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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية           
 الدورة األربعون     

 ٢٠٠٣فرباير    / شباط   ٢٨-١٧فيينا،    
  من جدول األعمال          ١٠البند   

    احلطام الفضائي
   ٢٠٠٢تقرير وطين عن حبوث احلطام الفضائي يف االحتاد الروسي يف عام   

 الروسـي، يف اضـطالعه بالعملـيات الفضـائية، أمهية كربى على البحوث              يعلّـق االحتـاد    -١
 .التجريبية املتعلقة مبشكلة منع التلّوث التكنوجيين للفضاء احمليط باألرض

واجلهـة الرئيسـية املعنـية بتشـغيل وتطويـر نظـم الصـواريخ الفضـائية يف االحتاد الروسي                    -٢
، الـيت تضـطلع بأنشـطتها يف إطار         )اكسـموس روسافي(هـي الوكالـة الروسـية للطـريان والفضـاء           

 .الربنامج االحتادي الروسي للفضاء

وتـــرى الوكالـــة روسافياكســـموس أنّ أكـــثر املشـــاكل إحلاحـــا هـــي ضـــمان ســـالمة    -٣
الـرحالت الفضـائية يف وجه التلوث التكنوجيين للفضاء احمليط باألرض واحلد من خطر دخول           

ثــيفة مــن الغــالف اجلــوي وســقوطها عــلى الكــرة أجســام فضــائية بــال ســيطرة إىل الطــبقات الك
وبغـية زيـادة تعزيـز هـذه االجتاهات البحثية، تصدر الوكالة ورقات لالدارات لتيسري      . األرضـية 

الـتقّدم يف الدراسـات املـتعلقة مبشـاكل احلـد مـن الـتلوث الفضـائي التكنوجـيين وحتسـني تدابري                      
 .األمان يف األنشطة الفضائية القائمة
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 املشـاكل، جيري االحتاد الروسي يف الوقت احلاضر حبوثا علمية ودراسات            وحلـلّ هـذه    -٤
 :وتوىل األولوية يف هذه الدراسات ملا يلي. لتصميم املشاريع

الرصـد البيئي للفضاء احمليط باألرض، مبا يف ذلك منطقة املدار الثابت بالنسبة              )أ( 
 لألرض؛

 يف ذلك املدار الثابت بالنسبة      وضـع منـاذج لـتلّوث الفضاء احمليط باألرض، مبا          )ب( 
 لألرض؛

للتغطية الفورية بالبيانات عن    ) أجهزة وبراجميات (إنشـاء نظام حاسويب وحيد       )ج( 
حــاالت االقــتراب اخلطــر لألجســام الفضــائية مــن األرض أو دخوهلــا بــال ســيطرة يف الطــبقات  

 الكثيفة من الغالف اجلوي أو سقوطها على الكرة األرضية؛

طـرائق ووسـائل حلمايـة املركـبات الفضـائية واحملطات املدارية من             اسـتحداث    )د( 
 آثار اجلسّيمات املتناهية السرعة اآلتية من احلطام الفضائي؛

اســتحداث وتطبــيق تدابــري تســتهدف التخفــيف مــن ملوثــات الفضــاء واملــدار   )ه( 
 الثابت بالنسبة لألرض؛

وث اليت أجرهتا املنظمات الروسية وفـيما يـلي النـتائج األساسية اليت أسفرت عنها البح       -٥
 .يف هذه اجملاالت

ــرادارية الــيت أجــرهتا مراكــز نظــم الرصــد الفضــائي        -٦ فقــد تســّنى، بفضــل القياســات ال
 من  ٠,٣ - ٠,٢الروسـية، إعـداد وصـيانة فهـرس مصـّور باألجسـام الـيت يـزيد حجمهـا عـلى                     

وحيــتوي هــذا . مــتراتاملــتر، والــيت شــوهدت عــلى ارتفاعــات تصــل إىل عــدة آالف مــن الكيلو
 جسم فضائي تقريبا، وميكن بفضله التنبؤ باصطدام        ٧ ٠٠٠الفهـرس اآلن عـلى معلومات عن        

وسـقوط األجسـام الفضـائية األهـم شـأنا عـلى األرض وإجـراء حتلـيل اسـتعادي لألحداث اليت                     
وجيــري يف الوقــت احلاضــر أيضــا إعــداد فهــرس باألجســام . وقعــت يف الفضــاء احملــيط بــاألرض

 . مدخل٦٠٠ئية املوجودة يف املدار الثابت بالنسبة لألرض يتضمن ما يربو على الفضا

وجتــري مــنظمات األكادميــية الروســية للعلــوم حالــيا عملــيات رصــد بصــرية وراداريــة    -٧
. لـلحطام الفضـائي يف املـدار الثابت بالنسبة لألرض وتعد قواعد بيانات عن األجسام الفضائية               

ــبارية لــلحطام الفضــائي يف املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض   وجيــري تنفــيذ جتــارب راداريــة   اخت
للفضاء السحيق  " إيفباتوريا"واملـدارات االهليلجية العالية االرتفاع، باستخدام هوائيات مركز         

وأّدى اسـتخدام جهـاز اإلرسـال املوجـود لدى املركز، مدعوما            .  مـترا  ٧٠الـيت يـبلغ ارتفاعهـا       
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روع شبكة أجهزة القياس القاعدي بالتداخل الضوئي الشديدة        هبوائـيات االسـتقبال الـتابعة ملش      
الطـول واملتدنـية الـتردد إىل تيسـري الـنجاح يف اسـتبانة أجسـام يف املـدار الثابت بالنسبة لألرض                      

 ١٢ويف املـدارات العالـية االرتفـاع، االهليلجـية مـنها والـيت يكـتمل دوراهنا حول األرض كل                    
 .ساعة

ــتلوث التكنوجــيين    ويــوىل الكــثري مــن االهــتم  -٨ ــّين ال ــنماذج الــيت تب ــتطوير وصــقل ال ام ل
ــية  . للفضــاء احملــيط بــاألرض واملــدار الثابــت بالنســبة لــألرض    ــيانات التجريب وباالســتناد إىل الب

ــنموذج االحصــائي       ــدارات املنخفضــة، مت صــقل ال ــتعلقة باألجســام الفضــائية يف امل ــدة امل اجلدي
 للــتوّزع الفضــائي لألجســام التكنوجينــية الــيت يــزيد  للتنــبؤات املتوســطة األمــد والطويلــة األمــد

حجمهـا عـلى مليمـتر واحـد، وأّدى ذلـك إىل تصـميم منوذج حاسويب للتنبؤ باحلطام الفضائي                   
 .وحتليله

وجيــري تنفــيذ مشــاريع للبحــث والتصــميم الــتجرييب مــن أجــل إنشــاء نظــام آيل جلمــع  -٩
يعـية املوجودة يف الفضاء احمليط باألرض       ومعاجلـة املعلومـات عـن األجسـام التكنوجينـية أو الطب           

وأسفر تصميم تقين   . هبـدف تقيـيم احلالـة الراهـنة للـتلوث والتنـبؤ باحلـاالت اخلطـرة أو الطارئة                 
أعـّده املعهـد املركـزي للـبحوث اهلندسـية باسـتخدام مـوارد مركـز مراقبة البعثات، عن بيانات                    

ملركبات الفضائية إىل الغالف اجلوي     جتريبـية مفـيدة بشـأن التعقّـب احلاسـويب لدخـول خمتلف ا             
 .الفضائية" مري"وحملطة 

واســتحدثت، يف إطــار حبــوث احلمايــة التدريعــية الــيت أجريــت يف اجلــزء الروســي مــن    -١٠
 :ومن بني هذه الدروع ما يلي. احملطة الفضائية الدولية، أنواع خمتلفة من الدروع الواقية

ما (ع نسيجي من األلياف البازلتية      دروع واقـية غـري تقلـيدية مصـنوعة بتجمـي           )أ( 
 ؛")األجنحة القابلة للطي"يعرف بـ 

 دروع واقية تقليدية للجزء املخروطي من وحدة االلتحام؛ )ب( 

 .تصاميم لدروع واقية ثبت جناحها بالعمليات احلسابية )ج( 

واقترحـت هـياكل وقائـية عمومـية مـتعددة الطـبقات ملخـتلف أجـزاء املركـبة الفضائية                    -١١
 .فقا ملدى خطر االختراقو

ــواع املركــبات       -١٢ ــيها يف تصــميم خمــتلف أن ــتائج الــيت مت التوصــل ال وميكــن اســتخدام الن
 .الفضائية واحملطات املدارية
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وجيــري االضــطالع بــبحوث بشــأن الــدروع الوقائــية بــتحديد مــدى االخــتراق الــذي    -١٣
ية وباستعادة درجة من الّسد     حتدثـه يف اجلدران جسّيمات احلطام الفضائي يف الظروف التشغيل         

 ). كغم٢٠ - ١٠(احملكم الذي يسمح بقدر متدن نسبيا من الدفق الكتلي 

وحتظــى مشــكلة احلــد مــن الــتلوث التكنوجــيين للفضــاء احملــيط بــاألرض بالكــثري مــن      -١٤
 .االهتمام

اللذان " إم-بروتون"و " ٢-سويوز"ففـي الوقـت احلـايل، يعتـرب الصـاروخان احلـامالن         -١٥
. حتديـثهما الصـاروخني احلاملني األساسيني الرئيسيني يف منظومة مركبات االطالق الروسية          مت  

ومـن أجـل احلـد من تراكم املراحل النهائية من احلامالت يف املدار، من املزمع استحداث نظام             
، على أمل حتقيق تقليص     )Iالوحدة  " (٢-سويوز"كـبح مـنفعل جتريـبـي يف املـرحلة الثالـثة مـن              

 املســتهلكة واحلــيلولة Iبــني مخســة وســتة أضــعاف يف فــترات االنقــذاف مــن وحــدات  يــتراوح 
أّمــا يف تشــغيل الصــاروخ احلــامل األساســي اآلخــر،  . بالكــامل تقريــبا دون تــراكمها يف املــدار 

، فـال حيدث تراكم يف املدار للمراحل النهائية املستهلكة بسبب طرياهنا القصري األمد     "بـروتون "
ــة مــنفعلة، مــ  ــروتون"ع اندفــاع الصــاروخ  يف حال  ٢٠٠إىل مــدار أعــلى يصــل ارتفاعــه إىل   " ب

 .كيلومتر

وجيــري صــقل نظــم فصــل مــراحل الصــاروخ احلــامل مــن املركــبة الفضــائية ومكوناهتــا  -١٦
ــنامجة عــن      ( ــتفجرة واحــتجازها داخــل معــدات مصــممة ملــنع الشــظايا ال ــرتاجات امل ــتقاط ال ال

، واالستعاضــة عــن نظــم القذائــف الــنارية بأجهــزة   انفجارهــا مــن الســقوط يف البيــئة الفضــائية 
 ).ميكانيكية مغلقة، وما إىل ذلك

والصاروخ احلامل " بروتون"املستخدمة على منت    " DM"وفـيما يتعلق باملرحلة العلوية       -١٧
، توجد اآلن تدابري )Sea Launchمشروع  ((Zenit-3SL)"  إس إل٣-زينيت"الـتجاري اجلديد  

نـات الوقود الداسر والغازات املكّيفة الضغط من صهريج الوقود         خاصـة لتصـريف شـظايا مكو      
بعـد االنفصـال عـن املركـبة الفضـائية لضـمان نـزع املـرحلة العلويـة بصـورة آمـنة ومنع تدّمرها                 

ومـنعا لالنفجـارات يف سلسـلة من عمليات إطالق املركبات الفضائية،            . أثـناء الطـريان املـنفعل     
مع االحتراق الكامل ) SOZاحملركان (دء إدارة احملـّرك   إعـتاق نظـامي بـ   ١٩٦٦ألغـي مـنذ عـام     

 عملــية إطــالق ٢١مت تنفــيذ ذلــك حــىت اآلن يف (واملــتزامن لوقودمهــا يف نظــام اســتقرار ســالب 
 إجــراء تقويــة ثالــثة لــنظام دفــع الصــاروخ  ١٩٩٧، ومــن املقــرر مــنذ عــام  )للصــواريخ احلاملــة

مت (ان االزالة املعّجلة من املدار والتغطيس احلـامل بعناصـر الوقـود الداسـر املتـبقي من أجل ضم         
وتنفّذ هذه التدابري بصورة رئيسية ). تنفـيذ ذلـك يف ثـالث عملـيات إطـالق للصـواريخ احلاملة          
 .يف عمليات االطالق التجارية حيث يوجد فائض من القوة
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ا وطّبقـت طائفة شاملة وكاملة من التدابري للحد من تلوث الفضاء احمليط باألرض فيم              -١٨
، الـذي مـن املزمع      DMيـتعلق بـأي عملـية إطـالق، عـلى الـنموذج احلديـث للصـاروخ احلـامل                   

 املســاعدين املوجوديــن عــلى متــنه، اللذيــن يــزّودان بوقــود مــن  SOZاالستعاضــة عــن احملــركني 
مكونـات الوقـود الداسـر التلقائي االشتعال والشديد السمية، مبحركني ميكن إعادة استعماهلما         

مــن مكونــات الوقــود الداســر للوحــدة األساســية ويدجمــان متامــا يف نظــام دفعــه  يــزودان بوقــود 
 .الرئيسي، وذلك فيما يتعلّق بالتخميل أو غريه

"  إم-بريـــز " و(Fregat)" فــريغـات"وروعيــت يف تصــميم املــراحل العلويــة اجلديــدة      -١٩
(Briz-M) كـي يف آر يب    " و "(KVRB) العاملة وختميلها  إمكانية إزالة هذه املراحل من املدارات 

 .الحقا

والتخفــيف مــن الــتلوث التكنوجــيين يف مــنطقة املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض يتصــل    -٢٠
حتديــدا وقــبل كــل شــيء بضــرورة إزاحــة األجســام الفضــائية املســتهلكة بعــد انقضــاء عمــرها    

بــت التشــغيلي ونقــلها إىل املقــربة الــيت جيــب أن تكــون حدودهــا الســفلية أعــلى مــن املــدار الثا   
 كيلومــتر، وفقــا لتوصــيات جلــنة التنســيق املشــتركة بــني ٢٠٠بالنســبة لــألرض مبــا ال يقــل عــن 

ــية      ــائق التقن ــيها يف الوث ــية باحلطــام الفضــائي وللشــروط اخلاصــة املنصــوص عل الوكــاالت واملعن
 .للمركبات الفضائية والصواريخ احلاملة

قل على شظايا وقود الصواريخ     ويف حالـة األجسـام الفضـائية املستهلكة، يطّبق هذا الن           -٢١
ــك Ekran M 12 وEkran 31(الداســر  ــا إىل ذل ــدة لألجســام   ). ، وم ويف التصــميمات اجلدي

 وغريمهـــا، مـــن املقـــرر، ألجـــل ضـــمان نقـــل املركـــبة Ekspress-A و SESATالفضـــائية، مـــثل 
فري الفضـــائية مـــن املـــدار الثابـــت بالنســـبة لـــألرض إىل املقـــربة، اختـــاذ الترتبـــيات الالزمـــة لـــتو  

احتياطــيات خاصــة مــن الوقــود الــيت جيــب اســتنفادها مبجــرد صــدور تعلــيمات لذلــك الغــرض   
 ٢ ٦٠٠وبالـتايل، يسـتهلك مـن الـزنون لـنقل مركـبة تقـلّ كتلـتها عـند االطـالق عن                      . حتديـدا 

 كيلوغراما، وهو ما يشكّل ما   ١٢٤ و ٨٤ كيلومتر، ما بني     ٢٠٠كـيلوغرام إىل ارتفـاع علـّوه        
 .ائة من جمموع احلمل املطلوب من الوقود يف امل١,٦ و١,٣بني 

وفـيما يـتعلق باملـراحل العلـيا، عـندما تطلق املركبات الفضائية يف املدار الثابت بالنسبة                  -٢٢
أو يف املدارات اليت هي أدىن من املدار الثابت        " التخزين"لـألرض، فهـي توضـع فورا يف منطقة          

ن املــرحلة العلــيا، فاهنــا تشــق طــريقها إىل وبعــد انفصــال املركــبة الفضــائية عــ. بالنســبة لــألرض
 .املدار الثابت بالنسبة لألرض مبساعدة نظام الدسر اخلاص هبا
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ويـوىل اهـتمام خـاص لـزيادة نطـاق اخلـيارات املـتاحة للقيام مبناورات إزاحة املركبات                   -٢٣
ها الفضـائية مـن املـدارات العاملـة، وذلـك بواسـطة دفّاعات صاروخية كهربائية تستعمل بصفت                

نظـم الدسـر التصـحيحية املوجـودة عـلى مـنت املركـبات الفضـائية، وهـي ختتلف عن الدفّاعات             
وهــذه الدفاعــات . الســائلة مــن حيــث أهنــا أكــثر توفــريا يف اســتهالك وقــود الدســر الصــاروخي

الكهربائـية جيـري اسـتعماهلا فعـال يف عـدد مـن املركـبات الفضائية الروسية واملنصات الفضائية                   
صـحيح مـدارات املركـبات الفضـائية ودسـر املركـبات الفضـائية يف مـرحلة النقل بني                   العاملـية لت  
 .املدارات

 :كما جيري إيالء اهتمام خاص بإعداد وثائق عن الطرائق واملعايري التقنية -٢٤

صــيغت املعــايري االداريــة لروســافياكومسوس واعــتمدت يف القطــاع الــتجاري    )أ( 
 املعين بالصواريخ والفضاء؛

املتطلـبات العامـة للحد   : عناصـر تكنولوجـيا الفضـاء   "يغت الوثـيقة املعـنونة     صـ  )ب( 
ــاألرض     ــنـي للفضــاء احملــيط ب ــتلوث التكنوجي ــن ال ــذه     "م ــلى وجــوب أخــذ ه ــنص ع ، وهــي ت

املتطلـبات بعـني االعتـبار يف العمـل الـتقين املـتعلق بـتطوير املـوارد الفضـائية؛ وتـرد كـل التدابري                        
 نة يف وثيقة منفصلة تتعلق بتصميم العنصر املعين واستعماله؛واحللول التقنية لتنفيذها مبّي

املتطلبات العامة حلماية   : عناصـر تكنولوجـيا الفضاء    "صـيغت الوثـيقة املعـّنونة        )ج( 
من املزمع أن يبدأ    " (املـوارد الفضـائية مـن أثـر اجلسـيمات الطبيعـية املنشـأ والتكنوجينــية املنشـأ                 

 ؛)٢٠٠٣ه يولي/ متوز١نفاذ هذا املعيار يف 

منــوذج تــوزع الــتدفقات   "أُعــّد املشــروع األول للمعــيار احلكومــي املعــنون      )د( 
 ؛" الزمانية–التكنوجينـية يف الفضاء احمليط باألرض من حيث الكثافة احليزية 

أجريـــت تقيـــيمات المكانـــية اختـــاذ اجـــراءات أجنـــع لـــلحد مـــن الـــتلوث          )ه( 
زاحـة املركـبات الفضـائية من املدار الثابت         التكنوجيـنـي للفضـاء احملـيط بـاألرض، وخصوصـا إ          

بالنسـبة لـألرض عـند انـتهاء مهمـتها ونقـلها إىل مـدارات الـتخزين وإزاحـة املركبات الفضائية                     
 . عاما٢٥املوجودة يف املدار املنخفض ونقلها إىل مدارات ال تزيد فترة عمرها على 

عناصر تكنولوجيا  : "ومسوس، اعتمد املعيار االداري التايل لروسافياك     ٢٠٠٣ويف عـام     -٢٥
ــاء ــأ      :الفضـ ــية املنشـ ــيمات الطبيعـ ــر اجلسـ ــن أثـ ــائية مـ ــوارد الفضـ ــة املـ ــة حلمايـ ــبات العامـ املتطلـ

ــأ  ــية املنش ــداد     ". والتكنوجينـ ــال إع ــيام بالكــثري يف جم ــد مت الق ــية   "وق ــية املرجع ــبادئ التوجيه امل
 ").دليل احلماية" ("للحماية من أثر احلطام الفضائي اجلسيمي
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شـارك ممـثلون من روسافياكومسوس ووزارة الدفاع الروسية واألكادميية الروسية           وقـد    -٢٦
للعلـوم وغريهـا مـن الوكـاالت واملـنظمات الروسـية مشـاركة نشـيطة يف إعـداد مشروع وثيقة                     

مبادئ "جلـنة التنسـيق املشـتركة بـني الوكـاالت واملعنية باحلطام الفضائي، وهي الوثيقة املعنونة               
، وميكن أن يكون هلذه الوثيقة تأثري       "عمال الرامية إىل ختفيف تلوث الفضاء     توجيهـية لتنظيم األ   

 .بعيد املدى يف تطوير األنشطة الفضائية

وجيّسـد مشـروع الوثـيقة القلـق املتـنامي يف اجملـتمع الدويل من ازدياد اخلطر الذي ميثله                  -٢٧
ميـثله ذلـك عــلى   احلطـام الفضـائي يف الفضـاء احملـيط بــاألرض، وفـوق كـل شـيء اخلطــر الـذي         

احملطــة الفضــائية الدولــية، وهــو ميــثل خطــوة أوىل يف ســبيل صــوغ اتفــاق دويل يتضــمن معــايري   
 .التكنوجينـي للفضاء احمليط باألرضصارمة مبا فيه الكفاية بشأن األنشطة ذات الصلة بالتلوث 

تنظيمية ويسـتوجب اعـتماد الوثيقة القيام أوال حبل نطاق واسع من املشاكل التقنية وال               -٢٨
والقانونـية عـلى أسـاس توافـق اآلراء واتـباع هنج مرحلي ومتوازن إزاء تنفيذ املبادئ الواردة يف       

ومن الضروري بوجه خاص . الوثـيقة لـدى االضـطالع باألنشطة الفضائية على الصعيد العاملي     
 :إعداد حزمة واحدة من الوثائق الدولية ترسي ما يلي

لفضـاء احملـيط بـاألرض واملدار الثابت بالنسبة         مسـتوى الـتلوث التكنوجيـنـي ل       )أ( 
 لألرض؛

 املبادئ اخلاصة باحلد من التلوث التكنوجينـي للفضاء احمليط باألرض؛ )ب( 

القواعـد اخلاصـة باسـتعمال املركـبات الفضـائية عـلى حنو ميكّن من جتّنب أي                   )ج( 
 زيادة يف التلوث التكنوجينـي للفضاء احمليط باألرض؛

داث ذات الصــلة بالــتلوث التكنوجيــنـي للفضــاء احملــيط بــاألرض، رصــد األحــ )د( 
واجـراءات تـبادل املعلومـات بشـأن تلـك األحـداث، وال سـيما فـيما يتعلق باستعمال السواتل                    
املتناهـية الصـغر الـيت تكـاد تقـاس بالـنانو والبـيكو والفمـتو، وهـي تكـاد تكون خفية عن العني                        

 .اجملّردة

حتـاد الروسـي أن من السابق لألوان الشروع يف دراسة           ويف ذلـك اخلصـوص، يـرى اال        -٢٩
اجلوانــب القانونــية ملشــاكل احلــد مــن الــتلوث التكنوجيــنـي للفضــاء احملــيط بــاألرض يف اللجــنة  

 .الفرعية القانونية

ويتضـمن مـرفق هـذه الوثيقة مقّدمة متهيدية لتكنولوجيات التخفيف اجلديدة واردة يف              -٣٠
 .شكل جدول
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