنــة الفرعيــة يف 

  .دورهتا اخلمسني
 - ثـالث دول أعـضاء   استناداً إىل املعلومات الواردة مـن   هذه الوثيقةَ مانةُوقد أَعّدت األ    -٣
) كوسـبار ( مهـا جلنـة أحبـاث الفـضاء     - ومن منظَّمتْين غري حكوميتني -واليابان  وبريو   أملانيا   هي

 Report on space"أمـا املعلومـات املقدَّمـة مـن اليابـان يف الوثيقـة املعنونـة        . ومؤسسة العامل اآلمن

debris-related activities in Japan) "  ــشطة ــر عــن األن ــصلةتقري ــضائي يف  ذات ال  باحلطــام الف
ُتتـاح باللغـة    وف  ، واليت تتضّمن صورا وجـداول وأشـكاال تتعلـق باحلطـام الفـضائي، فـس               )اليابان

ــة فقــط علــى   ــع املاإلنكليزي ــشبكي ملوق ــة العامــة    ال ــابع لألمان كتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي الت
)www.unoosa.org (توزَّع باعتبارها ورقة غرفة اجتماعـات يف الـدورة اخلمـسني للجنـة          وف  وس

 ذكّرة وأمــا املعلومــات املقّدمــة مــن مؤســسة العــامل اآلمــن فتــرد يف املــ   .الفرعيــة العلميــة والتقنيــة 
الصادرة عـن األمانـة بـشأن املعلومـات عـن اخلـربات واملمارسـات ذات الـصلة باسـتدامة أنـشطة                      

  ).A/AC.105/C.1/104(يف األمد البعيد الفضاء اخلارجي 
    

      الردود الواردة من الدول األعضاء  -ثانياً  
  أملانيا    

  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٢٩[

  
تشمل أنشطة البحوث األملانيـة املتـصلة مبـسائل احلطـام الفـضائي، الـيت أجرِيـت يف عـام                       
  .، جوانب متنوِّعة٢٠١٢
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مـاخ الراميـة إىل حتـسني       -نـشطة البحـوث يف معهـد فراوهنـوفر إرنـست          تواصلت أ قد  و  
). TwinGun" (نتـــوينَغ "املرفـــق املـــسمَّىهـــو و – ســـرعة اجلُـــسيماتمرفـــق جديـــد لتعجيـــل 

ويستخدم هذا املرفق لتحليل مواطن ضعف املركبة الفضائية وقـدرهتا علـى البقـاء إزاء حـاالت             
ن ذلك هـو الـتمكُّن مـن إجـراء جتـارب            واهلدف م . االرتطام باحلطام الفضائي والنيازك الدقيقة    

ثانيـة دون تغـيري     / كـم  ١٠على حماكاة االرتطامـات الفائقـة الـسرعة مبعـدَّالت سـرعة تـصل إىل                
  .اخلصائص الفيزيائية للمقذوفات خالل عملية التسارع

ــة        ــصاديات اإلزال ــة بدراســة تبحــث يف اقت ــشفايغ التقني ــاً يف جامعــة براون ــضطلع حالي وُي
شديدة الـ وجيـري حتديـد األجـسام       . الكبرية من املدارات املتزامنـة مـع الـشمس        طة لألجسام   يالنش

وُتجـرى عمليـات    . املخاطر الشريكة يف االصطدام باعتبارها مرشَّحة إلمكانية اإلزالـة مـن املـدار            
  .طة هلذه األجسام على تطوُّر بيئة احلطام الفضائي مستقبالًيحماكاة إلظهار تأثري اإلزالة النش

 التـابع ملعهـد     )DLR (ماء حالياً يف املركز األملـاين لـشؤون الفـضاء اجلـوي           ويعكف العل   
احلطـام الفـضائي باسـتخدام      مـسار   الفيزياء التقنيـة علـى اسـتحداث التكنولوجيـا الالزمـة لتتبُّـع              

جــسام حطاميــة حقيقيــة يف مــدار  أل، أجــرِي عــرض إيــضاحي نــاجح  ٢٠١٢ويف عــام . الليــزر
وهتـدف  ). النمـسا (بـالليزر يف غـراتس    املدى  ساتلية لقياس   أرضي منخفض، بالتعاون مع حمطة      
ــام يف آن    ــا إىل القي ــذه التكنولوجي ــات الزاوّيــ  احــدوه ــة برصــد البيان ــة ة والبعدّي ــشديدة الدقّ   ال

  .لألجسام املدارية، اليت ميكن استخدامها لتحديد املدار ذي الصلة
 بإدخـال   )GSOC (ات الفـضاء   االصـطدام يف املركـز األملـاين لعمليـ         جتّنبنظام   قد ُعزِّز و  

 أخـرى   وتتمثَّـل توسـعةٌ   . حبـاالت التقـارب اِحلرجـة     أدوات متعدِّدة تدعم تقييم وحتليل اإلنذارات       
 اليت تـصدر عـن مركـز        )CSM ( هذا النظام يف استقبال الرسائل الوجيزة لإلنذار بالتقارب        لنطاق

ــدخالت يف عمل )JSpOC (العمليــات الفــضائية املــشتركة  ــيم  باعتبارهــا ُم ــة التقي ــيح إجــراءٌ وُي. ي  ت
، مبـا يف ذلـك ختطـيط وتنفيـذ     العملياتيـة  البيانـات املداريـة    اإلنـذار بالتقـارب تبـادلَ   ُيتَّبـع يف مـنقَّح  

، قـام املركـز األملــاين   )٢٠١٢سـبتمرب  /حـىت أيلـول   (٢٠١١ومنـذ بدايـة عـام    .  الالزمـة املنـاورات 
، ورد )٢٠١٢ يف عــام ١٠، و٢٠١١ يف عــام ١٧(جــاً  حــدثا حر٢٧ِلعمليـات الفــضاء بتحليــل  

 جتّنـب  منـاورات مـن منـاورات        ٦ حالـة، وبتنفيـذ      ٢٤بشأهنا رسائل وجيزة لإلنذار بالتقارب يف       
  .للسواتل اليت يتحكّم هبا املركز) ٢٠١٢ يف عام ٣، و٢٠١١ يف عام ٣(االصطدام 
ل لتوعيـة بـأحوا  يف جمـال ا  وطنيـة  اختـصاصية وتعمل أملانيا حالياً على اسـتحداث جهـة          

ــأحوال   . الفــضاء وتقييمهــا باســتخدام املــوارد املتاحــة   ــة ب ــة املركــز األملــاين للتوعي وتتمثَّــل مهمَّ
ــرَ  ) GSSAC(الفــضاء  ــاج صــورة للفــضاء معت ــة    يف إنت ــة البني ف هبــا مــن أجــل املــسامهة يف محاي
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هـذا املركـز، يف سـبيل إجنـاز         يقـوم    وسـوف . التحتية الفـضائية ويف ضـمان األمـن علـى األرض          
ــ ــذكورة، ةاملهّم ــى  امل ــة   باحلــصول عل ــصادر خمتلف ــن م ــواردة م ــات ال ــها   البيان ــا ومعاجلت  ومجعه

يتـيح  وف  بتعاون وثيق مع الـشركاء الـوطنيني والـدوليني، وسـ          وحتليلها وخزهنا، وسوف يعمل     
  . واخلدمات من أجل توفري الصورة الفضائية املنشودة املعترف هباالنواتجخمتلف 

 ٢٠٠٩ يف عـام  أويـدم /توعيـة بـأحوال الفـضاء يف كالكـار     وقد أنِشئ املركـز األملـاين لل        
 ، حتـت إدارة القـوات اجلويـة األملانيـة         ، اجملاالت ذات الـصلة    شاملة للعديد من  إىل جانب مرافق    

  .ومبشاركة مميِّزة من إدارة شؤون الفضاء التابعة للمركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي
افة إىل أمهيتــها أصــالً مــن الناحيــة     وقــد اكتــسبت التوعيــة بــأحوال الفــضاء، باإلضــ       

ويف أملانيــــا، تعمــــل وزارة الــــدفاع ووزارة االقتــــصاد  . بــــارزاً عــــداً سياســــياًالتكنولوجيــــة، ُب
وعـالوة علـى ذلـك، مثـة     . والتكنولوجيا معاً بشكل وثيق لتقيـيم القـدرات الوطنيـة ذات الـصلة           

 ة؛ حيـث إنَّ    األملـاين املـشترك    خطط راسخة لزيادة األنشطة املتعلقة مببادرات التعـاون الفرنـسي         
  . ل كل منهما اآلخر متاماًالبلدين لديه املعدَّات التقنية الالزمة ويكمِّكال 

    
    اليابان    

  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٨[

  
    مقدِّمة    

ــان، الــيت جتريهــا        ــسية تركّــزت البحــوث املتعلقــة باحلطــام الفــضائي يف الياب ــصفة رئي  ب
  :، على اجملاالت التالية"جاكسا" اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي لوكالةُا

ــضائية نتيجــة الصــطدامها باحلطــام         )أ(   ــات الف ــيت تلحــق باملركب ــع األضــرار ال من
   وصون عمليات البعثات؛،الفضائي
منـــع توليـــد احلطـــام الفـــضائي خـــالل عمليـــات تـــشغيل املركبـــات الفـــضائية   )ب(  

منها إزالة النظم الفضائية املنتهية مهمتها مـن املنـاطق    عّدة و  بوسائل   لك وذ ومركبات إطالقها، 
املداريــة الــيت ميكــن اســتغالهلا علــى حنــو مفيــد، وضــمان الــسالمة علــى األرض بالنــسبة للــنظم   

  الفضائية اليت ُتزال من املدار وُيتاح سقوطها على األرض؛
ــة املداريــة       )ج(   ــيت تــستهدف حتــسني البيئ ــز البحــوث ال ــع احلطــام   تعزي ــة قط  بإزال

  .الفضائي الكبرية املوجودة حاليا من املدار
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ــذلك، حتــدِّد      ــاً ل ــةُ وتبع ــصلة   " جاكــسا"الوكال التفاصــيل األساســية الســتراتيجيتها املت
  :باحلطام الفضائي يف اخلطة االستراتيجية اخلاصة باحلطام الفضائي على النحو التايل

بيـق تـدابري ختفيـف احلطـام وضـمان موثوقيـة             تط .ضمان سالمة البعثة   :١االستراتيجية    
  ومن شأن ذلك أيضاً أن يكفل أداء أنشطة ختفيف احلطام بنجاح؛. البعثة بتكلفة معقولة

 ضـمان اسـتدامة أنـشطة الفـضاء والعمـل       .احلفاظ على البيئـة املداريـة     : ٢االستراتيجية    
  ازن بني التكلفة واملوثوقية؛ مع مراعاة التو،حلفاظ على البيئةبغية اعلى ختفيف توليد احلطام 

 إذا تـــسبَّبت عـــودة .ســـالمة العـــودة إىل الغـــالف اجلـــوي األرضـــي: ٣االســـتراتيجية   
األجــسام إىل الغــالف اجلــوي األرضــي يف إصــابات، فلــن يكــون ذلــك حــدثاً مأســاوياً بالنــسبة 

 نْإنّ مـن شـأنه أ      بالنـسبة ملـستعملي الفـضاء حيـث          مؤسـفاً أيـضاً   حـدثاً   للضحايا فحـسب، بـل      
  يؤخِّر أنشطة الفضاء أو يفرض إدخال تغيريات أساسية على اإلجراءات ذات الصلة؛

من أجل منـع التفـاعالت املتسلـسلة النامجـة          . استصالح البيئة املدارية  : ٤االستراتيجية    
 إزالة جزء من هـذه األجـسام         من األمور احلامسة   فإنَّعن االصطدام فيما بني األجسام املدارية،       

  جهــود مجاعيــة مــنيتطلَّــب هــذا اإلجــراء بــذلَوف وســ. تروكــة يف املــدار مــستقبالًالكــبرية امل
  . ينبغي تشجيع التعاون الدويل يف هذا الصددومن ثَّم بلدان متعدِّدة؛ جانب

    
    ضمان سالمة البعثة: ١االستراتيجية     

    هدف االستراتيجية  ) أ(  
تِّخـــاذ تـــدابري معقولـــة اب وذلـــك هـــو ضـــمان موثوقيـــة البعثـــة ١هـــدف االســـتراتيجية   
 فقـدان يف أداء الوظـائف    تـدابري ملنـع أيِّ   االسـتراتيجية اّتخـاذَ     اخلطـةُ  وف تتـضّمن  وس. ورشيدة

 منـع   سوف تتضّمن العمل علـى     على ذلك، ويف إطار املسؤولية الدولية،        عالوةًو. ومهام البعثة 
 الـيت ُتـستخدم يف تنفيـذ    احلاسـم  فقدان للوظائف ذات التـأثري  التشظِّي الناجم عن التصادم وأيّ  

  .إجراءات التخلُّص
    

    هيكل تفصيلي لألعمال  ) ب(  
 التخطــيط  هنــُجحيفــز علــى اختاذهــاتتــألَّف التــدابري العامــة لــضمان ســالمة البعثــة، الــيت    

.  وتــدابري مــضادة، وكــشف التهديــد علــى وجــه الــيقني،حلــاالت الطــوارئ، مــن تــدابري وقائيــة
 ١٠حجمهــا أكثــر مــن    (م الكــبرية الــيت ميكــن كــشفها      االصــطدام باألجــسا  جتّنــب وميكــن  

عن طريق إجراء منـاورات، يف حـني        ) سنتيمترات أو عدة سنتيمترات يف مدار أرضي منخفض       
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) اتملّيمتـر  أو عـدة     ملّيمتـر  ١حجمها أقل مـن     (ينبغي توفري الوقاية من أجزاء احلطام الصغرية        
ات ملّيمتـر أحجامهـا بـني عـدِّة       بيـد أنـه يـستحيل كـشف أجـسام تتـراوح             . عن طريق التـصميم   

حلـدِّ مـن املخـاطر ذات الـصلة،         بغيـة ا  و.  االصطدام ومنع وقـوع الـضرر      جتّنب سم هبدف    ١٠و
هتدف تكنولوجيـا الرصـد إىل كـشف أصـغر األجـسام، يف حـني تـستهدف تكنولوجيـا الوقايـة                 

  . ممكناحلطام األكرب حجماً إىل أقصى حّد
    

    أنشطة البحث والتطوير  )ج(  
دعم التدابري املذكورة أعاله من أجل ضمان سالمة البعثة، مت حتديـد مـا يلـي مـن                   بغيةَ  

  :أعمال البحث والتطوير يف اخلطة االستراتيجية
   البيئة مستقبالً؛حبالةمناذج بيئة احلطام، مبا يف ذلك وظيفة التنبُّؤ   ‘١‘  
  ؛لتجّنباإجراء مناورات من أجل أدوات وإجراءات حتليل اإلنذار بالتقارب   ‘٢‘  
ــد اخلــصائص        ‘٣‘   ــزامين، وحتدي ــدار األرضــي الت ــاً يف امل رصــد أصــغر األجــسام حجم
  املدارية؛

ــنخفض باســتخدام       ‘٤‘   ــدار األرضــي امل ــرابمرصــد أصــغر األجــسام حجمــاً يف امل  ق
  بصري؛

  ؛الالزمةقائية الوتدابري المنذجة خصائص الضرر الناجم عن االرتطام ووضع   ‘٥‘  
  . ومنذجتها اجلسيماتئي جملموعاتاالستقصاسح امل  ‘٦‘  

  :املذكورة أعاله‘ ٦‘إىل ‘ ٣‘ويرد يف القسم الفرعي التايل عرض يتناول البنود 
    

    تكنولوجيا الرصد لكشف أصغر األجسام حجماً يف املدار الساتلي الثابت بالنسبة لألرض  ‘٣‘  
املداريـة،   الغرض من هذه الدراسة هـو اسـتحداث تكنولوجيـات لتحديـد اخلـصائص        إنَّ  

بغض النظر عن بيانات فهرس الواليات املتحدة، وكشف األجسام اليت هي أصغر ممـا هـو حمـدَّد                  
 متـر يف املـدار الـساتلي الثابـت بالنـسبة لـألرض،              ١احلّد الرمسي هو    (وفق املستوى العاملي احلايل     

 منــذ عــام ، جيــري"جاكــسا " الوكالــةويف). وفقــاً لــشبكة الرصــد الفــضائي يف الواليــات املتحــدة
صور متعّددة ملتقطة بكامريا ذات جهاز متقـارن        فيها  ستخدم  ، تطوير طريقة للتكديس تُ    ٢٠٠٠

مبفردهـا  كـشفها باسـتخدام صـورة واحـدة         ل غري قابلـة  الشحنات للكشف عن أجسام باهتة جداً       
نقطة الضعف الوحيدة اليت تشوب طريقة التكديس هذه هي امتـداد الفتـرة             لكّن  . من هذا النوع  
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منية اليت يتطلَّبها حتليل البيانات لدى كشف أجـسام غـري مرئيـة ال ُيعـرف مـسار حركتـها، إذ                    الز
ومــن أجــل تقلــيص زمــن . جيــب عندئــٍذ افتــراض جمموعــة مــن املــسارات احملتملــة والتحقُّــق منــها 

صـفيفة  تقنيـة   التحليل الذي تـستغرقه طريقـة التكـديس، جيـري حاليـاً تطـوير نظـام حتليلـي يطبِّـق                     
قابلــة البوابــات ال تركيــب نظــام صــفائف ، مت٢٠١١َّويف عــام . قابلــة للربجمــة ميــدانياًالت بوابــاال

 البـصري املقـام علـى جبـل نيوكاسـا لرصـد احلطـام يف                 للرصـد  "جاكسا"للربجمة ميدانياً يف مرفق     
ــألرض   ــسبة ل ــساتلي الثابــت بالن ــدار ال ــة     ؛امل ــد اخلــصائص املداري ــد جنــح هــذا النظــام يف حتدي  وق

 فئـة  منتقريبا (وجنح أيضا يف كشف شظايا صغرية   . ليت مل ُتفهرسها الواليات املتحدة    لألجسام ا 
 بـصري فتحتـه     قـراب مبالقرب من املدار الساتلي الثابـت بالنـسبة لـألرض باسـتخدام             )  سم ٢٠ لا

 سم وحتديد مدارها، إذا ما      ١٠ فئة   منوستمكِّن هذه التكنولوجيا من كشف أجسام       .  سم ٣٥
انظـر التـذييل ألـف مـن التقريـر عـن            . ( يف اليابـان   حجمـاً متاحـة    أكـرب    قاريبم مباستخداطُبِّقت  

  ).www.unoosa.orgاحلطام الفضائي يف اليابان، املُتاح على املوقع الشبكي باألنشطة املتصلة 
    

تكنولوجيا الرصد املستخدمة يف كشف أصغر األجسام يف املدار األرضي املنخفض   ‘٤‘  
     بصريقرابمبواسطة 
 بيـد أنَّ  . عادةً ما ُترصد األجـسام يف املـدار األرضـي املـنخفض بواسـطة نظـام راداري                  

 سـم يقتـضي أن تتجـاوز امليزانيـة          ١٠  فئـة ال   مناستخدام نظام من هذا القبيل لكشف األجسام        
 جرى حاليا دراسة نظام رصـد بـصري بـدالً   وتبعاً لذلك، ُت.  املستويات املسموح هبابقدر كبري 

إال أنـه ُتطَّبـق قيـود صـارمة         . نظام راداري كتدبري ثانوي بـسبب اخنفـاض تكلفتـه         من استخدام   
. وظـروف الطقـس  ) عالقته بإشراق الشمس  (نامجة عن ظروف اإلضاءة من الشمس، والوقت        

 مواقـع   بتحديـد فعَّاال من حيث التكلفة إذا أمكن حلّ مشاكله         أن يكون    هذا النظام    ومن شأن 
وعــن طريــق اســتخدام . اإلضــاءة مــن الــشمسب اخلاصــةشكلة املــهــذه متعــدِّدة للتعــويض عــن 

هـاز اقتـران الـشحنات،    جب مـزّودة وكامريات كبرية عاليـة الـسرعة       حقل الرؤية   بصريَّات واسعة   
 حـىت  ومتَّ.  احلطـام املتـراص يف املـدار األرضـي املـنخفض وحتديـد مـداره           سيكون ممكنـاً كـشفُ    

ع أيـضاً أن يكـون ممكنـاً تطبيـق هـذه التكنولوجيـا       ، وُيتوقَّـ إجيابيـاً اآلن تقييم جدوى هذا النظـام   
  .على نظم الرصد يف املدار

    
    الضرر الناجم عن االرتطام ووضع تدابري وقائيةأمناط منذجة   ‘٥‘  

جرت على مـّر الـزمن دراسـة تكنولوجيـات لوقايـة الـنظم املأهولـة مـن ارتطـام أجـزاء                        
  تظـلّ عرضـةً    العاديـة  الـسواتل    بيـد أنَّ  . احلطام اليت هي أصغر من سـنتيمتر واحـد أو حنـو ذلـك             
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ويف إطار هـذه الدراسـة، جتـري        .  مم ١الرتطام، حىت باجلسيمات اليت هي أصغر من        ألخطار ا 
 املركبـة   املعّرضة لألخطار مـن    عناصرللحاليا دراسة خاصية الضرر الناجم عن االرتطام بالنسبة         

ــزاتالفــضائية، مثــل  ــة التجهي ــة الكهربائي ــة، وذلــك باســتخدام  والــشطائر البيني ــة  الُنخروبيَّ تقني
اختبــار االرتطــام الفــائق الــسرعة وحتليــل احملاكــاة العــددي، باإلضــافة إىل بعــض املــواد الالزمــة   

" جاكـسا  " الوكالـة  نتيجة هذه الدراسة يف دليل التـصميم الـذي وضـعته     وتتبّدى. لدرع الوقاية 
يف و. ائيـة فعَّالـة مـن حيـث التكلفـة         من أجل تزويد أفرقـة مـشروع املركبـة الفـضائية بتـدابري وق             

ذا  تـصميم وقـائي علـى املركبـات الفـضائية املهمِّـة               تطبيـقُ   العهـد، أصـبح    البيئة املداريـة احلديثـة    
 علــى إجــراءات حاســملــضمان احلــّد األدىن مــن األداء للوظــائف الــيت هلــا تــأثري   أمهيــة حامســة 

احلطـام الفـضائي    بعن األنشطة املتـصلة     انظر التذييل باء من التقرير      . ( من قطع احلطام   التخلُّص
  ).www.unoosa.orgيف اليابان، املُتاح على املوقع الشبكي 

    
     ومنذجتهاسيمات اجلُاالستقصائي جملموعاتلمسح لتكنولوجيا   ‘٦‘  

 الزيـادة يف كتلـة      فـإنَّ ،   احلطاميـة   االرتطام باجلسيمات  وقائي لدرء عندما ُيطبَّق تصميم      
 يف اجلهـود املتعلقـة بـالتحكُّم بالكتلـة بطريقـة جيـب               قـد تـؤثّر    ف الـصدمة  الدرع الـواقي أو خمفِّـ     

وعلى العكس من ذلك، حيذِّر املهندسون، يف جمال تقيـيم املخـاطر باسـتخدام منـاذج                . معاجلتها
بيئة احلطام احلالية، من امليـل إىل املبالغـة يف تقـدير احتمـال االرتطـام إىل حـّد يتعـدَّى إدراكهـم            

ــّدمثّومــن اهلندســي،  وهتــدف هــذه .  مــن تــوفُّر منــوذج أكثــر دقَّــة لتقــدير جممــوع احلطــام    ال ب
الدراسة إىل حتديد جمموع احلطام الفعلي باستخدام جهاز استشعار قياس قطع احلطـام املتناهيـة        

جهـاز استـشعار    أيِّوُيتوقَّـع أن تتـوفَّر يف   .  وإىل حتسني منوذج جمموع احلطـام  ،الصغر يف املوقع  
   ميكرومتــر إىل ١٠٠القـدرة علـى قيــاس جـسيمات يتـراوح حجمهـا بـني حنـو        ع النـو هـذا  مـن  
 الذي جتري فيـه      احلقيقي  اليت تتيح الكشف يف الوقت     املزيةينبغي أن تتوفَّر فيه     كما  يمتر،   ملّ ١

وقــد مت . املــسوح التقليديــة علــى املركبــة الفــضائية املُــسترجعة بعــد ســنوات قليلــة مــن االرتطــام
ي املفـرود علـى لوحـة         التجـريب نمـوذج   ال جهاز االستـشعار املـذكور باسـتخدام         التحقََّق من أداء  

وُيتوقَّـع  . اتملّيمتـر بضعة  و ميكرومتر   ١٠٠ لكشف األجسام اليت يتراوح حجمها بني        دارات
ــة      ــضائية عاملي ــة ف ــاه يف مركب ــشعار إي ــتم،مــستقبالً أن ُيركَّــب جهــاز االست ــشارك يف وأن ي   الت

 وأن يـساهم يف تـصميم منـاذج         ، احلطـام  جملموعاتسني النماذج العاملية    البيانات الناجتة عنه لتح   
 مـع   التنسيق يف هذه األنشطة املشار إليها     وتأمل اليابان يف    . واقية أكثر فعَّالية من حيث التكلفة     

ســائر وكــاالت الفــضاء املنــضوية يف جلنــة التنــسيق املــشتركة بــني الوكــاالت واملعنيــة باحلطــام    
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نظر التذييل جيم مـن التقريـر عـن األنـشطة املتـصلة باحلطـام الفـضائي يف                  ا. ()IADC (الفضائي
  ).www.unoosa.org الشبكياليابان، املُتاح على املوقع 

    
    احلفاظ على البيئة املدارية: ٢االستراتيجية     

    هدف االستراتيجية  )أ(  
  . ضمان استدامة أنشطة الفضاءومن ثَّماحلطام من تخفيف ال هو ٢ ةاالستراتيجيهدف   
ــا وبنيــة حتتيــة ونظــام   ســوف جيــري ضــمن     اخلطــة االســتراتيجية اســتحداث تكنولوجي

 امتثـاالً للمبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام الفـضائي              وذلـك  إداري للتحكًُّم يف توليد احلطـام     
  .اليت وضعتها جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية كحّد أدىن

    
    األنشطة  )ب(  

    معلومات عامة  ‘١‘  
 ومنـها مـثالً تكنولوجيـا      أنـشطة ختفيـف احلطـام،        املشمولة يف عموم   التكنولوجيات   إنَّ  

 أو منـع تفكُّكهـا، تكـاد تكـون قـد            بالبعثـات الفـضائية   احلدِّ مـن انبعـاث األجـسام ذات الـصلة           
وجيـري الـتحكُّم    . رنضجت ومل تعد بنوداً رئيـسية تلقـى تروجيـاً لـدى أنـشطة البحـث والتطـوي                 

 ومل  ،العمليـات بأنشطة ختفيف احلطـام يف إطـار هندسـة الـنظم أو إدارة التـصاميم أو الـتحكُّم                   ب
 اسـتثناء واحـد هـو       وهنالـك . يبق مثة سوى عدد قليل من املشاكل التقنيـة الـيت ينبغـي دراسـتها              

  .ثَقذف اخلَبت، ال  الوقود حملركات الصواريخ الصلبةوحدة دفع جديدةدراسة 
 اإلداري   العمـلَ  على حنو رئيـسي   تشمل األعمال ذات الصلة     سوف  ويف وقت الحق،      

ب االخنـراط يف أنـشطة      الذي يتوخَّى تشجيع أنشطة ختفيف احلطـام، ومـشاريع الـتحكُّم، وجتنّـ            
قد هتدِّد سائر أنشطة الفضاء، وإقامـة نظـام دعـم يـوفِّر للمهندسـني أفـضل املمارسـات الكفيلـة                     

ويبدو أن النقاش الدائر على الصعيد الدويل يتركَّز علـى الكيفيـة الـيت           . ضاءباستدامة أنشطة الف  
ميكن هبا تعزيز األنشطة الطوعية لنشر تلك املمارسات حبيـث تـشمل سـائر الـدول واملنظمـات                  

 املنازعـات مـن   الجتنـاب بنـاء الثقـة    وإرساء تدابري الـشفافية     على  الدولية يف مجيع أحناء العامل، و     
 األنـشطة املُـضطلع هبـا يف إطـار جلنـة      أمثلـة علـى  وترد يف األقسام التالية . ملتبادلخالل التفاهم ا  

  .استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي
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    األعمال املُضطلع هبا يف إطار جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية  ‘٢‘  
ام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، أنِشئ فريق عامـل تـابع            يف إطار جلنة استخد     

للجنة الفرعية العلمية والتقنية لالضطالع ببند جدول األعمال املتعلق باستدامة أنـشطة الفـضاء    
ــد  ــد البعي ــر /ويف شــباط. اخلــارجي يف األم ــة  ٢٠١٢ و٢٠١١فرباي ــة الياباني ، اقترحــت احلكوم

ــيم املخــ   ــضمَّن تقي ــد باطر، عمــالً شــامالً يت واضــيع باســتخدام هنــج التخطــيط حلــاالت   املتحدي
وحــدَّد االقتــراح املــذكور مــواطن . الطــوارئ، ووضــع أفــضل املمارســات لــضمان نــواتج فعَّالــة

وانطـوت إحـدى النقـاط الفريـدة     . العمل التعاوين املقترح كحلّ هلا  ، كما حّدد    الضعف احلالية 
باعتبـاره أحـد   " ان اجلـودة واملوثوقيـة    عـدم وجـود ضـم     "من نوعها على التركيز علـى موضـوع         

ومثة، يف الوقت الراهن، عدد من النظم الفضائية اليت تعرَّضت للتفكُّـك بعـد إطالقهـا                . املخاطر
ــد   ــدمري عرضــي أو متعمَّ ــوحظ أنَّ  . مباشــرةً بــسبب ت ــات  وعــالوة علــى ذلــك، ل  بعــض املركب

ةً يف املـدار، فتنتـهي كحطـام عـدمي          ىل فقدان وظائفها بعد إدخاهلا مباشـر      إتنحو  املعّينة  الفضائية  
وتــأيت املبــادئ التوجيهيــة العامليــة لتخفيــف احلطــام علــى ذكــر ضــرورة اإلحجــام عــن  . الفعَّاليــة

 منـع تفكيـك الـنظم املعيبـة أو منـع            مـن أجـل    ضـمان اجلـودة      تـشمل التدمري املتعمَّد، إال أهنـا ال       
زاء غــري صــاحلة، وعــدم إجــراء وقــد تــشمل األســباب املؤدِّيــة إىل ذلــك اســتخدام أجــ. إطالقهــا

وُيتوقَّـع أن يطـرأ حتـسُّن       . غري ذلك واختبارات للتحقُّق من مواطن قوِّهتا امليكانيكية أو احلرارية         
، مثــل املعــايري الــيت تــضعها املنظمــة الدوليــة ســليمةعلــى هــذا الوضــع عــن طريــق إرســاء معــايري 

  .للتوحيد القياسي
    

التابعتني للنظم والعمليات الفضائية  ١٤اللجنة الفرعية /٢٠ية األعمال املتعلقة باللجنة التقن  ‘٣‘  
    )ISO/TC20/SC14 (للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي

 علـى وضـع العديـد مـن املعـايري           ي العمل جار يف املنظمة الدولية للتوحيد القياسـ        مبا أنَّ   
ــها واالســ  باحلطــام، فعلــى املهندســني أيــضاً ذات الــصلة ــع   الرجــوع إىل كــثري من تفادة مــن مجي

قــد اقترحــت و. الــشروط املفروضــة يف الــنظم الفرعيــة أو املكوِّنــات الــيت هــم مــسؤولون عنــها  
، " الفـضائية يف بيئـة احلطـام   اتدليـل تـصميم وتـشغيل املركبـ     "اليابان وضع تقريـر تقـين بعنـوان         

و تـصميم الـنظم      أو تصميم النظم أ     التقنية ُيتوخَّى منه دعم املهندسني املكلَّفني بتصميم املفاهيم      
الفرعيـــة أو تـــصميم املكوِّنـــات أو االضـــطالع بعمليـــات التـــشغيل، ومـــساعدهتم علـــى فهـــم    

ــهجي      ــى حنــو من ــا عل ــال هل ــة واالمتث ــات والتوصــيات التقني ــوم. املتطلب ــةوتق " جاكــسا " الوكال
بـدعم مـن صـناعة      معـاً و  واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي كلتامها بوضع هذا الدليل بالتوازي          

  :ويهدف الدليل إىل ما يلي. فضاء اليابانيةال
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تخفيف احلطام بدءاً من مرحلة مبكِّرة مـن دورة         تقنية ل التشجيع على تصميم      )أ(  
  عمر املُنَتج؛

 مــن الــتخلُّص( تــؤثِّر يف تــصميم الــنظم   هندســيةالتــشجيع علــى حتديــد فلــسفة   )ب(  
  ؛)غري ذلكورتطام،  االصطدام، الوقاية من االجتّنب، السالمة على األرض، احلطام

  يف تصميم النظم؛اليت تؤثّر ميع املتطلبات والتوصيات جبتوفري قائمة   )ج(  
 بذلك وختطـيط    املقترنةتوفري قائمة مرجعية لتصميم النظم الفرعية واملكوِّنات          )د(  
  .تشغيلهاعمليات 

    
    سالمة العودة إىل الغالف اجلوي األرضي: ٣االستراتيجية     

    تراتيجياهلدف االس  )أ(  
ــى احلــّد مــن  ٣ينطــوي هــدف االســتراتيجية     ــودة إىل الغــالف اجلــوي  أخطــار عل  الع

 ملنـع حـدوث آثـار اجتماعيـة         كـذلك  ملنع وقوع مأساة حتلّ باألفراد فحـسب، بـل           الاألرضي،  
  .وسياسية قد تؤدِّي إىل رّد فعل يستلزم إيقاف أنشطة الفضاء

ر العـودة إىل الغـالف اجلـوي األرضـي           االسـتراتيجية مـن حتديـد خمـاط        وستمكّن اخلطـةُ    
ــى النحــو   ــسليم،عل ــن املخــاطر      ال ــل إىل أدىن حــّد م ــي إىل التقلي ــصميمية ترم ــدابري ت ــوفري ت  وت

  .باستخدام معدَّات أو تكنولوجيات حمدَّدة للتحكُّم مبسار العودة
    

    هيكل تفصيلي لألعمال  )ب(  
ف اجلـوي األرضـي، يف اجلـدول         العودة إىل الغال   أثناءترد تدابري السالمة على األرض        

 مــن التقريــر عــن األنــشطة املتــصلة باحلطــام الفــضائي يف اليابــان، املُتــاح يف املوقــع الــشبكي     ٣
www.unoosa.org.  

    
    أنشطة البحث والتطوير  )ج(  

 أعــاله، ُحــدِّدت البنــود التاليــة املــذكورةمــن أجــل دعــم تــدابري الــسالمة علــى األرض    
  :االستراتيجية" جاكسا " الوكالةوير يف إطار خطةكبنود رئيسية للبحث والتط

لبقاء خالل العودة إىل الغالف اجلوي األرضـي       القابلية ل حتسني دقِّة حتليل مدى       ‘١‘  
  ؛)لبقاء أثناء العودة، وغريها من التدابري الرامية إىل حتسني دقَّة التحليلالقابلية لأداة حتليل (
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   املبكِّر؛إهناء النشاطأجزاء لغرض تطوير خزان وقود دفعي مركَّب من   ‘٢‘  
  تقان تكنولوجيا التحكُّم يف العودة إىل الغالف اجلوي األرضي؛إ  ‘٣‘  
  .تقان تكنولوجيا تقدير مسار االضمحاللإ  ‘٤‘  
  .ويرد يف القسمني الفرعيني التاليني عرض بندْي البحث والتطوير األوليني الواردين أعاله  

    
     خالل العودة إىل الغالف اجلوي األرضيالقابلية للبقاءحتسني دقَّة حتليل مدى   ‘١‘  

 أثنـاء تسعى معظم وكـاالت الفـضاء العامليـة جاهـدة للحـّد مـن عـدد اإلصـابات املتوقَّـع                       
 املراحــل املداريــة ملركبــة اإلطــالق،  وأثنــاءعــودة املركبــة الفــضائية إىل الغــالف اجلــوي األرضــي  

 بالنـسبة  وخـصوصاً  َيـصعُب الوفـاء هبـذا املعيـار،        ومبا أنـه  . ٠,٠٠٠١وذلك إىل مستوي يقلّ عن      
ــة       ــة واحلراري ــة اإلطــالق، الــيت تتــضمَّن العديــد مــن املكوِّنــات امليكانيكي ــة ملركب للمراحــل املداري

، ٢٠٠١ففـي عـام     . يـة  حساب عدد اإلصابات املتوقَّع يتطلَّب دراسـة متأنّ        فإنَّاحملكمة التصميم،   
 القابليـة للبقـاء   السـترياد أداة لتحليـل مـدى        " ناسا "لوكالة ا  مع بالتنسيق" جاكسا"الوكالة  قامت  

 فأضـافت   ،خالل العودة إىل الغالف اجلوي األرضي، وأدخلت عليها حتسينات منذ ذلـك احلـني             
ومثة يف الوقت احلاضر خطط للتحقُّق من التحليل باستخدام بيانـات           . برامج دعم وإليها وظائف   

احلـصول   مـن     مـن مثّ   نصوبة علـى مـنت املركبـة مبـا ميكِّنـها          فعلية حتصل عليها أجهزة االستشعار امل     
  .على اخلصائص احلرارية للمواد الالزمة للتحليل الدقيق

    
    خزان الوقود الدفعي املركَّب من أجزاء  ‘٢‘  

ــد مــن خمــاطر العــودة إىل الغــالف اجلــوي األرضــي هــو اســتخدام           ــيت تزي أحــد العناصــر ال
ــود الدفع   ــات الوق ــضغط وخزان ــانيوم  زجاجــات ال ــة املــصنوعة مــن ســبائك التيت ــة وتعكــف . ي الوكال

 خزانات مركَّبة من أجزاء ذات قشرة معدنيـة ملفوفـة بأكملـها             تطويرعلى دراسة إمكانية    " جاكسا"
  .بالبالستيك املقوَّى بألياف الكربون، إذ ُيتوقَّع تفكُّكها خالل عودهتا إىل الغالف اجلوي األرضي

    
    البيئة املداريةاستصالح : ٤االستراتيجية     

    هدف االستراتيجية  ) أ(  
ــة     ٤هــدف االســتراتيجية    ــة مــن حيــث التكلفــة إلزال ــا فعَّال    هــو اســتحداث تكنولوجي

ومـن   مفيـد،    علـى حنـو   ما هو موجود من حطام كبري من املناطق املداريـة الـيت ميكـن اسـتغالهلا                 
  .جّراء االصطدامات يف املدارمن  منع حدوث تفاعل متسلسل مث
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  ساعد اخلطـــة االســـتراتيجية علـــى تـــسريع التعـــاون الـــدويل علـــى إزالـــة كميـــة معيَّنـــة وستـــ  
  .من احلطام

    
    تفصيل األعمال  )ب(  

) على مـستوى الـنظم    ( تدابري تقنية إلزالة ما هو موجود من أجسام كبرية           ةُرِحت عدّ اقُت  
تـدابري أجهـزة الـدفع    وقـد تـشمل هـذه ال   .  مفيـد علـى حنـو  من املناطق املدارية اليت ميكن استغالهلا   

، وإطـالق أشـعة الليـزر مـن         )األيرودينـاميكي (  احلركي اهلـوائي   التقليدية، وأجهزة تعزيز السحب   
ــة األجــسام الكــبرية   . غــري ذلــك واألرض،  ــدار األرضــي   عدميــة الفعالومــن أجــل إزال ــة مــن امل الي

ت ا ذ كــم تقريبــاً، باســتخدام أجهــزة١ ٠٠٠و كــم ٨٠٠ املــنخفض، علــى ارتفــاع يتــراوح بــني
ويشمل . إىل استحداث نظام لربط الديناميات الكهربائية     " جاكسا"الوكالة  كتلة خفيفة، تسعى    

ــاء مــع األجــسام غــري      العمــل يف هــذا  ــد نقــاط التق ــات تكفــل حتدي البحــث والتطــوير تكنولوجي
بيـد أنـه ال ميكـن لبلـد         . غـري ذلـك   و احلركي، وتركيب أجهزة الربط،      املسلكاملستجيبة، وتقدير   

أن ُتــذكَر هــذه " جاكــسا " الوكالــةلــذا تقتــرح.  أن ينجــز مهمَّــة استــصالح البيئــة املداريــةمبفــرده
املسألة يف تقرير الفريق العامل املعـين باسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد، التـابع                      

روري وإىل جانـب احلاجـة إىل االبتكـار الـتقين، مـا زال مـن الـض                . للجنة الفرعية العلمية والتقنيـة    
 مـن معرفـة     ، ال بـدّ   فـأوالً . التأكُّد من واقع بعض املواضيع قبل الشروع يف عمليـات االستـصالح           

. الكيفية اليت ميكن هبا التوصُّل إىل توافق يف اآلراء مع املالكني حـول اختيـار األجـسام املـستهدفة                  
فهـذه  . رضـي ، مثة خماطر تنطوي على وقوع إصابات خالل العـودة إىل الغـالف اجلـوي األ               وثانياً

املسائل وغريها من املسائل غري التقنية هي أيضا قيد املناقـشة يف اللجنـة الـيت تـضمُّ اجلانـب املعـين        
ــصناعة  ــرح. يف قطــاع ال ــةوتقت ــسيق املــشتركة بــني    " جاكــسا " الوكال ــة التن ــاقش جلن ــضا أن تن أي

انظـر التـذييل    . (ستقبالًالوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي ما ورد أعاله توخِّياً للتعاون بـشأنه مـ            
دال من التقريـر عـن األنـشطة املتـصلة باحلطـام الفـضائي يف اليابـان، املُتـاح علـى املوقـع الـشبكي                         

www.unoosa.org.(  
إعـادة األجـسام    مـن   العملية  دوى  اجلالوقت احلاضر    يفأيضاً  " جاكسا " الوكالة وتدرس  

 بـاحلَُزم  لـألرض باسـتخدام التـشعيع    الكبرية إىل املدار انطالقاً مـن املـدار الـساتلي الثابـت بالنـسبة            
وميكن تشغيل هذا النظام دون احلاجة إىل اصطياد األجسام املـستهدفة وميكـن، بالتـايل،             . األيونية

انظـر  . (تطبيقه على جمموعة واسعة من أجسام احلطام، بغض النظر عن أشكاهلا أو أوجه دوراهنا             
 الفــضائي يف اليابــان، املُتــاح علــى املوقــع التــذييل هــاء مــن التقريــر عــن األنــشطة املتــصلة باحلطــام

  ).www.unoosa.orgالشبكي 
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    االستنتاجات    
 بالنــسبة لــضمان اســتدامة  حامســة الراميــة إىل ختفيــف احلطــام ذات أمهيــة  ُتعــدُّ اجلهــوُد  

هبـذه  األوساط الـصناعية  رحِّب توإذا أصبح هذا الفهم عاملياً، س. أنشطة الفضاء يف األمد البعيد    
 أن يشمل نطاق العمـل يف هـذا الـصدد           وال بدّ .  وتنافسية منصفةهات لضمان بيئة عمل     االتِّجا

أيضاً اجلامعات، شريطة أن تقع عليها مسؤوليات تدريب طالهبـا علـى إتقـان كيفيـة االنـضمام        
  .إىل اجملتمع البشري

دابري  البيئة املدارية احلاليـة تـدهورت إىل درجـة أنـه ُيوصـى اآلن بـشدة اتِّخـاذ تـ           بيد أنَّ   
 بـل يف إطـار املـسؤولية عـن اسـتدامة أنـشطة               فقـط،   لضمان موثوقية سـالمة البعثـات      الوقائية،  
، يف إطـار اخلطـة االسـتراتيجية الـيت جـاء عرضـها              "جاكـسا "الوكالـة   وستواصـل   .  أيضاً الفضاء

أعاله، تسريع العمل على ختفيـف احلطـام واتِّخـاذ تـدابري وقائيـة، واملـساعدة علـى وضـع إطـار                      
  . التقنية واملالية العمليةعاملي الستدامة أنشطة الفضاء، مع مراعاهتا اجلدوىعمل 

    
    بريو    

  ]باإلسبانية: األصل[
  ]٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٩[

  
، )APOSOS(يف إطار نظام الرصـد الـساتلي البـصري األرضـي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ                    

، جيـري   )APSCO(واحملـيط اهلـادئ     وهو مـشروع تـدير عملـه منظمـةُ التعـاون الفـضائي آلسـيا                
  .تنفيذ إنشاء عقدة اتصال تابعة للنظام

    
      الردود الواردة من املنظمات الدولية  -ثالثاً  

    جلنة أحباث الفضاء    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٢٣[
  

ر مـن   وضـع احلطـام الفـضائي منـذ أكثـ         العنايـة مب  ) كوسـبار (تواصل جلنة أحباث الفضاء       
وظـلّ فريـق كوسـبار املعـين باألنـشطة الفـضائية احملتمـل إضـرارها بالبيئـة                  . ربع قـرن مـن الـزمن      

)PEDAS (                    يعقد على مدى سـنوات عديـدة جلـسات متعـّددة حـول احلطـام الفـضائي يف كـل
ــيت تعقــد كــل ســنتني    دورة مــن  ــة كوســبار ال ــة جلن ــاول هــذه اجللــسات  . مجعي ــد ) أ(وتتن حتدي
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املخــاطر الــيت ) ب( والنمذجــة، وعمليــات القيــاسلفــضائي مــن خــالل خــصائص بيئــة احلطــام ا
وسائل محاية املركبـة    ) ج( جرَّاء االصطدام باحلطام الفضائي، و      من تتعرَّض هلا املركبة الفضائية   

  .احلّد من توليد حطام فضائي جديدالعامة بشأن سياسات الستراتيجيات واال) د(الفضائية، و
 ُترصــد والــيت اإلنــسان األجــسام الــيت هــي مــن صــنع  عــدُد احلاضــر، يتجــاوز اليــومويف   

.  طـن متـري    ٦ ٠٠٠ جسم تشكِّل كتلة حجمهـا أكثـر مـن           ٢٢ ٠٠٠فرادى يف املدار األرضي     
احلطـام الـذي ُيحتمـل أن يـشكِّل خطـرا علـى الـسواتل العاملـة ماليـني                   أجـسام   ويبلغ عدد أصغر    

كبة فـضائية عاملـة وحطـام فـضائي عـن      وحىت اآلن، أسفر حادثا تصادم ُمحدَّدان بني مر   . عديدة
وُتنفَّـذ يف كـل   . إحلاق الضرر مبركبة فـضائية واحـدة وتـدمري مركبـة فـضائية أخـرى تـدمرياً كلِّيـاً           

  . االصطدام، مبا يف ذلك عن طريق حمطة الفضاء الدوليةلتجّنبناورات املعام عشرات 
 احلطـام الفـضائي      مـن جممـوع     يف املائـة   ٩٥أكثـر مـن     مـا نـسبته     ، نشأ   ٢٠٠٧وقبل عام     

رضية أو تفجريات متعمَّدة يف مركبات فضائية ويف مراحل مداريـة           جرَّاء انفجارات عَ  من    رياخلط
واعترفت الدول واملنظمات الرئيسية اليت ترتاد الفـضاء بالتهديـد الـذي يـشكِّله          . ملركبات إطالق 

 احتياجـات حيويَّـة علـى    استمرار منو جمموع احلطام الفضائي بالنسبة لنظم فـضائية متعـدَّدة ختـدم     
تتـوخَّى  عامـة   على الصعيد الدويل سياسات األرض، فاعتمدت أوالً على الصعيد الوطين ومن مثّ      

ــةُ . ختفيــف احلطــام الفــضائي  ــة باحلطــام    ووضــعت جلن ــشتركة بــني الوكــاالت واملعني ــسيق امل  التن
تلبيـةً   الفـضائي  ، أول جمموعة مبادئ توجيهية توافقيـة لتخفيـف احلطـام       ٢٠٠٢الفضائي، يف عام    

واسُتخدمت هذه املبادئ التوجيهية كأسـاس      . ألغراض وكاالت الفضاء الوطنية الرائدة يف العامل      
  .٢٠٠٧ملبادئ األمم املتحدة التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي لعام 

 إىل  ال التصادم فيما بني األجسام الفضائية املستقرِّة يف املـدار           تؤدِّي أحداثُ وميكن أن     
 إىل توليد أعـداد كـبرية مـن احلطـام اجلديـد الـذي               كذلكال وقوع كوارث فحسب، بل      احتم

ــة الفــضاء القريــب مــن األرض     أوالً إىل  الــدعوةُأطِلقــْتقــد و. ميكــن أن يزيــد مــن تــدهور بيئ
جرَيـت يف    مـن القـرن املاضـي، بيـد أن دراسـات جديـدة أُ              الـسبعينات مواجهة هـذا التهديـد يف       

 بعض أجزاء منطقة املـدار األرضـي املـنخفض، أي عنـد ارتفاعـات                أشارت إىل أنَّ   ٢٠٠٥عام  
 توليـد احلطـام     لُوبعبارة أخـرى، جتـاوز معـدّ      .  كم، قد أصبحت غري مستقرة     ٢ ٠٠٠تقلّ عن   

ــصادم العرَ مــن  ــّدضــي ُمجــّراء الت ــة للحطــام  لَع ــة الطبيعي ــسحب اهلــوائي يف الغــالف   اإلزال بال
ائي يف تلك النظم سيستمر يف التزايد حىت يف غيـاب            جمموع احلطام الفض   ، فإنَّ ومن مثّ . اجلوي

وهــذا احلالــة الــيت ُتعــرف باســم متالزمــة كيــسلر هــي إحــدى املــسائل . انتــشار ســواتل جديــدة
  .ر يف استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيدالرئيسية اليت تؤثّ
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 هـو بات الفضائية العاملـة   التهديد األكرب الذي تواجهه املرك  فإنَّيف األمد القريب،    ا  أمَّ  
وحتمـل أجـزاء    .  سـم  ١٠ مـم و   ٥ بـني    ه الذي تتراوح أحجـام أجزائـ      جداًجمموع احلطام الكبري    

احلطام الصغرية هذه، مبا هلا من معدَّالت سرعة عالية جداً جتاه التصادم، طاقة كافيـة الختـراق                 
شأ التهديــد الرئيــسي مــن  ويف األمــد البعيــد، ينــ . الــنظم احليويــة يف املركبــة الفــضائية وإتالفهــا  

أكــرب حجمــاً، الــذي ســيولِّد، بــدوره، أعــدادا كــبرية مــن احلطــام     الــيت هــي تــصادم األجــسام 
وحىت لو امتثلت مجيع السواتل اليت أطلقت حـديثاً للتوصـيات الدوليـة باحلـدِّ               . الفضائي اجلديد 

ركبــات الفــضائية ملمــن ا األعــداد الكــبرية نَّإمــن فتــرات البقــاء يف املــدار األرضــي املــنخفض، فــ
املهجورة واملراحل املدارية ملركبات اإلطالق واحلطام املتوسط احلجم املوجود أصـالً يف املـدار              

  .اًريسوف تتصادم فيما بينها بوترية متزايدة فتولِّد بذلك حطاماً خط
و  إزالة احلطام الفضائي املوجود حاليا، سواء كان صغرياً أو كبرياً، هو ذ            فإنَّوتبعاً لذلك،     

أمهيــة كــبرية يف احلفــاظ علــى الفــضاء القريــب مــن األرض علــى حنــو ميكِّــن األجيــال القادمــة مــن     
وتعكـــف عـــدِّة بلـــدان يف الوقـــت احلاضـــر علـــى تقيـــيم اإلمكانـــات التقنيـــة . اســـتخدامه مـــستقبالً

اوح وتتـر . واالقتصادية اليت تنطوي عليها جمموعة واسعة من املفاهيم املتعلقة بإزالة احلطام الفـضائي            
هذه املقترحات بـني اسـتخدام قـاطرات فـضائية تقليديـة واألخـذ بأفكـار مبتكـرة تتـوخَّى اسـتخدام             

  .أجهزة تكبري السحب، واحلبال الكهرودينامية واألشرعة الشمسية والعديد من األجهزة املبتكرة
 الــدول الــيت ة للحطــام الفــضائي كــبرية، ولكــّني التحــدِّيات يف جمــال اإلزالــة النــشطإنَّ  

رتاد الفضاء، واملنظمات العلمية الدوليـة مثـل جلنـة أحبـاث الفـضاء، تكـرِّس حاليـاً قـدراً كـبرياً                  ت
من اجلهود لتعزيز استدامة العمليات يف الفـضاء القريـب مـن األرض يف املـدى البعيـد مبـا يعـود                  

  .بالفائدة على اجلميع
 


