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  مقدمة -أوال  
ــرة  -١ ــة   ٣٣يف الفق ــية العام ــرار اجلمع ــن ق ــؤرخ ٥٨/٨٩ م ديســمرب / كــانون األول٩ امل

ــزيدا مــن االهــتمام ملشــكلة       ٢٠٠٣ ــدول األعضــاء م ــويل ال ــية أن مــن املهــم أن ت ، رأت اجلمع
 قدرة نووية، اصـطدام احلطـام الفضـائي باألجسـام الفضـائية، وخصوصـا تلـك املـزودة مبصـادر              

ولســائر اجلوانــب املــتعلقة بــه، ودعــت إىل مواصــلة األحبــاث الوطنــية بشــأن هــذه املســألة وإىل   
. اسـتحداث تكنولوجـيا حمسَّـنة لرصـد احلطـام الفضـائي وإىل جتميع وتعميم البيانات املتعلقة به                

تخدام الفضاء ورأت أيضـا أنـه ينـبغي تـزويد اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية، الـتابعة للجنة اس           
وأقـرت بأن   . اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، بأقصـى قـدر ممكـن مـن املعلومـات هبـذا الشـأن                    

الـتعاون الـدويل ضروري للتوسع يف استراتيجيات مناسبة وميسورة التكلفة لتقليل تأثري احلطام           
 .الفضائي على البعثات الفضائية املقبلة إىل أدىن حد ممكن

دعت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية الدول األعضاء ووكاالت        ويف دورهتـا األربعـني،       -٢
الفضـاء االقليمـية أن تواصـل تقـدمي تقاريـر عن أحباثها الوطنية املتعلقة باحلطام الفضائي وبأمان                 
األجســام الفضــائية الــيت حتمــل عــلى متــنها مصــادر قــدرة نوويــة ومبشــاكل اصــطدامها باحلطــام 

ــائـي  ــرA/AC.105/804(الفضـ ــة  ). ١٢٠ة ، الفقـ ــفوية مؤرخـ ــرة شـ ــوز٢٤ويف مذكـ ــيه / متـ يولـ
 ٣١، دعـا األمـني العـام احلكومـات إىل تقـدمي أي معلومـات تـتعلق هبذه املسألة حبلول                     ٢٠٠٣

 لكـي يتسـىن عـرض تلـك املعلومات على اللجنة الفرعية العلمية            ٢٠٠٣أكـتوبر   /تشـرين األول  
 .والتقنية يف دورهتا احلادية واألربعني

مانــة هــذه الوثــيقة اســتنادا إىل املعلومــات الــواردة مــن الــدول األعضــاء وقـد أعــدت األ  -٣
 .واملنظمات الدولية

  
  الردود الواردة من الدول األعضاء     -ثانيا  

 الربازيل    
 ]باالنكليزية: األصل[

 
، منذ     (INPE)تقوم شعبة ميكانيكا الفضاء ومراقبته باملعهد الوطين لبحوث الفضاء                             -١

حول حركة األجسام االصطناعية والطبيعية املوجودة حول األرض                                  ، بدراسات         ١٩٧٧عام    
وقد تناولت تلك الدراسات              . وغريها من األجرام السماوية ومراقبة تلك األجسام واألجرام                        

ومنذ     .  اضطراب األجسام يف املدار بفعل قوة ما أو عزم دوران أو كليهما                             ١٩٩١منذ عام      
تشمل حركة احلطام الفضائي، مبا يف ذلك                      ، جرى توسيع نطاق تلك الدراسات ل                   ١٩٩٨عام   
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منذجة كيفية َتبعثُر سحابة احلطام من مصدر نقطي أصلي وحيد وتغّير شكلها على امتداد                                                     
 .مسار حركة اجلسم         

، رصدت وكالة الفضاء              ٢٠٠٣مايو   / أيار   ١٥فرباير إىل      / شباط   ٦ويف الفترة من       -٢
وقام الفريق الفرعي           . ف اجلوي لألرض          إىل الغال    BeppoSaxالربازيلية رجوع الساتل االيطايل                 

 :التقين التابع للمعهد ما يلي            

 تقدمي دعم تقين عام للفريق املتعدد التخصصات؛                        )أ( 

 ترمجة التقارير التقنية اليت ينشرها الفريق االيطايل دوريا على االنترنت؛                                     )ب ( 

 .وضع تقديرات موقوتة ودقيقة لنقطة االرتطام                    )ج ( 

:  االصطناعية      CMC-214-4سواتل    "دث املعهد دورة عنواهنا          ، استح    ٢٠٠٣ويف عام      -٣
ضمن برنامج دراساته العليا يف جمال هندسة وتكنولوجيا                             " التشكيالت واحلطام الفضائي             

 .الفضاء  
  

 فنلندا    
 ]باالنكليزية: األصل[

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

، يف     )مشروع االستقاللية العملياتية يف املدار                 (PROBAساتل     أطلق على منت           )أ( 
 الذي يتضمن          (DEBIE)، جهاز تقييم احلطام املوجود يف املدار                      ٢٠٠١أكتوبر      /تشرين األول      

 أجهزة استشعار للحطام الفضائي ووحدات ملعاجلة بياناته؛                            

  (ISS) الحقا على منت احملطة الفضائية الدولية                  DEBIEسوف حيلّق جهاز           )ب ( 
 ليقوم بدور ذي طابع عمليايت أوضح؛                   

أجري مسح للحطام الفضائي املوجود يف املدارات األرضية املنخفضة                                    )ج ( 
باستخدام رادارات املرفق األورويب لدراسة التشتت الالمترابط يف منطقة الشفق القطيب                                   

  البالند؛     ، الكائن يف      ) سنتيمتر أو أكثر          ١كشف األجسام اليت يبلغ مقاسها                  : القدرة املثبتة    (

أجرت جامعة توركو مسحا للحطام الفضائي املوجود يف املدار الثابت                                   )د ( 
املوجود يف جزر          ) اإليسا   (بالنسبة لألرض، باستخدام مقراب وكالة الفضاء األوروبية                              

 .الكناري  
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 فرنسا    
 ]بالفرنسية: األصل[

 
  مقدمة -١ 

ضطلع هبا يف فرنسا أثناء عامي                   يستهدف هذا التقرير تقدمي حملة جمملة عن األنشطة امل                          -١
 :وتتصل تلك األنشطة باجملاالت الثالثة التالية                      .  فيما يتعلق باحلطام الفضائي               ٢٠٠٣-٢٠٠٢

" شبكة املراكز     "التعاون مع الشركاء األوروبيني يف اطار                   : التعاون الدويل      )أ( 
 باحلطام الفضائي          ومع سائر الوكاالت التابعة للجنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية                              

 ومع جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية؛                           ) اليادك  (

صوغ لوائح تنظيمية لألنشطة الفضائية، وخصوصا تلك                                 : األنشطة التنظيمية         )ب ( 
 املتعلقة باحلد من انتشار احلطام؛               

ية    األنشطة اليت يضطلع هبا املركز الوطين للدراسات الفضائ                           : األنشطة التقنية       )ج ( 
(GNES)                  وهيئات البحوث وأوساط الصناعة . 

  
  التعاون الدويل -٢ 

  شبكة املراكز )أ( 
ويضم املشروع  . احلطـام الفضـائي هـو موضـوع مشـروع ريادي تتواله شبكة املراكز              -٢

 واملركز  (BNSC)حالـيا أربـع وكـاالت فضـائية، هـي املركـز الوطـين الـربيطاين لشؤون الفضاء                   
 (DLR) واملركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي       (CNES)ات الفضائية   الوطـين الفرنسـي للدراسـ     

واهلـدف الرئيسـي للشبكة هو تنمية التعاون        . واإليسـا، إثـر انسـحاب وكالـة الفضـاء االيطالـية           
 .األورويب بشأن األنشطة املتعلقة باحلطام الفضائي

رنامج متكامل  واالجنـازان الرئيسـيان اللـذان حققـتهما الشـبكة حـىت اآلن مهـا وضـع بـ                   -٣
 :يشتمل على خطة عمل لكل وكالة، وحتديد أربعة جماالت لتعزيز التعاون فيها، هي

 الرصد بأجهزة بصرية حممولة على سواتل؛ )أ( 

 الكشف املوضعي وحتليل املواد؛ )ب( 

 االرتطامات العالية السرعة واحلماية منها؛ )ج( 

 .اعداد معايري موحدة أوروبية )د( 
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وقد رسا العقد   . قت نفسه تكوين فرقة عمل خاصة تعىن مبراقبة الفضاء        وجـرى يف الو    -٤
 (ONERA)عــلى كونســورتيوم يقـــوده املكتــب الوطــين لدراســـات وأحبــاث الفضــاء اجلـــوي       

) ‘١ ‘٤انظـر الـباب الفرعي   ( وجامعـة بـرين   Alcatel Space و QinetiQبالـتعاون مـع شـركيت    
 أورويب مقــبل ملراقــبة الفضــاء وتصــاميم واهلــدف مــن ذلــك هــو حتديــد مواصــفات نظــام. أدنــاه

 .ذلك النظام وكيفية أدائه وتكاليفه
  

  األمم املتحدة )ب( 
عقــب العــرض الــذي قــدم أثــناء الــدورة األربعــني للجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية يف      -٥

 بشــأن مــبادئ الــيادك التوجيهــية لتخفــيف احلطــام الفضــائي، الــيت تــبني    ٢٠٠٣فــرباير /شــباط
، اقترح ممثل (A/AC.105/C.1/L.260)الوقائية األساسية للحد من تولُّد احلطام الفضائي املـبادئ   

ــك         ــيق تل ــبطة بتطب ــية املرت ــب القانون ــية بدراســة اجلوان ــية القانون ــوم اللجــنة الفرع فرنســا أن تق
غـري أن اللجـنة الفرعـية مل تـتمكن مـن التوصل إىل توافق يف         . ٢٠٠٥املـبادئ، ابـتداء مـن عـام         

 .شأن ذلك االقتراحاآلراء ب
  

  )اليادك(جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي  )ج( 
شـاركت فرنسـا يف اجـتماع الـيادك احلادي والعشرين، الذي عقد يف بانغالور، اهلند،                 -٦

ــارس / آذار١٣ إىل ١٠مــن  ــثل  . ، وحضــره مجــيع األعضــاء األحــد عشــر   ٢٠٠٣م ــرأس مم وت
 للدراســات الفضــائية الوفــد الفرنســي، الــذي ضــم ممــثلني عــن املكتــب الوطــين   املركــز الوطــين

ــاء اجلـــوي   ــربة والتجريـــب  (ONERA)لدراســـات وأحبـــاث الفضـ ــز اخلـ ــية مبراكـ  واالدارة املعنـ
(Direction des centres d’expertise et d’essais) (DCE) الــتابعة للمفوضــية العامــة لشــؤون 

 وقـيادة الدفـاع اجلـوي والعملـيات     (DGA) (Délégation générale pour l’armement)التسـلح  
 .(Commandement de la défence aérienne et des opérations aériennes)اجلوية 

  
  األنشطة التنظيمية -٣ 

  تطوير قانون الفضاء يف فرنسا )أ( 
ــارس / آذار١٣يف  -٧ ــاث    ٢٠٠٣مـــ ــوزارة األحبـــ ــيا بـــ ــرية التكنولوجـــ ــدت مديـــ ، عقـــ

ــانون الفضــاء يف فرنســا      والتكنول ــية حــول تطــور ق ــية الوطن ــدوة يف اجلمع ــدة ن . وجــيات اجلدي
فاملعـاهدات الدولـية تقضـي بأن تشرف الدول على األنشطة الفضائية ملواطنيها، مما يثري مسألة                

 :وأبرزت الندوة األمور التالية. وضع جمموعة قوانني خاصة بذلك
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ل الترخـــيص بـــاطالق األجســـام أمهـــية انشـــاء اطـــار قـــانوين يف فرنســـا يشـــم  )أ( 
 الفضائية وتسجيلها؛

مـــثل امللكـــية الفكـــرية أو (ضـــرورة مواءمـــة بعـــض فـــروع التشـــريع الوطـــين   )ب( 
 ؛)التأمني

ضــرورة ايضــاح مفهــوم اخلدمــة العمومــية مــن حيــث انطــباقه عــلى األنشــطة    )ج( 
 الفضائية؛

 .جدوى حتديد وتعزيز نطاق املهام املسندة إىل املركز الوطين )د( 

واتفقـت آراء املشـاركني يف الـندوة أيضـا عـلى أمهـية أخذ الدراسات القانونية املقارنة                   -٨
مثل قوانني  (بعـني االعتـبار، أي االسـتعانة باخلـربة املكتسـبة مـن تنفـيذ القوانـني الوطنـية احلالية                     

) مريكيةأسـتراليا واململكـة املـتحدة لـربيطانيا العظمـى وايرلـندا الشـمالية والواليـات املتحدة األ                 
مـن أجـل االحـتفاظ باجلوانـب اجملّربة واملختربة وتفادي تكرار َمواطن الضعف، وكذلك أمهية                

 .جتسيد السياقني األورويب والدويل لدى تأطري تلك التشريعات
  

  وضع املعايري املوحدة )ب( 
املؤلف (مت اجنـاز املعـايري األوروبـية الـيت أعدهـا الفـريق العـامل املشـترك بني الوكاالت              -٩

مـن ممثـلي وكالـة الفضـاء االيطالـية واملركـز الوطـين الـربيطاين لشـؤون الفضـاء واملركـز الوطين             
وأدخلــت ). الفرنســي للدراســات الفضــائية واملركــز األملــاين لشــؤون الفضــاء اجلــوي واإليســا   

وقدمـت الوثـيقة إىل   . ASTRA 1Kعلـيها تعديـالت طفـيفة عقـب عملـيات سـاتل االتصـاالت        
ــتع  ــبادرة ال ــايري الفضــائية   م ــايري  (ECSS)اون األورويب عــلى توحــيد املع  الدراجهــا يف نظــام املع

وعـلى الصـعيد الـدويل، قدمـت الـيادك أمـام اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، التابعة                 . األوروبـية 
ــرباير /للجــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، يف شــباط     ، عرضــا ٢٠٠٣ف

ــية  ــبادئها التوجيه ــام الفضــائي   مل ــيف احلط ــتعلقة بتخف ــيقة    .  امل ــاعداد وث ــيا ب ــيادك حال ــوم ال وتق
ــية   . معلومــات خلفــية تتضــمن ايضــاحات وتعلــيالت   ويف الوقــت ذاتــه، أنشــأت املــنظمة الدول

فـريقا عامال لدراسة االحتياجات ولوضع استراتيجية بشأهنا، بغية         ) اإليسـو (للتوحـيد القياسـي     
وقد اعتمدت للمستقبل القريب سبعة مواضيع      . ة الدولـية  صـوغ جمموعـة مـن اللوائـح التنظيمـي         

وسيتوىل الفريق . عمـل تقـابل عـناوين الفصـول السـبعة يف املـبادئ التوجيهـية لتخفـيف احلطـام          
 .العامل تنسيق جهود خمتلف أفرقة اإليسو املعنية باحلطام واقامة اتصاالت دائمة مع اليادك

  



 

7  
 

A/AC.105/817

  األنشطة التقنية -٤ 
  (Alcatel Space)" يل سبيسألكات"شركة  )أ( 

٤انظر الباب الفرعي  (يف دراســة اإليســا املتعلقة مبراقبة الفضاء        " ألكاتـيــل "شـاركت    -١٠
واجلانـــبان الرئيســـيان اللـــذان تناولـــتهما الشـــركة مهـــا تصـــميم الـــنظم، وأجهـــزة ). أدنـــاه‘ ١‘

ســا حــول كشــف  وتولــت الشــركة زمــام القــيادة يف دراســة أجــرهتا اإلي  . االستشــعار البصــرية
 .الكويكبات القريبة من األرض ورصدها

  
  املكتب الوطين لدراسات وأحباث الفضاء اجلوي )ب( 

  مراقبة الفضاء ‘١‘ 
الشبكة الكربى املهيأة          (GRAVESاستمر تطوير رادار مراقبة الفضاء التابع لشبكة                     -١١

 كيلومتر،       ١ ٠٠٠فاع     وسيكون الرادار قادرا على كشف السواتل حىت ارت                        ). ملراقبة الفضاء     
ويقع موقع البث خارج مدينة دجيون مباشرة،                          .  ساعة    ٢٤بفترة كشف تقل عن              

وجيري االضطالع بأعمال                ). قاعدة عسكرية        (االستقبال على هضبة ألبيون                 وموقع 
يونيه     /وتتوقع القوات اجلوية أن يصبح النظام عامال يف حزيران                            . واختبارات للموثوقية         توسيع   
٢٠٠٥. 

ال املـدين، تـوىل املكتـب الوطـين زمـام القـيادة يف دراسـة أجـرهتا اإليسـا حول                     ويف اجملـ   -١٢
 Alcatel Space و QinetiQجـدوى انشـاء نظـام أورويب ملراقـبة الفضـاء، بالـتعاون مـع شـركيت         

وعملت االدارة املعنية مبراكز اخلربة والتجريب التابعة للمفوضية العامة لشؤون          . وجامعـة برين  
واسـتهدفت الدراسـة حتديـد مواصـفات نظام أورويب          .  بصـفة استشـارية    (DGA/DCE)التسـلح   

وقد أتاح العمل املنجز حىت اآلن تقييم       . مقـبل ملراقـبة الفضاء وتصاميمه وكيفية أدائه وتكاليفه        
وفيما يتعلق مبراقبة املدارات املنخفضة، كان احلل املعتمد هو نظام          . احتـياجات الـنظام ومهامه    
أمــا بشــأن املــدار . GRAVES االرتفــاع مــن الــنوع املســتعمل يف شــبكة راداري ذو تــردد فــائق

الثابـت بالنسـبة لـألرض فقـد كـان احلـل املعـتمد هـو شـبكة مقاريـب ذات أقطـار تـتراوح بني                          
 . مترا١,٠ مترا و٠,٥

  
 اآلثار املترتبة على ذلك يف فهمنا : رصد األلواح الشمسية يف مقراب هبل الفضائي ‘٢‘ 

  ملسألة احلطام
 بعــد ٢٠٠٢مــارس /الفضــائي يف آذار" هــبل"اســترجع لوحــان مشســيان مــن مقــراب    -١٣

وسوف يوفر فحص .  كـم ٦٠٠دورانـه حـول األرض ملـدة مثـاين سـنوات عـلى ارتفـاع يـناهز              
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.  مـترا مـربعا معلومات عن بيئة املدار وكيف تغريت منذ البعثة السابقة             ١٢٠سـطحهما الـبالغ     
وتســتهدف التحلــيالت املــبكرة . تطامــات كــثرية العــددفقــد تركــت بصــماهتا عــلى اللوحــني ار

وقد أُجري فحص فوتوغرايف ألحد اللوحني      . وضـع خـريطة لـتوزُّع الـنقوب حسب أحجامها         
وسيجرى . وفُحصـت الـنقوب األكـرب باسـتخدام جمهـر فـيديوي         ). بوجهـيه األمـامي واخللفـي     (

د طبيعة تلك اجلسيمات    فحـص تفصـيلي للـبقايا املـتخلفة يف الـنقوب املـيكروية مـن أجـل حتدي                 
وسـوف تتـيح نـتائج الفحص حتسني مناذج الدفق كما ميكن أن تؤثر يف          ). حطامـية أم نيزكـية    (

 .تصميم األلواح الشمسية
  

  القياسات املوضعية )ج( 
سـتجرى عـلى مـنت احملطـة الفضـائية الدولية، ضمن اطار مشروع دراسة تعرض املواد                  -١٤

 اســـتخدمت فـــيها مكاشـــيف ســـيليكونية ذات معـــدن ، جتـــربةMEDET)مشـــروع (واحنالهلـــا 
فإثر وقف مشروع الساتل . وجـرى تسـليم وختـزين منـاذج التحلـيق ترقّـبا للمشروع        . وأكسـيد 

 الـربازيلي، ال بـد مـن اجيـاد فرصـة حتلـيق جديدة للمكاشيف اليت جيري         –املـيكروي الفرنسـي     
سـي من احملطة الفضائية     تطويـرها حالـيا، والقصـد مـن ذلـك هـو اجـراء جتـارب يف القسـم الرو                   

واملكاشيف املصنوعة أساسا من . ”Ariane 5“الدولـية أو بالـتعاون مـع األرجنـتني أو على منت     
ويعــتزم اجــراء جتــربة يف اطــار مشــروع . اهلــالم اهلوائــي الســيليكي تتــيح اســترجاع اجلســيمات 

MEDET .        ــد ــن فلوري ــني املكاشــيف املصــنوعة م ــع ب ــن الضــروري اجلم ــيا أن م وأضــحى جل
وقــد ضــم املركــز الوطــين جهــوده إىل جهــود   . البوليفينيلــيدين وأنــواع أخــرى مــن املكاشــيف 

وقد تركز عملهما أساسا ". هبل"املكتـب الوطـين مـن أجل تقييم األلواح الشمسية يف مقراب             
ومن خالل شبكة   ). مصدر احلطام (والتحلـيل الكيمـيائي     ) قوانـني األداء  (عـلى تقيـيم األضـرار       

 .الفضائية" مري"لقيام بعمل تعاوين لتحليل املولدات الشمسية السابقة يف حمطة املراكز، يعتزم ا
  

  رياضيات الفضاء )د( 
فقــد . اســتمرت عملــيات الرصــد البصــري لــلحطام يف املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض  -١٥

ــاروت"توقــف تلســكوب   ــية   " (ت  (TAROT))) تلســكوب الرصــد الســريع لألجســام االنتقال

Télescope á action rapide pour les objets transitoires)      عـن العمـل عـدة أشـهر بسـبب عطل 
ــن صــاعقــة   ــواتل         . ناشــئ ع ــنت س ــلى م ــال الرصــد ع ــبعض أعم ــيام ب ــك، أمكــن الق ـــع ذل وم

“Telecom 2”. 
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وأجنـز تقريبا العمل على وضع حزمة براجميات قادرة على تقدير احتماالت االصطدام              -١٦
وُعهد هبذه الدراسة إىل شركة ). ARCبراجمية (ثـناء مرحلة االطالق   أثـناء التحلـيق يف املـدار وأ       

“SchlumbergerSema”         الـيت تتمـثل مهمـتها الرئيسـية يف انشاء خوارزميات ترشيح فعالة على ،
وسوف يستخدم تلك   . امـتداد فُسـحة االطـالق، نظـرا لضـخامة اجلوانـب التوافيقـية للمشـكلة               

ومثة . لمدارات ومركـز التحكم يف مركبات النقل املؤمتتة       الـرباجمية مركـز التخطـيط العملـيايت لـ         
 .طرائق أخرى جيري تقييمها داخليا

وجيـري العمـل عـلى منذجـة الوبـائل النيزكـية والتنـبؤ هبـا بالـتعاون مـع معهد ميكانيكا                       -١٧
األجـرام السـماوية وحسـاب الـتقاومي الفلكـية مـن أجـل اسـتنباط وسـيلة للتنـبؤ مبواعيد الوبائل                  

 .ة وشدهتاالنيزكي

وجـرى االتصـال باملختـربات اجلامعـية بغرض تقييم جدوى التعاون يف املسائل املتعلقة          -١٨
وأخـريا، واصـل املكتـب الوطـين تطوير تشكيلة          . واقُترحـت مواضـيع شـىت لدراسـتها       . باحلطـام 

قياسـية مـن أدوات جمّمعـة معـا يف حاسـوب بــيين مشـترك بغـرض تسـهيل اسـتخدام الــرباجميات          
 . يف حل املشاكل املتعلقة باحلطاماحلاسوبية

  
  العمليات )ه( 
  رصد خماطر االصطدام ‘١‘ 

ــزال اجــراءات رصــد املخاطــر الــيت اســتحدثت يف عــام     -١٩ .  قــيد االســتعمال٢٠٠٠ال ت
بني جسيمات احلطام املفهرسة    ) م١ ٥٠٠<(ولوحـظ عـدد كـبري مـن االصـطدامات الوشـيكة             

مبعــدل وســطي قــدره اصــطدام وشــيك   (HELIOS و) ســواتل رصــد األرض (SPOTوســواتل 
وكشــفت ثالثــة انــذارات ). م لكــل ســاتل كــل أســبوع١ ٥٠٠واحــد عــلى مســافة تقــل عــن 

ــيانات   ٣-١٠باصــطدامات يقــل احــتمال وقوعهــا عــن     واملشــكلة  الرئيســية هــي عــدم دقــة الب
قييم الثنائـية السـطر ومـا يتصـل هبـا مـن منـاذج االسـتدالل االسـتكمايل، ممـا حيول دون اجراء ت                        

 ARCوسيقوم مركز التخطيط العمليايت للمدارات مبحاكاة براجمية        . صـحيح لـلمخاطر الفعلـية     
ومل يرجع أي جسم إىل الغالف اجلوي يف        . يف شـكل معـدالت رياضـية فضـائية أثناء تطويرها          

 وقام مبعاجلة املعلومات Astra 1K، لكـن املركـز سـاعد على رصد رجوع الساتل    ٢٠٠٢عـام  
ــ  واالدارة الوطنـــية لـــلمالحة اجلويـــة والفضـــاء  DGA/DCEئات أخـــرى مـــثل الـــواردة مـــن هيـ

(NASA) بالواليات املتحدة والوكالة الروسية لشؤون الطريان والفضاء (Rosaviakosmos). 
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  Telecom 2هناية عمر الساتل  ‘٢‘ 
ا إىل ، تبلغ القيمة احملددة لتغري السرعة عند نقله ”Telecom 2 “يف حالـة أسـرة سـواتل     -٢٠

 كيلومترا على احملور    ١٦٤ث، أي مـا يقـابل زيـادة قدرها          / م ٦مـدار آخـر عـند هنايـة عمـرها           
وهـذه القـيمة أدىن ممـا تقضـي بـه توصـية الـيادك، الـيت تنـتج صيغتها فيما يتعلق                      . شـبه الرئيسـي   

وتوصية اليادك ال تنطبق    ). ث/ م ١٠,٤أو مـا يقـابل      ( كـم    ٢٨٥قدرهـا    بـتلك السـواتل قـيمة     
، الـذي أطلـق قـبل صـدور تلـك التوصـية، غـري أنه أجريت دراسات        ”Telecom 2“ عـلى سـاتل  

واذا أخذ يف احلسبان التغري الطبيعي يف درجة        . شـىت ملعـرفة مـا هـو االرتفاع الذي ميكن بلوغه           
ومثــة عــامل . ث/ م٩,٥الالمركــزية أن ميكــن االمتــثال لتوصــية الــيادك بــتغري يف الســرعة قــدره 

. لالتـناظر بـني الشـرق والغـرب يف نظـام الدسـر بفعل تأثريات النفث               آخـر يـتعني ادراجـه هـو ا        
فتغري : وعـند هنايـة عمـر السـاتل، يكـون الـتقدير املوضـوع لكـتلة الوقود الداسر غري دقيق بتاتا                    

 يف املائة يعين وجوب أن تؤخذ يف االعتبار هوامش          ٩٩ يف املائـة إىل      ٩٠احـتمال الـنجاح مـن       
 .فتأثري ذلك على مدة العمر التشغيلي ليس طفيفا. العمرأكرب، مع خفض متناسب يف مدة 

 .وعند امتام املناورة، سيجري ختميل الساتل كهربائيا -٢١
  

  SPOT-1هناية عمر الساتل  ‘٣‘ 
، من  ١٩٨٦، الذي أطلق يف عام      SPOT-1جيـري حالـيا دراسـة عمليات انزال الساتل           -٢٢

 مــدار دائــري أدىن مــن املــدار التشــغيلي،   وتتمــثل هــذه العملــيات يف نقــل الســاتل إىل  . مــداره
تفاديـــا الحـتمال اصـطدامه بسـواتل أخـرى مـن األسـرة ذاهتـا؛ مث جتـرى سلسلة من املناورات                      

وبعد ذلك، سيتسبب االحتكاك    . خلفض ارتفاع نقطة احلضيض   )  مـناورة  ١٤-١١(األوجـيــة   
يكفل االمتثال ملعايري  سـنة، ممـا   ٢٥بـالغالف اجلـوي يف عـودة السـاتل إىل األرض يف أقـل مـن           

 .املركز الوطين واملعايري األوروبية وتوصيات اليادك
  

 معلومات متنوعة -٥ 
 

  ندوة األكادميية الوطنية لشؤون اجلو والفضاء )أ( 
ــنواهنا       -٢٣ ــدوة ع ــية لشــؤون اجلــو والفضــاء ن ــية الوطن ــا واحلطــام  "عقــدت األكادمي أوروب

وصـدرت عن الندوة  . ٢٠٠٢نوفمـرب   /ين الـثاين   تشـر  ٢٨ و ٢٧مبديـنة تولـوز يومـي       " الفضـائي 
 :توصيات أمهها
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ــدويل )أ(  ــتعاون ال ــيا   : ال ــئات املوجــودة حال ــبغي اســتخدام اهلي ــيادك وشــبكة  (ين ال
التعاون األورويب على   "املراكـز وجلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية ومبادرة           

 ستعانة خبدمات خرباء تلك اهليئات؛واال) واإليسو، وغريها" توحيد املعايري الفضائية

 :اجلوانب التقنية واملالية والقانونية )ب( 

 ينبغي الترويج لثقافة االمتناع عن توليد أي حطام؛ ‘١‘ 

 ينبغي أال تكون القواعد املقترحة بالغة الصرامة حبيث يتعذر تطبيقها؛ ‘٢‘ 

من املشاركة يف أعمال  ينـبغي ايالء اعتبار لضرورة متكني الصانعني واملشغلني          ‘٣‘ 
 اليادك؛

مبا فيها األجسام   (ينـبغي تطبـيق اتفـاق التسجيل على مجيع األجسام الفضائية             ‘٤‘ 
 ؛)غري العاملة

 .يلزم وجود نظام قانوين وطين لضبط أنشطة الدولة املطلقة ‘٥‘ 

. ينـبغي الـترويج النشـاء آلية مستقلة ملراقبة الفضاء يف أوروبا           : مراقـبة الفضـاء    )ج( 
وهـذا يسـتدعي اقامـة حتـالف احتـادي بـني نظـم املراقـبة املوجـودة واسـتحداث معـدات كشف               

 .خمصصة هلذا الغرض
  

  حوادث التكّسر يف املدار )ب( 
.  سنة١٣ سـوى حـادثي تكّسـر، وهـذا أفضـل سـجل مـنذ        ٢٠٠٢مل يسـجل يف عـام        -٢٤

 Arianeخني من طراز   ومـن املؤسـف أن املركبـتني املعنيـتني كانـتا مرحلـتني علويـتني من صارو                
 .أُطلقا قبل أن يتسىن اختاذ تدابري التخميل

  
  احلالة القائمة يف املدار الثابت بالنسبة لألرض )ج( 

 ساتال ومركبة اطالق    ٢٦( جسـما فضـائيا      ٢٧ وضـع مـا جمموعـه        ٢٠٠٢شـهد عـام      -٢٥
 منها ُنقلت   ٥:  ساتال بلغت هناية عمرها    ١٣ومثـة   . يف املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض        ) واحـدة 

 أخــرى نقلــت جزئــيا وســوف ٥بصــورة صــحيحة إىل مــدار آخــر امتــثاال لتوصــيات الــيادك؛ و
 أجسام ٣ كم فوق املدار الثابت بالنسبة لألرض؛ و٢٠٠حتلـق يف املـنطقة احملمـية حـىت مسـافة           

 .ُتركت ببساطة يف املدار
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  اخلالصة )د( 
تخدام تدابري وقائية ميكن أن حتد من       جيـب تقلـيل مقـدار احلطـام املوجود يف املدار باس            -٢٦

ومن املهم أن   . وجيـب أن تطـبق تلـك الـتدابري مجـيع اجلهـات الفاعلـة املعنية               . النشـاط الفضـائي   
تشـارك اهليـئات الدولية يف صوغ اللوائح التنظيمية الالزمة لذلك؛ وهذا يتطلب وجود برنامج               

كة املراكز واليادك وجلنة استخدام شـامل لألنشـطة التقنـية يتـيح املشـاركة الـتامة يف أعمـال شب           
 .الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

  
 اندونيسيا      

 ]باالنكليزية: األصل[
 

أفادت حكومة اندونيسيا بأهنا مل تقم بأي حبوث وطنية بشأن احلطام الفضائي وأمان                                                
ام   األجسام الفضائية اليت حتمل على متنها مصادر قدرة نووية ومشاكل اصطدامها باحلط                                           

 .الفضائي   
  

 التفيا    
 ]باالنكليزية: األصل[

 
أفادت التفيا بأنه ليس لديها برنامج وطين يتعلق باستخدام الفضاء اخلارجي أو                                       

 .باألجسام الفضائية أو باحلطام الفضائي                   
  

 موريشيوس        
 ]باالنكليزية: األصل[

 
 .أفادت موريشيوس بأهنا مل تقم بأي أنشطة فضائية                           

  
 بريو   

 ]باالسبانية: األصل[
 

أفادت بريو بأهنا ال تقوم ببحوث وطنية يف جمال احلطام الفضائي وأمان األجسام                                                 
غري    . الفضائية اليت حتمل على متنها مصادر قدرة نووية ومشاكل اصطدامها باحلطام الفضائي                                               

 كانت هي         (CONIDA)أن اللجنة الوطنية املعنية بالبحث والتطوير يف جمال الفضاء اجلوي                               
فيما     ) السواتل اليت أوقفت عن العمل              (الوصل الوطنية والدولية لرصد احلطام الفضائي                        مهزة   
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يتعلق برجوعه إىل الغالف اجلوي لألرض ومواضع ارتطامه احملتملة، ألغراض الوقاية وانذار                                         
 .األجهزة املعنية باألمن الدويل وأجهزة الدفاع املدين                    

  
 تركيا     

 ]باالنكليزية: األصل[
 

نشطة الفضائية الرئيسية ملعهد أحباث االلكترونيات وتكنولوجيا املعلومات                                     تركز األ     -١
(BILTEN)                                        التابع جمللس األحباث العلمية والتقنية التركي، على مشروع ساتل صغري وعلى ،

ويف هذا االطار، يضطلع معهد بيلنت حاليا                      . االستشعار عن بعد ونظام املعلومات اجلغرافية                   
ضائي سوف يتيح تنبؤات بأوقات االصطدامات احملتملة وأوقات                                   بربنامج لرصد احلطام الف            

وسيجري يف املستقبل القريب تعزيز فاعلية                          . رجوع احلطام الفضائي إىل الغالف اجلوي                     
 . الصغري   BILSATالربنامج ببيانات تستمد من ساتل                    

 أيضــا دراســة جــدوى النشــاء نظــام نــاجع الــتكلفة لرصــد        BILTENجيــري معهــد   -٢
والعائق الرئيسي أمام اجناز هذا املشروع هو نقص . ائية من فوق سطح األرض    األجسـام الفضـ   
 .املوارد املالية

  
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية                                 

 ]باالنكليزية: األصل[
 

  مقدمة   -١ 
 التزامه     (BNSC)أثناء السنة املاضية، واصل املركز الوطين الربيطاين لشؤون الفضاء                              -١
وواصل املركز على وجه اخلصوص تشجيع التنسيق                                 . لفّعال مبعاجلة مشكلة احلطام الفضائي                 ا

على الصعيد الوطين واألورويب والدويل توصال إىل توافق اآلراء بشأن احلل األجنع ملشكلة                                         
 .ختفيف احلطام       

ومن خالل عضويته يف اليادك، واصل املركز الوطين سعيه النشط إىل حتقيق اتفاق                                        -٢
والغرض الرئيسي لليادك هو تبادل املعلومات حول                            .  على جمموعة منوعة من املسائل              دويل 

األنشطة البحثية املتعلقة باحلطام الفضائي بني الوكاالت الفضائية األعضاء فيها، وتيسري                                              
فرص التعاون يف حبوث احلطام الفضائي، واستعراض سري األنشطة التعاونية اجلارية، واستبانة                                                    

وقد شاركت اململكة املتحدة يف اجتماع اليادك احلادي والعشرين،                                        .  احلطام    خيارات ختفيف        
  ١٣ إىل    ١٠الذي استضافته املؤسسة اهلندية لبحوث الفضاء وعقد يف بانغالور، اهلند، من                                        



 

 14 
 

 A/AC.105/817 

وجيدر التنويه خصوصا بالعرض اخلاص مببادئ اليادك التوجيهية                                    . ٢٠٠٣مارس     /آذار 
مام اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، التابعة للجنة                        لتخفيف احلطام الفضائي، الذي قدم أ                  

 /استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، يف دورهتا األربعني اليت عقدت يف شباط                                               
 .٢٠٠٣فرباير   

وداخل االطار األورويب، قامت اإليسا بتنسيق القدرات البحثية من خالل فريق                                      -٣
وقد وافق جملس اإليسا على                 . ع لشبكة املراكز األوروبية           التنسيق املعين باحلطام الفضائي والتاب                 

، وعلى مرحلة املشروع             ٢٠٠٠يوينه    /املشروع الريادي املتعلق باحلطام الفضائي يف حزيران                           
واملركز الوطين الربيطاين عضو يف الفريق جنبا إىل                         . ٢٠٠١ديسمرب      /التأهيلية يف كانون األول          

 واملركز الوطين الفرنسي للدراسات الفضائية                    (ASI) جنب مع اإليسا ووكالة الفضاء االيطالية                 
(CNES)                واملركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي (DLR) .               وتعمل شبكة املراكز على اعداد

 .خطة عمل أوروبية متكاملة حمدَّثة                

وعلى الصعيد الوطين، واصل املركز الوطين الربيطاين دعمه لفريق التنسيق املعين                                       -٤
 اململكة املتحدة، الذي جيتمع سنويا لتنسيق مجيع األنشطة البحثية                                 باحلطام الفضائي يف          

،   ٢٠٠٢سبتمرب     /ويف أيلول     . والسياساتية املتعلقة باحلطام، املضطلع هبا يف اململكة املتحدة                            
عقد االجتماع السنوي يف جامعة ساوثهامبتون وحضره ممثلون عن كثري من األفرقة البحثية                                              

 التابعة     Astriumة واألكادميية باململكة املتحدة، منها شركة                   الرائدة يف املؤسسات الصناعي            
،   Century Dynamics، وشركة       (EADS)للشركة األوروبية للمالحة اجلوية والدفاع والفضاء                       

 Space)، ومرفق جيوديسيا الفضاء             (Natural History Museum)ومتحف التاريخ الطبيعي           

Geodecy Facility)           بحوث البيئية، وشركة              التابع للمجلس الوطين للObservatory Sciences  ،
، وشركة       (Rutherford Appleton laboratory)، وخمترب رذرفورد أبليتون            QinetiQوشركة     

Surrey Satellite Technology Ltd            وناقش االجتماع التطورات                . ، وجامعة ساوثهامبتون
يري املوحدة لتخفيف احلطام،               الدولية األخرية، خصوصا فيما يتعلق باملبادئ التوجيهية واملعا                           

 .وأتاح فرصة لالبالغ عن آخر البحوث يف اململكة املتحدة                                 

ومتتلك اململكة املتحدة قدرات قوية جدا يف جمال حبوث احلطام، دأب اجمللس الوطين                                      -٥
وأثناء      . الربيطاين لشؤون الفضاء على االستعانة هبا للحصول على دعم تقين ومشورة نزيهة                                     

 قامت املؤسسات املوجودة يف اململكة املتحدة مبجموعة واسعة من األنشطة،                                    السنة املاضية،      
 .يرد أدناه عرض موجز لبعضها                  
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  رصد جسيمات احلطام وقياسها -٢
  محلة رصد احلطام )أ(

 Observatory Sciencesشاركت وزارة الدفاع باململكة املتحدة، بدعم من شركة                           -٦

Ltd              لبحث عن احلطام املوجود يف املدار الثابت بالنسبة                            ، يف احلملة اليت نظمتها اليادك ل
واسُتخدمت يف احلملة شبكة مقاريب االستشعار املتري اليت تعمل بالتصوير السليب،                                            . لألرض   

 .التابعة لوزارة الدفاع       

وقد ُحددت مدارات األجسام اليت كشفتها الشبكة أثناء احلملة وقدمت البيانات إىل                                      -٧
 عمليات الرصد ونتائج حتليلها مسامهات اجيابية يف انشاء فهرس                                         ومثلت   . منسق محلة اليادك          

 .أكثر تفصيال جبسيمات احلطام املوجودة يف املدار الثابت بالنسبة لألرض                                   
 

  املكاشيف املوضعية وقياس السطوح املسترجعة )ب(
واصلت البحوث اليت أجريت يف قسم املعادن مبتحف التاريخ الطبيعي يف لندن                                            -٨

ى حتديد مسات آثار االرتطام املوجودة على سطوح املركبات، وخصوصا جتربة                                            تركيزها عل       
Trek         ويعمل املتحف حاليا             . الفضائية والوحدة الطيارة الفضائية اليابانية                    " مري " على منت حمطة

 يف استقصاء البقايا          (Unispace Kent)مع وحدة علوم الفضاء والفيزياء الفلكية جبامعة كنت                     
 االرتطام على سطوح اخلاليا الشمسية ملقراب هبل الفضائي اليت                                     املتخلفة يف نقوب         

 .استرجعها مكوك كولومبيا الدّوار أثناء رحلته اخلدماتية الثالثة، اليت مولتها اإليسا                                         

الوطين بالواليات املتحدة، والكلية                 " لورنس ليفرمور      "وبالتعاون مع الباحثني مبخترب                  -٩
لتاريخ الطبيعي تقييمه لتقنيات خاصة بالتحليل                             االمرباطورية يف لندن، واصل متحف ا                 

وجرى أثناء السنة اختبار               . املوضعي للجسيمات احملتجزة يف اهلالم اهلوائي السيليكي واعدادها                         
أويل ألداة مصنوعة من لفيفة بوليمريية متعددة الطبقات تستخدم يف أخذ عينات من احلطام                                             

 .ناسب للنشر يف مدار أرضي منخفض                   الفضائي والنيازك الصغرية، ومت تصميم منوذج م                     

بتحليل بيانات االرتطام باحلطام                      "Unispace Kent"وقامت اجلامعة املفتوحة ووحدة                 -١٠
  PROBA اليت اطلقت على منت ساتل                   DEBIEوالنيازك امليكروية، املستمدة من مكاشيف                    

اية    وسوف تستخدم نتائج ذلك التحليل يف هن                      . ٢٠٠١ذي املدار القطيب يف أواخر عام              
 .املطاف لتحديث مناذج اجلسيمات الدقيقة املوجودة يف بيئة الفضاء                                       
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  منذجة بيئة احلطام -٣
متثل منذجة بيئة احلطام وتطورها على املدى الطويل وما حتمله من خماطر على النظم                                             -١١

 .احلطام    الفضائية احملتملة يف املستقبل نشاطا بالغ األمهية لدى باحثي اململكة املتحدة املعنيني ب                                        
 

الدعم املقدم إىل الفريق العامل املعين ببيئة احلطام وقاعدة البيانات اخلاصة هبا، التابع  )أ(
  لليادك
 وجامعة ساوثهامبتون دعم                QinetiQواصل باحثو اململكة املتحدة العاملني يف شركة                       -١٢

ات اخلاصة هبا، التابع              عضوية املركز الوطين يف الفريق العامل املعين ببيئة احلطام وقاعدة البيان                             
واستعان       . لليادك، من خالل املشاركة يف عدة دراسات قام هبا الفريق لنمذجة بيئة احلطام                                        

هؤالء الباحثون، بصورة منتظمة، بنموذجي بيئة احلطام اللذين أعدا يف اململكة املتحدة، ومها                                           
موذج احلاسويب          والن (IDES)جمموعة الرباجميات املتكاملة لدراسة نشوء احلطام وتطوره                        
 .(DAMAGE)لتحليل ورصد احلطام املوجود يف بيئة املدار املتزامن مع األرض                                  

 
  منذجة احلطام يف املدارات األرضية العالية )ب(

أثناء الفترة املستعرضة، اخُتتم برنامج جامعة ساوثهامبتون البحثي املخصص لتطوير                                                -١٣
نامج جملس البحوث اخلاصة بالعلوم اهلندسية                          وتوىل متويل الرب       . DAMAGEاألداة الرباجمياتية       

 خمصص لتحليل احلطام الفضائي                    DAMAGEومنوذج      .  باململكة املتحدة       (EPSRC)والفيزيائية      
وتطرح عمليتا منذجة               . يف املدارات األرضية العالية، وال سيما املدار الثابت بالنسبة لألرض                                  

 وما يقترن به من خماطر على النظم                       وحتليل بيئة احلطام يف املدار الثابت بالنسبة لألرض،                            
املوجودة يف ذلك املدار، حتديات فريدة أمام املنمذج ختتلف عن حتديات معاجلة مسألة                                             

 .احلطام يف املدارات األرضية املنخفضة                  
 

  املنمذج السريع النتشار السحاب احلطامي )ج(
دكتوراه      ( العليا     أجنز مؤخرا يف جامعة ساوثهامبتون برنامج حبثي مبرحلة الدراسات                                     -١٤

وتناول العمل يف اطار هذا              . الستحداث منمذج سريع النتشار السحاب احلطامي                            ) الفلسفة 
الربنامج مسألة التكاليف احلوسبية املرتبطة بنمذجة انتشار سحابة حطامية مؤلفة من شظايا                                                   

ودراسة تطور السحب على هذا                ).  سنة   ١٠٠-١٠(عديدة على مدى فترة زمنية طويلة               
ويلزم عادة اجراء           . أمر الزم يف مجيع األدوات النمطية لتحليل بيئة احلطام وخماطره                            النحو  

وقد تناول العمل املضطلع به منذجة انتشار                        . موازنة بني دقة النمذجة وحجم اجلهد احلوسبـي                     
السحابة احلطامية الناشئة عن حادث تكّسر، مع معاملة انتشار شظايا السحابة على أنه توّزع                                                       
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وقد تبني أن منذجة البارامترات اليت حتدد اخلصائص االحصائية للسحابة تقلل                                                  . ائي متغري عشو    
اجلهد احلوسبـي بدرجة ملحوظة، خصوصا فيما يتعلق بالسحب اليت تضم أعدادا ضخمة من                                                             

كما تبني أن النتائج كانت دقيقة مبا يكفي الستخدامها يف تقييمات خماطر                                             . الشظايا املنفردة       
 .الطويل   احلطام على املدى         

 
  منذجة تفاعل احلبال الفضائية مع بيئة احلطام )د(

ضمن اطار برنامج حبثي آخر على مستوى الدكتواره جبامعة ساوثهامبتون،                                        -١٥
واستخدمت       . استحدثت أداة براجمياتية لدراسة خماطر ارتطام احلطام بنظم احلبال الفضائية                                        

 أتاح منذجة احلبال املرنة األحادية اجلديلة                      الرباجمية طريقة التوزعات احلقلية االحتمالية، مما                   
وتوفر هذه التقنية وسيلة دقيقة لتقييم خطر انقطاع احلبل يف                               . والثنائية اجلديلة على السواء           

 .بعثة ما، وان كان يعيبها ارتفاع التكاليف احلوسبية                        
 

  محاية املركبات الفضائية من احلطام وتقييم املخاطر وتفادي االصطدام -٤
ثل تقييم املخاطر اليت تتهدد املركبات الفضائية من ارتطامات احلطام الفائقة                                         مي -١٦

 .السرعة ومحاية تلك املركبات منها جماال حبثيا آخر ال تزال اململكة املتحدة ناشطة جدا فيه                                                     
 

  الدعم املقدم إىل فريق اليادك العامل املعين باحلماية )أ(
طة مـن جانـب اململكـة املتحدة يف فريق          توفـري مشـاركة نشـ      QinetiQواصـلت شـركة      -١٧

وتـتوىل اململكـة املتحدة حاليا رئاسة   . الـيادك العـامل املعـين باحلمايـة، نـيابة عـن املركـز الوطـين              
ــيادك الــثاين          الفــريق العــامل، وهــي منصــب مدتــه ســنتان ســينتهي شــغلها له أبــان اجــتماع ال

 الفريق العامل اجلارية وضع ومن أبرز مهام. ٢٠٠٤أبريل /والعشـرين الـذي سـيعقد يف نيسـان      
دلــيل لــلحماية يتضــمن معلومــات تقنــية بشــأن تقيــيم خماطــر احلطــام عــلى املركــبات الفضــائية    

وهـذا النشـاط، الـذي يشـرف علـيه رئـيس الفريق العامل، يوشك على االنتهاء                 . ومحايـتها مـنه   
 .وسوف تنشر الوثيقة املنبثقة عنه يف صفحة اليادك على الويب

 
  ابلية السواتل للبقاءمنذجة ق )ب( 

 الرباجميايت يف تقييم قابلية تصاميم SHIELD استخدام منوذج    QinetiQواصـلت شـركة      -١٨
املركـبات الفضـائية غـري املأهولـة للـبقاء يف بيئة احلطام، وتقدمي توصيات باستراتيجيات مالئمة                 

يم شدة ارتطام   وأجـري مـزيد مـن عملـيات احملاكـاة لتقي          . ناجعـة الـتكلفة لـلحماية مـن احلطـام         
احلطـام وأثـره االخـتراقي وخماطـره التعطيلـية عـلى منوذج متثيلي ثالثي األبعاد للمركبة الفضائية         
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وقــد أتــاح هــذه التقيــيم . ٢٠٠٥املخصصــة لعملــيات األرصــاد اجلويــة، والــيت ســتطلق يف عــام 
كـون فيها   حتديـد العناصـر األشـد ضـعفا يف تصـميم املركـبة الفضـائية، ممـا يـبني املواضـع الـيت ت                       

 .احلماية االضافية ذات فائدة قصوى

 أيضـا يف عقـد أبرمـته اإليسـا، يـتوىل قـيادة العمـل فيه معهد        QinetiQوتشـارك شـركة      -١٩
Ernst Mach   يف أملانـيا، لـتحديد خصائص ردود أفعال معدات املركبات الفضائية النمطية عند 

ق الختبار آثار االرتطام وسيدرج     وسيضطلع بربنامج واسع النطا   . االرتطـام باحلطـام والنـيازك     
 مـا يـتمخض عـن ذلـك مـن معـادالت حلسـاب األضـرار وهبـذه املعادالت          SHIELDيف منـوذج    

اجلديـدة، سـيكون الـنموذج قـادرا على توفري تقييم أدق لقابيلة املركبات الفضائية غري املأهولة                 
 .النمطية للبقاء

 
  احملاكاة العددية لالرتطامات الفائقة السرعة )ج(

 إىل    NUTODYN تطوير ودعم وبيع براجمية                Century Dynamicsواصلت شركة           -٢٠
األوساط املعنية بالفضاء يف كل أحناء العامل، مبا يف ذلك وكاالت الفضاء والشركات الصناعية                                              

 .واملؤسسات األكادميية         

ومثة مشروع حبثي مدته سنتان، يضطلع به لصاحل اإليسا، أوشك على االنتهاء                                           -٢١
ي إىل تقدم ملحوظ يف حتسني القدرة على منذجة املواد املركّبة يف ظروف تعرضها                                          وسيفض   

وأجنزت أثناء السنة املاضية ثالثة مشاريع أخرى لصاحل اإليسا                               . الرتطامات فائقة السرعة           
محاية اهلياكل الساتلية             :  وبالتعاون معها، وتتعلق مبا يلي                 Astriumواملركز الوطين وشركة           

ار اليت تصيب اهلياكل املصنوعة من اللدائن املقواة بألياف كربونية؛                                     النخروبية؛ األضر       
 .واالرتطامات الشديدة امليل هبيكل الساتل العلمي املتعدد املرايا لدراسة مصادر األشعة السينية                                               

 
  اختبار االرتطامات الفائقة السرعة )د(

ف الثنائي املرحلة          واصلت جامعة كنت استعماهلا الواسع النطاق ملدفع الغاز اخلفي                              -٢٢
وقد زيدت السرعة القصوى للمدفع                . املوجود لديها يف حبوث االرتطامات الفائقة السرعة                     

واشتمل العمل املتعلق باحلطام الفضائي أثناء السنة املاضية على                               . ثا  /كم ٨فأصبحت تتجاوز           
 يركز أحد         ويف السنة القادمة، سوف           . دراسة ملا حيدثه االرتطام من أضرار يف احلبال الفضائية                          

الربامج البحثية يف إطار الدراسات العليا جبامعة كنت على حتليل األضرار اليت حتدثها                                                  
 .االرتطامات يف املواد النمطية للمركبات الفضائية                         
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وأوشك مدفع الغاز اخلفيف الثنائي املرحلة املوجود لدى خمترب االرتطامات الفائقة                                            -٢٣
ويقوم هذا املرفق بتعجيل               . أن يصبح جاهزا للعمل             السرعة اجلديد باجلامعة املفتوحة على                   

مقذوفات ميليمترية املقاس إىل سرعات تضاهي سرعات احلطام الفضائي النمطية، وهو                                                   
وميثل املدفع تكملة ملرافق              . يستخدم لتقييم استجابة املكاشيف واألضرار الناشئة عن احلطام                                 

Van De Graaf                  ملخترب ذاته      لدراسة اجلسيمات الصغرية، املوجودة يف ا. 
  

  ختفيف احلطام -٥
  الدعم املقدم إىل فريق اليادك العامل املعين بالتخفيف )أ(

، اليت تتوىل       QinetiQيف اطار فريق اليادك العامل املعين بالتخفيف، أجرت شركة                               -٢٤
  متثيل املركز الوطين الربيطاين، دراسة لتوصية اليادك اخلاصة بنقل السواتل املوجودة يف املدار                                            

وتستهدف الدراسة           . الثابت بالنسبة لألرض اليت بلغت هناية عمرها النافع إىل مدارات أخرى                                        
حتسني معرفة اجلوانب املتعلقة بضمان عدم تفاعل السواتل املنقولة من املدار الثابت بالنسبة                                         

وقد أجريت الدراسة بالتعاون مع جامعة ساوثهامبتون                          . لألرض مع منطقة ذلك املدار الحقا              
 . بالواليات املتحدة        Aerospace Corporationشركة     ومع   

 
  وضع معايري موحدة لتخفيف احلطام )ب(

 أنشـطتها املنسـقة بشـأن موضوع احلطام، مع تركيز    EADS/Astriumواصـلت شـركة     -٢٥
وخلص العمل الذي اضطلعت به تلك      . خـاص عـلى املسائل الصناعية املتعلقة بتخفيف احلطام        

ملكة املتحدة، إىل نتيجة مؤداها أن مشاريع املعايري املوحدة واملبادئ        الشـركة، والذي تقوده امل    
التوجيهـية األوروبـية والدولـية احلالـية ليسـت مناسـبة للتنفيذ على صعيد الصناعة، وهذا يعزى                  

 حتليال حتت عنوان    EADS/Astriumوقد أجرت   . جزئـيا إىل الطـريقة الـيت صيغت هبا املتطلبات         
 حـددت فيه أدوارا رئيسية للهيئات املعنية بالتوحيد القياسي وملصممي    "األدوار واملسـؤوليات  "

 .املركبات الفضائية وصانعيها

التعاون األورويب على   " تأيـيدها الـتام لسياسة مبادرة        EADS/Astriumوأبـدت شـركة      -٢٦
  املتمثلة يف اتباع هنج(BNSC) واملركز الوطين الربيطاين (ECSS)" وضـع معـايري فضائية موحدة    

ــام الفضــائي،          ــايري موحــدة بشــأن احلط ــية للتوحــيد القياســي يف وضــع مع ــنظمة الدول ــره امل تق
 :وشاركت هلذا الغرض مشاركة نشطة يف املناقشات املتعلقة باحلطام الفضائي

 ؛)(BSI)املؤسسة الربيطانية للتوحيد القياسي (على الصعيد الوطين  )أ( 
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الـتعاون األورويب على وضع    "بادرة  مـ (عـلى صـعيد توحـيد املعـايري األوروبـية            )ب( 
، وخصوصــا الفــريق العــامل املعــين باحلطــام الفضــائي، املكلــف بتمثــيل "معــايري فضــائية موحــدة

 ؛))اإليسو(املبادرة ضمن اطار املنظمة الدولية للتوحيد القياسي 

الفــريق الصــناعي األورويب لــتدارس (عــلى صــعيد الــرابطات املهنــية األوروبــية  )ج( 
 ؛)Eurospace)(اء شؤون الفض

 .بتقدمي الدعم التقين إىل وفد اململكة املتحدة يف اجتماعات اليادك

 بدور قيادي يف فريق التنسيق املعين باحلطام املداري،         EADS/Astriumوقامـت شـركة      -٢٧
ويتوىل الفريق قيادة   . الـتابع لاليسـو، ووفـرت اخلـربة التقنـية الالزمة لدعم وفد اململكة املتحدة              

 .املتعلق بتحديد اطار معياري ملناورات هناية العمرالعمل 

 بـناء قـدرات تقنـية قوية يف         EADS/Astriumوضـمن اطـار اململكـة املـتحدة، واصـلت            -٢٨
 .ميدان احلطام، مبا يف ذلك منذجة االصطدامات وتفادي االصطدامات

 
  اجراءات ترخيص السواتل )ج(

خيص للتأكد من أن سواتل اململكة املتحدة       يـتوىل املركـز الوطين مسؤولية اصدار الترا        -٢٩
. ١٩٨٦ُتطلـق وتشـّغل وفقـا اللـتزامات اململكـة املـتحدة مبقتضى قانون الفضاء اخلارجي لعام                  

 قبل  QinetiQومـن أجـل مسـاعدة املركز الوطين يف عملية تقييم التراخيص، استحدثت شركة               
ــيمات ملخاطــر االصــطدامات     ــية الجــراء تقي ــيت حتــدث لســواتل اململكــة   ســنتني أداة براجميات ال

ــن تلـــك       ــؤولية عـ ــد املسـ ــبة لـــألرض وحتديـ ــدار الثابـــت بالنسـ ــنطقة املـ ــة يف مـ ــتحدة العاملـ املـ
ــة يف     . االصــطدامات ــناء الســنة املاضــية، جــرى توســيع هــذه األداة لتشــمل الســواتل العامل وأث

ليت أطلق وعلى الصعيد العملي، استخدمت هذه األداة، ا      . مـنطقة املـدارات األرضـية املنخفضة      
" أداة تقيـيم اصـطدامات السواتل ألغراض اجراءات الترخيص يف اململكة املتحدة           "علـيها اسـم     

(SCALP)               لتقيـيم ثالثـة نظـم سـاتلية تابعـة لـلمملكة املـتحدة، هي ،: Skynet   وتشكيلة سواتل ،
ــتحدة اخلاصــة برصــد الكــوارث وســواتل      ــك  . AMC-2، والســاتل Bilsatاململكــة امل ــر ذل وإث

 . منحت تراخيص للنظم الثالثة كلهاالتقييم،
 

  أداة تقييم خماطر احلطام وحتليل تدابري ختفيفها )د(
 حالــيا، بتكلــيف مــن اإليســا، باســتحداث أداة براجمياتــية لتقيــيم خماطــر  QinetiQتقــوم  -٣٠

والغايـة مـن هـذه األداة هـي متكـني الربامج املعنية بالسواتل يف               . احلطـام وحتلـيل تدابـري ختفـيفها       
روبـا مـن تقيـيم مـدى امتـثاهلا ملشـروع املعـايري األوروبـية لـتوفري األمـان من احلطام الفضائي                       أو
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 البيئي الطويل األمد الذي     DELTAواضافة إىل ذلك، جيري استغالل منوذج       . وختفـيف خماطـره   
يف حتديث النتائج املوجودة يف     )  لصاحل اإليسا  QinetiQوالـذي استحدثته أيضا     (ُحّسـن مؤخـرا     

إليســا اخلــاص بتخفــيف احلطــام الفضــائي، الــذي يتضــمن حتلــيال مستفيضــا لــتطور بيــئة  دلــيل ا
 .احلطام على املدى الطويل ولفاعلية تدابري التخفيف

 
  ازالة احلطام فعليا من املدار الثابت بالنسبة لألرض )ه(

) أملانـــيا (OHB-System و ESYS و QinetiQمثـــة فـــريق دويل مؤلـــف مـــن شـــركات   -٣١
ــيام مركــبة فضــائية      Dutch Space و ــية ق  أجنــز مؤخــرا عقــدا ممــوال مــن اإليســا لدراســة امكان

وقد تناول هذا املشروع، . روبوطـية بازالـة األجسـام اخلطـرة مـن املدار الثابت بالنسبة لألرض             
، احــتماالت االصــطدام يف "اجلهــاز الــروبوطي لترمــيم املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض "املعــنون 

سـيناريوهات قابلـة للتطبـيق اقتصـاديا وتقنيا اليفاد بعثات لذلك الغرض،             ذلـك املـدار، وحـّدد       
ومشل التحليل عرضا مفصال لكيفية استغالل حلقة ذلك املدار يف الوقت           . واقـترح حال مناسبا   

وتــناول املشــروع . احلاضــر وتقيــيما ألعطــال الســواتل الــيت أثــرت عــلى الســواتل املوجــودة فــيه
وق املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض ونــزوع مشـغلي السواتل إىل       أيضـا االجتاهـات العامـة يف سـ     

وقد صممت عملية   . ازالـة موجوداهتم من منطقة عمليات ذلك املدار عند انتهاء عمرها النافع           
حماكــاة املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض امجــاال لــتحديد احــتماالت االصــطدام يف ذلــك املــدار     

ســواتل وعملــيات االطــالق املقــبلة واجتاهــات إبــدال  وحبيــث تــأخذ يف االعتــبار آثــار اعطــال ال 
 .املدار

وقـد تـبني أن خفـض احتماالت االصطدام يف املدار الثابت بالنسبة لألرض باستخدام                -٣٢
بعـثة تدّخـل يتوقف يف املقام األول على مدى جناعة تكاليف ذلك احلل ومدى رغبة األطراف                 

 االقتصـادية والتقنـية لعـدد مـن سيناريوهات          وقـد قّيمـت الدراسـة اجلوانـب       . املهـتمة يف تنفـيذه    
ونتـيجة لذلك، كان احلل التقين احملّبذ مبتكرا وال         . البعـثات للتوصـل إىل فكـرة تدّخـل سـديدة          

وينطوي احلل على استخدام    . يتطلـب سـوى القلـيل مـن اسـتخدام العناصـر الروبوطـية املعقـدة               
ويف . ري من األجسام املستهدفة   سـائل يسـتعمل نظام دسر كهربائي شديد الدفع لتفقد عدد كب           

كـل تفقـد، يلـتقط اهلـدف باسـتخدام بسـيط للقـط الـركام مث يـنقل إىل مدار دفن على ارتفاع                        
ويرتقـب أن تتمـثل الـتحديات الطويرية الرئيسية يف          . أعـلى مـن املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض           

صــر الالزمــة اخلــاطوف ومــا يرتــبط بــه مــن أجهــزة فرعــية لضــبط وضــعيته ومــداره، ويف العنا    
للتوجـيه واملالحـة والـتحكم، الـيت هـي ضـرورية لالقـتراب اآلمـن مـن األجسـام املستهدفة غري                      

وقـد بينـت الدراســة أيضـا تكالـيف مـرحلة الـتطوير ومـراحل التشــغيل        . احملكومـة وغـري الطـّيعة   
 .وجداوهلا الزمنية
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   الردود الواردة من املنظمات الدولية        -ثالثا  
 جلنة أحباث الفضاء        

 ]باالنكليزية: األصل[
 

١- يف تعزيز فهم مشكلة احلطام الفضائي،                     ) الكوسبار   (نشطت جلنة أحباث الفضاء                   
فقد عقد اجتماعان علميان                 . ودعمت اجلهود الرامية إىل اجياد حل عاملي بشأن ختفيف احلطام                             

 عقدت يف       بشأن احلطام الفضائي أثناء الدورة الثالثة والثالثني جلمعية الكوسبار العلمية، اليت                                   
، وأثناء الدورة الرابعة والثالثني جلمعية الكوسبار                        ٢٠٠٠يوليه    / متوز  ٢٣ إىل    ١٦وارسو من      

  ٢٠٠٢أكتوبر     /  تشرين األول      ١٩ إىل    ١٠العلمية، اليت عقدت يف هيوسنت، تكساس، من                         
لتأخذ صفة املؤمتر العاملي            ) االياف    (ونظمت باالشتراك مع االحتاد الدويل للمالحة الفضائية                          

واضافة إىل ذلك، تولت الكوسبار رعاية املؤمتر األورويب الثالث بشأن احلطام                                        . لفضاء   ل
الفضائي، الذي عقد يف مقر املركز األورويب للعمليات الفضائية يف دارمشتات، أملانيا، من                                                      

.٢٠٠١مارس     / آذار  ٢١ إىل    ١٩  

طام الفضائي،         وهذه األحداث، اليت تناولت كل أنواع املسائل التقنية املتعلقة باحل                                  -٢
. وفرت للمشاركني من كل أحناء العامل حمفال لعرض نتائج حبوثهم وملناقشة اخلطوات القادمة                                                        

وكان من املواضيع اهلامة اليت نوقشت اجياد طرائق ناجعة التكلفة للتقليل من تكّون احلطام                                                    
 .الفضائي إىل أدىن حد ممكن، وهنوج خلفض عدد جسيمات احلطام املوجود يف املدار                                            

ويف االجتماع العلمي بشأن احلطام الفضائي، الذي عقد أثناء املؤمتر العاملي للفضاء                                     -٣
 ورقة حبث، أعد         ٥٧وُنظم باالشتراك مع األكادميية الدولية للمالحة الفضائية، عرضت                               

واشتمل االجتماع على             .  ملصقا    ٢٦بعضها بناء على تكليف وبعضها اآلخر دون تكليف، و                          
قياس ومنذجة احلطام الفضائي والنيازك؛                        ) أ : (االت الرئيسية التالية           ست جلسات تناولت اجمل             

تدابري ومعايري         ) د (االرتطامات الفائقة السرعة واحلماية منها؛                       ) ج(حتليل املخاطر؛         ) ب (
ومما يربز أمهية حلقة املدار الثابت بالنسبة لألرض أنه خصصت هلا جلسة                                   . ختفيف احلطام      

 . مركبة فضائية حمكومة            ٣٠٠جد يف ذلك املدار حاليا أكثر من                  وجيدر التنويه بأنه يو         . كاملة  

وتناولت عدة دراسات حتسني قدرات الرصد من سطح األرض ويف الفضاء                                         -٤
 :وعاجلت تلك الدراسات مواضيع مثل                  . باستخدام أجهزة استشعار رادارية وبصرية                    

ة البحثية       جتارب، حظرية احلزم الرادارية اليت جترى باستخدام رادار املؤسس                            )أ( 
  كيلومتر؛     ١ ٠٠٠ سم على مسافة            ٢األملانية للعلوم التطبيقية، الذي تبلغ حساسيته                          
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النتيجة االجيابية لدراسة اجلدوى املتعلقة باستخدام منظومة رادارات الغالف                                     )ب ( 
األيوين، التابعة للمرفق األورويب لدراسة التشتت الالمترابط يف منطقة الشفق القطيب، يف                                           

يف   )  سنتيمترات       ١٠اليت يقل مقاسها عن            (ت احلطام الفضائي الصغرية            كشف جسيما        
 املدارات األرضية املنخفضة؛             

كشف جسيمات احلطام الصغرية بواسطة تقنيات رادار القياس التداخلي                                     )ج ( 
  يف أوكرانيا؛       Evpatoriaاملديد القاعدة، باستخدام مرافق               

  Mauiكالة ناسا ويف حمطة            برنامج القياس البصري للحطام الفضائي لدى و                     )د ( 
 البصرية التابعة للقوات اجلوية بالواليات املتحدة؛                     

النتائج األوىل لعمليات الرصد يف مدارات النقل القليلة امليل من املدار الثابت                                 )ه( 
الذي يبلغ قطره           ) جزر الكناري      (بالنسبة لألرض بواسطة مقراب اإليسا املوجود يف تينرييغه                                  

 .مترا واحدا   

ش يف عدة ورقات حتديد خصائص احلطام الصفري والنيازك يف الفضاء القريب                                          ونوق  -٥
 :وتناولت تلك الورقات املواضيع التالية                 . من األرض    

 دور الطُراحات الثانوية يف زيادة عدد جسيمات احلطام الفضائي؛                                    )أ(

مكشاف الغبار امللحق مبكشاف االرتطامات يف املدار الثابت بالنسبة                                )ب ( 
، والذي أطلق يف املدار الثابت بالنسبة لألرض                          Galileo و   Ulyssesمله بعثتا        لألرض، الذي حت       

 ؛ ٢٠٠٢ وأهنى عملياته يف عام             Express-2 على منت الساتل الروسي               ١٩٩٦سبتمرب     /يف أيلول   

 يف السنوات املاضية مع             Leonidنتائج جهود الرصد اليت اضطلعت هبا بعثة                        )ج ( 
 .٢٠٠٢  نوفمرب  /نظرة مسبقة إىل تشرين الثاين               

وكرست عدة عروض مناذج حمسنة لدراسة جتمعات احلطام الفضائي، مثل منوذجي                                                  -٦
، وهذا األخري هو منوذج ثالثي األبعاد لدراسة تطور احلطام                          LEGEND و  EVOLVE 5.0ناسا     

يف املدارات األرضية املنخفضة واملدار الثابت بالنسبة لألرض، ومنوذج اإليسا املرجعي                                           
وكان هناك          . (MASTER 2001) ٢٠٠١الفضائي يف بيئة الكرة األرضية لعام                     للنيازك واحلطام        

تقرير عن التحقق من صحة منوذج وكالة ناسا اخلاص بالتشظي الناتج عن االنفجار والذي                                                 
ولنماذج التشظي أمهية             . يدرس اجلسيمات الصغرية اليت يصل مقاسها إىل ميليمتر واحد                             

 اذ تقدم وصفا للُسحب احلطامية وتطورها                   جوهرية لدراسة مناذج احلطام الفضائي،                  
 .املستقبلي  
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وتناول بعض العروض مواضيع هامة مثل التقدم احملرز يف منذجة االرتطامات الفائقة                                      -٧
السرعة واحلماية منها، ونتائج حتليل ارتطامات احلطام والنيازك باملكوك الفضائي بعد كل                                                

اية املركبات الفضائية غري املأهولة من                   رحلة، واملخطط األويل لطرائق ناجعة التكلفة حلم                    
 .االرتطامات     

وتناولت عدة ورقات عمليات الرصد البصرية يف املدار الثابت بالنسبة لألرض، ومنو                                          -٨
وقد شهد       . عدد األجسام االصطناعية يف تلك املنطقة وخماطر االصطدام الناجتة عن ذلك                                      

 ومرحلة صاروخية            Ekranطراز    مركبة فضائية من            (ذلك املدار حادثي تكسر على األقل                    
. غري أنه مل جتر فهرسة الشظايا، وهذا يعين أن مداراهتا غري معروفة                                  ). Titanوسيطة من طراز          

وقد تركزت اجلهود على               . ولن تغادر هذه الشظايا منطقة املدار الثابت بالنسبة لألرض                              
.  سم، حيث أحرز تقدم ملحوظ                 ٢٠-١٠كشف الشظايا وخفض عتبة الكشف حىت مقاس                            

 .وكان هناك عرض تناول املسائل العملياتية لتفادي االصطدام                                    

وقد كرست عدة وكاالت فضائية جهدا كبريا لتدابري منع تكّون احلطام وأثرها يف                                               -٩
فاالكتفاء بقمع االنفجارات له أثر طفيف يف التطور                           . تطور أعداد احلطام على املدى الطويل              

ركبات الفضائية واملراحل الصاروخية العليا بعد                        واملطلوب هو التخلص من امل          . الطويل األمد    
انتهاء مهمتها، بطرائق مثل انزال تلك املركبات والصواريخ من املدار فور انتهاء مهمتها أو                                              

وبّين أحد العروض أن استقرار                ).  سنة مثال     ٢٥دون    (نقلها فورا إىل مدار ذي عمر حمدود                
) النظام العاملي لتحديد املواقع          (GPSة   مدارات التخلص اخلاصة بالنظم الساتلية املالحي                    

.  يتوقف كثريا على ماهية املدار             Galileoو   ) الشبكة العاملية لسواتل املالحة            (GLONASS و
 .ومثة حاجة إىل مزيد من العمل لتحديد مدارات ختلص ناجعة التكلفة ومستقرة                                     

م الفضائي       وجرى أثناء االجتماع العلمي عرض دليل اإليسا اخلاص بتخفيف احلطا                                      -١٠
ونظر املشاركون يف مسائل هامة مثل تكاليف طرائق ختفيف احلطام وجوانبه                                           . ٢٠٠٢لعام   

 .اليت يلزم أخذها بعني االعتبار وتنفيذها أثناء تصميم املركبات الفضائية وتشغيلها                                          

ومثة جمال متزايد األمهية هو ما ينشأ على سطح األرض من خماطر تتعلق بقابلية                                           -١١
  BeppoSaxوقدم حتليالن لساتلي            . ائية للبقاء أثناء رجوعها إىل الغالف اجلوي                   املركبة الفض    

، أعقبه حتديث املعلومات املتعلقة                  )الساتل البحثي لدراسة الغالف اجلوي األعلى                     (UARS و
باألداة التحليلية لرجوع املركبات الفضائية إىل الغالف اجلوي وتكّسرها األيروحراري                                              

(SCARAB)      ا اإليسا لدراسة الرجوع اإلتاليف                اليت استحدثته. 
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وقدم عرض وجيز ملشروع املعايري األوروبية لتوفري األمان من احلطام الفضائي                                            -١٢
وختفيف خماطره، الذي يقوم بوضعه فريق عامل يضم أعضاء اإليسا ووكاالت فضائية وطنية                                                        

ز الوطين الفرنسي         وكالة الفضاء االيطالية واملركز الوطين الربيطاين لشؤون الفضاء واملرك                             (
وتركز املعايري على تدابري منع                  ). للدراسات الفضائية واملركز األملاين لبحوث الفضاء اجلوي                           

تكّون احلطام وعلى فكرة حتديد مناطق حممية يف املدارات األرضية املنخفضة واملدار الثابت                                           
 مبادئ       وقد استند مشروع املعايري إىل               . بالنسبة لألرض حيث بلغ التلوث درجات قصوى                          

 .اليادك التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي                     

وقدم عرض لتقرير يتضمن وصفا آلخر األنشطة املتعلقة باحلطام الفضائي يف اليابان                                          -١٣
والبحوث املتعلقة         ) األنشطة التروجيية، عمليات الرصد، تدابري احلماية، تدابري ختفيف احلطام                                      (

ابانية املعززة اجلديدة اليت ستبدأ عملها يف عام                         باحلطام اليت ستضطلع املؤسسة الفضائية الي                     
٢٠٠٤. 

ووفـر االجـتماع العـلمي بشـأن احلطـام الفضائي حملة جمملة حمّدثة عن األنشطة البحثية                  -١٤
ومع . اجلاريـة عـلى نطـاق العـامل وعـن املعـارف التقنـية املتاحة حاليا يف ميدان احلطام الفضائي                   

طة البحثـية، فيلزم بذل جهود ضخمة أخرى لضمان  أنـه لوحـظ احـراز تقـدم يف خمـتلف األنشـ         
تطبـيق تدابـري منع تكّون احلطام تطبيقا موحدا ودؤوبا يف تصميم النظم الفضائية وتشغيلها من                

ويف هذه العملية، تؤدي املداوالت املتعلقة باحلطام الفضائي        . جانـب مجـيع مسـتخدمي الفضاء      
السـلمية دورا حموريا يف السعي إىل اجياد      داخـل جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض              

 .حل عاملي لتطبيق تدابري ختفيف احلطام
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