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      الردود الواردة من الدول األعضاء  -ثانيا  
  أرمينيا    

  ]بالروسية: األصل[
      ]٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢[

  م طبيعية على مقربة من األرض من أجساّما يوجد مشروع الكشف ع  
    ) مرصد بيوراكان الفيزيائي الفلكي(وأجسام اصطناعية، وتصنيفها 

ُتفيد أبسط التقديرات بأن عدة ماليني من األجسام االصطناعية، اليت ُيشار إليها   
ويتزايد عدد هذه .  مدارات قريبة من األرضيفعموما باسم احلطام الفضائي، قد تراكمت 

اخلطر الذي تتعّرض له احملطات الفضائية العاملة والطائرات األجسام باطّراد، مما يزيد من 
وعليه، فإن الوضع احلايل يتطلّب على األقل تصنيف عناصر . والسفن املبحرة يف احمليطات

  .احلطام الفضائي اليت متثّل هتديدا حقيقيا بالنظر إىل قياسها
 عاما ٢٠ على مدى  بيوراكان الفيزيائي الفلكيمرصدوقد عكفت مرافق حبوث   

وقد اسُتخدمت هلذا . على تصنيف السواتل االصطناعية، وأجرت حتليالت سريعة ملداراهتا
 "مشيت "الغرض كامريات فلكية عالية الدقة ومقراب اململكة املتحدة املعروف باسم

(Schmidt)ألهنما يوفّران جمال رؤية كايف العرض ، .  
راهن، فإنه ميكن استخدام قدرات ولئن كانت مرافق البحوث غري عاملة يف الوقت ال  

وميكن الرصد فيها للغرض املذكور أعاله وللكشف عن الكويكبات اليت تعرب مدار األرض 
 إقامة مشروع حمطات  بيوراكان الفيزيائي الفلكيمرصدوقد اقترح .  اإلنسانأن هتدد سالمة

زم لتحقيق أهداف للكشف عن األجسام القريبة من األرض ورصدها، بغية جتهيز املرفق مبا يل
  .البحوث اجلديدة

  :وترد فيما يلي األهداف اليت ميكن أن يشملها املشروع  
استحداث طرائق فّعالة للكشف عن األجسام الفضائية احمللقة على ارتفاع   )أ(  
  وحتديد هويتها؛)  كم٢٠٠٠- ١٠٠٠<(منخفض 
م إجراء رصد عملي وتصنيف املعلومات املتلقّاة بشأن توّزع األجسا  )ب(  

 الفضائية املكتشفة؛
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إذ ال شّك يف أن (حتديد توّزع مكّونات احلطام الفضائي حسب قياسها   )ج(  
وترد فيما يلي نطاقات القياس ). التهديد الذي تشكّله هذه املكّونات يتوقّف على قياسها

  :املمكنة
  

 )بالكيلومترات(االرتفاع  )بالسنتيمترات(قياس اجلسم 

٢٠٠-١٠٠ ١٠-٥ 
٥٠٠ ٢٠-١٥ 
١ ٠٠٠ ٣٠-٢٥ 
٢ ٠٠٠ ٥٠-٤٠ 

    
) كتلك املندرجة يف الفئات األخرية(وميكن الكشف عن مكّونات احلطام الكبرية   

وجتدر اإلشارة إىل أن عتبة الرصد تتوقّف على عّدة .  كم١٠٠ ٠٠٠على ارتفاع يصل إىل 
  .بارامترات، وال سيما شّدة النصوع

وقد تكون هذه . دان مهتمة هبذه البحوثوميكن تنفيذ املشروع بالتعاون مع عدة بل  
البحوث حمط اهتمام كربى شركات الطريان وحمطات توليد الطاقة النووية وشركات 

وميكن أن يكون املشروع جزءا من برامج أعم بشأن استخدام الفضاء . االتصاالت وغريها
  .اخلارجي يف األغراض السلمية وتطبيقات علم الفلك يف هذه األغراض

      
  انياإسب    

 ]باإلسبانية: األصل[
    ]٢٠٠٩نوفمرب / الثاينتشرين ١٩[

سبقت اإلشارة إىل أن إسبانيا تشارك حاليا يف برنامج وكالة الفضاء األوروبية   
للتوعية باألوضاع الفضائية، الرامي إىل كفالة التشغيل اآلمن للمعدات والتجهيزات الفضائية 

  .األوروبية
قبيل الكشف عن احلطام الفضائي ومراقبته، واإلنذار وتشمل هذه املبادرة أنشطة من   

  .باحتماالت االصطدام باحلطام الفضائي
بيد أن هذا الربنامج، الرامي إىل حتسني السالمة يف البيئة الفضائية، ال يشمل أنشطة   

  .حمّددة بشأن دراسة املشاكل املتعلقة مبصادر الطاقة النووية يف الفضاء
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م أكرب املسامهات يف الربنامج ّدهي البلد العضو الذي يقوعالوة على أن إسبانيا   
املذكور يف إطار وكالة الفضاء األوروبية، فإن لديها عددا كبريا من املنشآت اليت ميكن 

  .استخدامها لتنفيذ الربنامج
      

    اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية    
 ]نكليزيةباإل: األصل[

  ]٢٠٠٩ يسمربد/كانون األول ٩[
    مقّدمة  -١  

 من خالل املركز الوطين ،يرلندا الشماليةإتقوم اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و  
شط يف معاجلة مشكلة احلطام الفضائي وذلك بتشجيع ا بدور ن،الربيطاين لشؤون الفضاء

 بغية التنسيق على الصعيدين الوطين والدويل من أجل التوصل إىل اتفاق على حلول فّعالة
ويستند املركز الوطين يف نشاطه هذا بشكل أساسي إىل . احلطام الفضائي من تخفيفال

هي حمفل مهم وعضويته يف جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي، 
ويسهم املركز الوطين يف .  احلطام الفضائي منتخفيفال بشأنلتحقيق توافق دويل يف اآلراء 

ذه اللجنة من خالل املشاركة يف أنشطة البحث التعاونية والعمل مع وكاالت الفضاء أعمال ه
 احلطام  منتخفيفالاألخرى األعضاء يف اللجنة من أجل صوغ حلول ومبادئ توجيهية بشأن 

 والعشرين السابعشاركت اململكة املتحدة يف االجتماع ، ٢٠٠٩أبريل / ويف نيسان.الفضائي
  .وكالة الفضاء األوروبية يف دارمشتاد يف أملانيااستضافته للجنة التنسيق، الذي 

 استحداث بنشاطومن اجملاالت الرئيسية األخرى اليت تشارك فيها اململكة املتحدة   
وقُّدمت .  احلطام الفضائي منتخفيفالسلسلة من املعايري اهلندسية ملركبات الفضاء من أجل 

الدوائر الصناعية من  يف املركز الوطين ومسامهات من خرباء اململكة املتحدة العاملني
 إىل املنظمة الدولية للتوحيد القياسي اليت ترأس اململكة املتحدة فيها فريقا عامال ألكادمييةوا

 احلطام الفضائي اجلاري استحداثها  منتخفيفالمكلّفا بتنسيق مجيع األعمال اخلاصة مبعايري 
 على أن تكون متوائمة قدر ، احلرصعايري لدى وضع املوكان من املتوخى،. يف املنظمة

  . احلطام الفضائي منلتخفيفل جلنة التنسيق  اليت وضعتهابادئ التوجيهيةاملاإلمكان مع 
 ملعاهدات األمم املتحدة املتعلقة وفقاوتقوم اململكة املتحدة، بغية الوفاء بالتزاماهتا   

إطالق سواتل تابعة للمملكة بالفضاء اخلارجي، بتنفيذ نظام للتراخيص من أجل السماح ب
واملركز الوطين، بوصفه السلطة املسؤولة عن الترخيص، . املتحدة وتشغيلها يف الفضاء اخلارجي
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امتثال السواتل ومركبات اإلطالق للمبادئ التوجيهية و. صيخارتالهذه هو الذي ُيصدر 
  . الترخيصر منح من االعتبارات املهمة يف قراواحد  ه هولتخفيف احلطام الفضائي ومعايري

وواصلت األوساط العلمية يف اململكة املتحدة املعنية باحلطام الفضائي تقدمي   
ره يف األمد الطويل  يف جمال قياس جمموع احلطام الفضائي ومنذجة تطّوهامةإسهامات 

 احلطام  منلتخفيفلحتسني محاية املركبات الفضائية من االرتطام به واستنباط حلول و
  .د أدناه ملخَّص لطائفة خمتارة من هذه األعمالوير. الفضائي

    
    رصد احلطام الفضائي  -٢  

متها نظّاليت  إىل الغالف اجلوي  احلطامؤ بعودةلتنّباشاركت اململكة املتحدة يف محلة   
ؤ بعودة واجلهة التقنية الرائدة يف اململكة املتحدة يف جمال التنّب. ٢٠٠٩ يف عام جلنة التنسيق

م الدعم للمركز اليت تقّد Space Insight Ltdئية احملتملة اخلطورة هي شركة األجسام الفضا
 ويشمل هذا الدعم .الوطين يف طائفة من األنشطة املتصلة بالتوعية باألوضاع الفضائية

ألجسام الفضائية احملتملة ل  املتوقعةعودةالالعملي، يف مجلة أمور، معلومات عن حاالت 
خص هلا مبوجب قانون الفضاء اخلارجي للمملكة املتحدة اخلطورة ورصد املنصات املر

 املرخَّص هلا ات بغية كفالة امتثال أنشطة اجله،)باستخدام نظام ستاربروك لرصد الفضاء(
.  املتعلقة بالفضاء اخلارجي األمم املتحدةاللتزامات اململكة املتحدة الناشئة عن معاهدات

ستخدم نظام ستاربروك أيضا إلجراء ، ُيضطالع بدور تنظيمي وطيناالوباإلضافة إىل 
عمليات رصد تشكل بدورها مسامهات اململكة املتحدة يف محالت قياس جمموع احلطام 

  . الفضائي اليت تقوم هبا جلنة التنسيق
    

    قياسات احلطام الفضائي يف املوقع  -٣  
  العمل بشأن حاالت االرتطام يف يف كانتربريبحث يف جامعة كنتالواصل فريق ي  
 يف  اجلاري تركيز العملنصبُّيو.  باستخدام مدفع الغاز اخلفيف املوجود لديه وذلكالفضاء
 التابعة (Stardust) "ستارداست" بعثةيف إطار الغبار واملخلّفات حصر على فهم كيفية معظمه

  وذلكيف الواليات املتحدة األمريكية) ناسا(لإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء 
 متحف التاريخ الطبيعي والكلية امللكية وهي(يف اململكة املتحدة أخرى  جهاتون مع بالتعا

  .وخمتربات يف الواليات املتحدة) يف لندن وجامعة اليسستر
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    منذجة بيئة احلطام  -٤  
 من الوكاالت مندوبنيالتابع للجنة التنسيق، يف سياق عمله مع  ساعد املركز الوطين  

 بارامترات حتديد، يف )املعين بالبيئة وقواعد البيانات (٢ق العامل ركة يف الفريااألخرى املش
وسوف ُيستخدم منوذج جامعة . تقييم فوائد اإلزالة النشيطة للحطاملدراسة جديدة ل

 القريب منساوثامبتون احلاسويب التطويري لتحليل ورصد احلطام املوجود فـي بيئة املدار 
ى استقرار بيئة حطام املدارات األرضية مديف  التحّريمن أجل  )DAMAGE(األرض 

ويعكف الباحثون يف جامعة . التصدي لقضية اإلزالة النشيطة للحطامواملنخفضة احلالية 
ساوثامبتون أيضا على استحداث منوذج جتريبـي للغالف احلراري باستخدام بيانات املقاومة 

  .ؤ هباثافة والتنّباليت يلقاها الساتل بغية فهم التغّيرات الطويلة املدى يف الك
    

    محاية املركبات الفضائية من احلطام وتقدير املخاطر  -٥  
) املعين باحلماية (٣ يف أعمال الفريق العامل بنشاطشارك ت ت اململكة املتحدةما زال  

 على وضع تقرير، السابقعام ال تركيز جهود الفريق خالل وقد انصبَّ. التابع للجنة التنسيق
تحدة، لتقييم جدوى وخيارات تنفيذ شبكات من أجهزة استشعار االرتطام  اململكة املبريادة

والغرض من هذه الشبكات هو تزويد . عة من املركبات الفضائية طائفة متنّوعلى منتُتركّب 
املشّغلني ببيانات آنية عن حدوث االرتطامات وارتباطها باالختالالت أو األعطال اليت 

   . الفضائيةاتاملركبهلا  تتعّرض
    

     احلطام منتخفيفال  -٦  
املعين بتخفيف  (٤ خالل العام املاضي، الفريق العامل ،اململكة املتحدةترأست   
  .وأسهمت يف أنشطتهالتابع للجنة التنسيق، ) احلطام

وتتواصل البحوث يف مركز حبوث الفضاء التابع جلامعة كرانفيلد الستحداث حلول   
ويدرس أحد املشاريع حاليا .  هناية عمرهاعندة ص من املركبات الفضائيهندسية للتخلّ

. مفهوم استخدام شراع مقاومة إلخراج املركبات الفضائية من املدارات القريبة من األرض
 وأدوات حاسوبية من أجل حساب القوى جلهازويشمل ذلك استحداث منوذج أويل 

مشروع آخر على ز ويركّ. األيرودينامية بالنسبة للمركبات الفضائية مهما كان نسقها
تصميم ساتل ُيستعمل كقاطرة فضائية هبدف فحص املركبات الفضائية املوجودة يف مدار 

 املركبات سالمةوجتري أيضا دراسة رصد .  وخدمتها وتغيري مدارهامتزامن مع األرض
   .ص وتصميمهاالفضائية من أجل دعم استحداث عمليات مرحلة التخلّ
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اللجنة الفرعية املعنية بالنظم والعمليات الفضائية وأخريا، يقوم خرباء تقنيون يف   
ترأسه اململكة املتحدة، باستحداث ، يف إطار مشروع تالدولية للتوحيد القياسيللمنظمة 

حيّدد و. لنشره) ISO 24113 يعرف باسم( احلطام الفضائي  منلتخفيفلمعيار رفيع املستوى 
املنطبقة على مجيع عناصر األنظمة غري املأهولة بات الكمية الرفيعة املستوى  املعيار املتطلّهذا

املُطلقة يف الفضاء القريب من األرض أو املارة خالله، مبا يف ذلك املراحل املدارية ملركبات 
اإلطالق، واملركبات الفضائية العاملة وأي أجسام منطلقة كجزء من عمليات التشغيل أو 

 الزيادة يف احلطام كبح يف املعيار إىل اردةالوبات وهتدف املتطلّ. إجراءات التخلص العادية
 املركبات الفضائية واملراحل املدارية ملركبات اإلطالق كفالة تصميمالفضائي عن طريق 

وسوف . لحطام خالل حياهتا املداريةل بطريقة حتول دون توليدها ها والتخلّص منهاليوتشغ
بات يف سلسلة من معايري  املتطلّر الطرائق والعمليات اليت تسمح باالمتثال ملثل هذهتوفّت

  .التنفيذ ذات املستوى األدىن
  


