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  مةمقد -أوال  
 / كانون األول١٤ املؤرخ ٦١/١١١ من قرارها ٢٤رأت اجلمعـية العامـة، يف الفقـرة      -١

ــزيدا مــن االهــتمام ملشــكلة      مــن الضــروري ، أن٢٠٠٦ّ ديســمرب ــدول األعضــاء م ــويل ال  أن ت
ــي     ــا ف ــام الفضــائية، مب ــيت ت ها اصــطدام األجس ــدرةمصــادر ســتخدم تلــك ال ــة، باحلطــام  ق  نووي

 إىل مواصــلة الــبحوث الوطنــية بشــأن ودعــتحلطــام الفضــائي األخــرى، االفضــائي، وجلوانــب 
مجع إىل رصـد احلطـام الفضائي، و   مـن أجـل     نة   حمسـ  سـتحداث تكنولوجـيا   وإىل ا  املسـألة،    تلـك 

أيضــا أنــه ينــبغي تــزويد اللجــنة الفرعــية العلمــية  اجلمعــية  ورأت، ه ونشــرهاالبــيانات املــتعلقة بــ
ميكن توفريه  بأقصى ماالـتابعة للجـنة اسـتخدام الفضـاء اخلارجي يف األغراض السلمية           والتقنـية   

ــات   ــن معلومـ ــأن،  يف مـ ــذا الشـ ــلى  هـ ـــ   أنّواتفقـــت عـ ــروري للتوس ــدويل ضـ ــتعاون الـ ع يف الـ
لتخفــيف إىل أدىن حــد مــن تــأثري احلطــام     بغــية ااالســتراتيجيات املناســبة وامليســورة الــتكلفة    

 . البعثات الفضائية يف املستقبليفالفضائي 

ــثة واألربعــني،     -٢ ــية، يف دورــا الثال عــلى دعــوة واتفقــت اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقن
ــدول األعضــاء ووكــاال  ــتعلقة باحلطــام     ال ــبحوث امل ــر عــن ال ت الفضــاء جمــددا إىل تقــدمي تقاري

الفضـائي وأمـان األجسـام الفضائية اليت حتمل على متنها مصادر قدرة نووية واملشاكل املتصلة                
يف مذكــرة و). A/AC.105/869 مــن الوثــيقة ٩٦انظــر الفقــرة  (باصــطدامها باحلطــام الفضــائي 

ــا ٢٠٠٦أغســطس / آب٢٥شــفوية مؤرخــة   ــد  ، دع ــات إىل أن تق ــام احلكوم م أي األمــني الع
على يتسىن عرضها    لكي،  ٢٠٠٦أكتوبر  / تشـرين األول   ٣٠املسـألة قـبل     عـن هـذه     معلومـات   

 . واألربعنيالرابعةاللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف دورا 

٣-  ت األمانــة هــذه الوثــيقة اســتناداً إىل املعلومــات الــواردة مــن الــدول األعضــاءوقـد أعــد 
 .فنلندا، اليابان، التفيا، بولندا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية: التالية

  
    من الدول األعضاء  الواردة    الردود  -ثانيا  

 فنلندا  
  ]باإلنكليزية: األصل[

 يف جمال احلطام الفضائيحبوث وتطبيقات جاريةة أنشطة لدى فنلندا عد : 
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جهاز تقييم احلطام املوجود  كل من   طلـق   أُ،  ٢٠٠١توبر  أكـ /يف تشـرين األول    )أ( 
استشـعار احلطـام الفضـائي ووحـدات معاجلـة البـيانات عـلى منت               وأجهـزة    (DEBIE)يف املـدار    

 ؛)مشروع االستقاللية العملياتية يف املدار ((PROBA)" بروبا"الساتل 

قــت الحــق يف و) (DEBIE جهــاز تقيــيم احلطــام املوجــود يف املــدار  ســيركّب )ب( 
 يؤدي دورا تشغيليا أكثر من الوقت احلايل؛كي حمطة الفضاء الدولية لعلى 

 عملـــية مســـح لـــلحطام الفضـــائي املوجـــود يف املـــدار  ،جريـــت، يف البالنـــدأُ )ج( 
ترابط التبعـــثر غـــري املـــاألرضـــي املـــنخفض باســـتخدام أجهـــزة رادار املـــرفق األورويب لدراســـة 

(EISCAT)) ا املثبتة؛)فأكثر سم ١م اليت يبلغ مقاسها األجسا: قدر 

املتزامن مع  نفَّـذت جامعـة توركـو مسـحاً للحطام الفضائي املوجود يف املدار               )د( 
 .سبانياإألرض باستخدام مقراب وكالة الفضاء األوروبية يف جزر الكناري يف ا

  
 اليابان

  ]باإلنكليزية: األصل[ 
الفضــائي، الــيت جتــريها بشــكل رئيســي يف الــيابان، تركّــزت الــبحوث املــتعلّقة باحلطــام  

 :الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي وجامعة كيوشو، على األعمال التالية
  

  رصد احلطام الفضائي من األرض )أ( 
إضـافة إىل الرصـد املنـتظم لألجسـام املوجـودة يف املدار املتزامن مع األرض فوق إقليم                   

ار األرضـي املنخفض، جيري تنفيذ أعمال يف جمايل البحث          الـيابان ولألجسـام املوجـودة يف املـد        
وهذه . والـتطوير بواسـطة تقنية الكشف اآليل عن احلطام يف املدار الساتلي املتزامن مع األرض              

التقنـية هي طريقة قائمة على جتميع اإلشارات للكشف عن األجسام ذات املستوى املتدين من               
 وهــي أيضــا نظــام لــتقدير *،]املــرفق ألــف[ألرض الضوضــاء واملوجــودة يف مــدار مــتزامن مــع ا

 .حركة جسم ما وشكله من خالل التاريخ الزمين للكثافة البصرية
  

________________ 
ان ميكن االطالع عليها يف املوقع الشبكي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي كل املرفقات املُشار إليها يف رد الياب  * 

 .(www.unoosa.org): التابع لألمانة العامة، وذلك على العنوان التايل على اإلنترنت 
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  منذجة جمموع احلطام )ب( 
جيـري العمـل يف جامعـة كيوشـو عـلى تنفـيذ دراسـة ـدف إىل التنـبؤ بتطور األجسام                   

عــيد، مــع أخــذ االصــطدامات االصــطناعية املوجــودة يف املــدار األرضــي املــنخفض يف األمــد الب 
 .واالنفجارات يف احلسبان، وهذا مبين يف املرفق باء

  
  اختبار االرتطامات الفائقة السرعة )ج( 

أُجــري اختــبار االرتطامــات الفائقــة الســرعة مــن أجــل تطويــر مصــد منــيطة الــتجارب    
اف الفضــاء اجلــوي وتعكــف الوكالــة اليابانــية الستكشــ. اليابانــية الــتابعة حملطــة الفضــاء الدولــية

. عـلى مواصـلة هـذه الدراسـة الـيت انتقل الغرض منها إىل محاية املركبات الفضائية غري املأهولة                   
وقـد أُجريـت عملـيات واسـعة الـنطاق للحصـول عـلى بـيانات عـن تـأثري االرتطامات يف املواد                     

ان جيم  املرفق[واملعـادن املركّـبة وذلـك باسـتخدام نظـام شـحن خمروطي الشكل ومدافع غازية                 
الـذي أعدته   ] املـرفق هـاء   [وقـد حللـت النـتائج مبقارنـتها بـنموذج االنكسـار املعـياري               ]. ودال

 .، التابعة للواليات املتحدة األمريكية)ناسا(اإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء 

 على الظواهر النامجة عن ارتطام احلطام، فإنها تعرض       ) املرفق واو (وفـيما تركّز الورقة      
إمكانـية الكشـف عـن ارتطـام احلطـام بواسـطة انـبعاثات عـلى األمـواج الـراديوية، وهي طريقة             

 .ميكن تكييفها بغية استعماهلا على حمطة الفضاء الدولية وغريها من املركبات الفضائية
  

  احلبل الكهرودينامي لتسريع اضمحالل املركبات الفضائية يف املدار بعد انتهاء مهمتها )د( 
الوكالــة اليابانــية الستكشــاف الفضــاء اجلــوي وجامعــة كيوشــو بدراســة احلــبل   تقــوم  

الكهروديــنامي بصــفته طــريقة لتســريع اضــمحالل املركــبات الفضــائية بعــد انــتهاء مهمــتها          
وتتسـم هـذه الطـريقة بقـدر أكـرب مـن الكفـاءة من حيث إعاقة                 . واضـمحالل احلطـام يف املـدار      
 إمكانــية اســتحداث نظــام يســتخدم هــذا احلــبل وجيــري تــدارس. الكــتلة ومــن حيــث بســاطتها

. وهـو قادر على االلتقاء باهلدف والتقاطه      " الـمـزيل الصـغري لـلحطام الفضـائي       "ويعـرف باسـم     
 ].املرفقان زاي وحاء[وقد أُعد تصميم مفهومه 
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 التفيا

  ]باإلنكليزية: األصل[ 
م الفلك التابع جلامعة    يعكـف مركـز فانتسبيلز الدويل لعلم الفلك الراديوي ومعهد عل           

التفـيا، بالـتعاون مع أكادميية العلوم يف االحتاد الروسي واألكادميية الوطنية للعلوم يف أوكرانيا،               
ــبة مــن       ــراديوي ملواقــع احلطــام الفضــائي واألجســام القري عــلى االنضــمام إىل شــبكة الرصــد ال

 جهــاز االســتقبال وقــد جــرى إىل حــد اآلن تصــميم.  جــيغاهرتز٥األرض عــلى نطــاق الــتردد 
 االنضــمام بالكـامل إىل بــرنامج  ٢٠٠٧ومـن املــتوقّع أن يـتم يف عـام    . اخلـاص بذلـك واختــباره  

ويعكـف الباحـثون يف مركز علم الفلك الراديوي ويف معهد علم الفلك التابع جلامعة               . الرصـد 
 .التفيا يف الوقت الراهن على جتهيز البيانات اليت جمعت

  
 بولندا

  ]كليزيةباإلن: األصل[ 
ومثة مشروع تعليمي يتعلّق بالتقليص إىل أدىن حد من         . مل تـنفَّذ أي أنشـطة ذات شأن        

ويتمـثّل اهلـدف الرئيسـي هلـذا املشـروع يف اختبار حلول تقنية إلنزال         . نشـوء احلطـام الفضـائي     
ويسهر على . السـواتل مـن مدارهـا بعـد انـتهاء عمـرها التشـغيلي يف املـدار القريب من األرض                 

 .فيذ هذا املشروع طالب من جامعة وارسو للتكنولوجياتن
  

 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية

  ]باإلنكليزية: األصل[ 
 ١- مة مقد  

يف معاجلة مشكلة احلطام    نشيط  دور  ب املركـز الوطـين الـربيطاين لشـؤون الفضـاء            يقـوم  -١
صـعيد الوطين واألورويب والدويل من أجل       الكـل مـن     التنسـيق عـلى      وذلـك بتشـجيع      الفضـائي 
 . ختفيف احلطام الفضائيبغية على حلول فعالة اتفاق إىل التوصل

يف جلـنة التنسـيق املشتركة بني الوكاالت        ويسـتند املركـز يف نشـاطه هـذا إىل عضـويته              -٢
 اآلراء  هام لتحقيق توافق دويل يف     حمفل   الـيت هي  ،  ")جلـنة التنسـيق    ("واملعنـية باحلطـام الفضـائي     

ويسهم املركز يف   . )www.iadc-online.orgانظر املوقع    (احلطـام الفضـائي   حـول التخفـيف مـن       
 أنشــطة الــبحوث عــن تــبادل املعلومــات :وهــي التالــيةق، ائاللجــنة بعــدد مــن الطــرأعمــال هــذه 
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، وتيســري فــرص  األعضــاء يف اللجــنةاملــتعلقة باحلطــام الفضــائي مــع وكــاالت الفضــاء األخــرى 
ــتعاون يف ــية        ال ــتقدم احملــرز يف األنشــطة التعاون ــتعراض ال ــام الفضــائي، واس  جمــال حبــوث احلط
، ٢٠٠٦أبــريل /ويف نيســان. ختفــيف احلطــام الفضــائي  بشــأن خــيارات ، واســتبانة املســتمرة

 والعشـــرين للجـــنة التنســـيق املشـــتركة بـــني  الـــرابع االجـــتماعشـــاركت اململكـــة املـــتحدة يف 
 .الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوياستضافته  وعقد يف اليابان الذيالوكاالت، 

فــريق معــين  مــن خــالل  يف جمــال احلطــام البحــث، يــتم تنســيق أنشــطةوداخــل أوروبــا -٣
وكالة الفضاء   إىل جانب    الفريق اواملركز عضو يف هذ    .املعنية باحلطام الفضائي  بشـبكة املراكز    

املركــز الوطــين الفرنســي وء اإليطالــية  وكالــة الفضــا: وثــالث وكــاالت وطنــية، هــياألوروبــية
هذه مسؤولة عن   شبكة املراكز   و. للدراسـات الفضـائية واملركـز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي         

 . إزاء احلطام الفضائيتني خطة عمل واستراتيجية متكاملتني أوروبيوضع

م شــؤون احلطــاباملعــين لفــريق التنســيق  املركــز دعمــه يواصــلوعــلى الصــعيد الوطــين،  -٤
 يعقـد اجـتماعاً سنوياً من أجل توفري حمفل لتنسيق           وهـذا الفـريق   . املـتحدة يف اململكـة    الفضـائي   

يف تشـــرين و. مجـــيع أنشـــطة الـــبحوث والسياســـات املـــتعلقة باحلطـــام يف اململكـــة املـــتحدة       
 ٢٠٠٦ اجتماع سنة    (Rutherford Appleton)خمتـرب راثرفورد أبلتون     نوفمـرب، استضـاف     /الـثاين 

 وقد ناقش. الصـناعة واألوسـاط األكادميية يف اململكة املتحدة  يه ممـثلون لدوائـر     الـذي شـارك فـ     
ــية       ــبادئ التوجيه ــتعلق بامل ــيما ي ــية األخــرية، خصوصــاً ف ــتطورات الدول ــايري االجــتماع ال وباملع

اليت أجريت  فرصة لتقدمي تقارير عن آخر البحوث       وأتـاح تخفـيف احلطـام الفضـائي،       اخلاصـة ب  
 .يف اململكة املتحدة

احلطــام املــتعلقة ببحوث الــ يف جمــال كــبرية جــدا تتمــتع اململكــة املــتحدة بقــدرات    و -٥
. تقنيني نزيهني الفضـائي، وقـد دأب املركـز عـلى الـلجوء إلـيها للحصـول عـلى دعـم ومشورة                     

 جمموعة واسعة من األنشطة يرد      املاضيوقـد أجـرت مـنظمات يف اململكـة املتحدة خالل العام             
 .نهافيما يلي تلخيص لبعض م

  
   وقياسهرصد جمموع احلطام -٢ 

مشاركة اململكة املتحدة يف الفريق العامل املعين بالقياسات والتابع للجنة التنسيق  )أ( 
  املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي

 جلـنة التنسـيق املشـتركة بـني الوكـاالت واملعنية باحلطام الفضائي            دعمـا لـربنامج عمـل        -٦
 بــبحوث يف جمــال احلطــام املركــز الوطــين الــربيطاين لشــؤون الفضــاء ، اضــطلع )تنســيقجلــنة ال(
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املوجــود يف املــدار األرضــي املتوســط مســتخدما يف ذلــك شــبكة اململكــة املــتحدة مــن أجهــزة    
االستشـعار املـترية للتصـوير السليب، وهي عبارة عن مشروع الختبار التكنولوجيا تنفّذه وزارة               

) .Space Insight Ltd(وقامــت شــركة ســبيس إنســايت احملــدودة   . تحدةالدفــاع يف اململكــة املــ 
بإجـراء الـبحوث والتحالـيل نـيابة عـن املركـز الوطـين ومت اإلبالغ عن نتائجها يف اجتماع جلنة                   

ومشلت نتائج دراسة احلطام املوجود يف املدار       . التنسـيق الرابع والعشرين، الذي عقد يف اليابان       
غ ألول مــرة عــن اكتشــاف أجســام غــري مــترابطة يف املــدار األرضــي   األرضــي املتوســط اإلبــال

املتوسـط خـالل إجراء برنامج حبث يعىن بدراسة نظام هذا املدار سوف يقدم إىل جلنة التنسيق                 
 .املشتركة

  
   وقياس األسطح املسترجعة املوقعيةف يملكاشا )ب( 

يخ الطبـيعي وجامعــة  ، ركّـز الباحــثون يف مـتحف الـتار   ٢٠٠٦ و٢٠٠٥خـالل عـامي    -٧
، بالــتعاون مـــع اإلدارة الوطنـــية لـــلمالحة اجلويـــة  )يف كانـــتربوري، اململكـــة املـــتحدة(كينــت  

، عــلى دراســة االرتطامــات بالركائــز مــن اهلالمــات اهلوائــية الســليكية ومــن ")ناســا("والفضــاء 
كّب على  ؛ وعـلى اإلعداد موعة من أدوات التجارب األوروبية اليت ستر          ١١٠٠األلومينـيوم   

 كجـزء مـن جممـع احلطـام يف مـنطقة شاسـعة الـذي        ٢٠٠٨مـنت حمطـة الفضـاء الدولـية يف عـام      
ويف عمل خمتربي مشترك، مت يف جامعة كينت استخدام طلقات       . اسـتحدثته الواليـات املـتحدة     

ويف .  كيلومترات يف الثانية   ٦مدفـع الغـاز اخلفـيف إلحداث فوهات نتيجة الرتطامات بسرعة            
يخ الطبـيعي اسـتخدمت اهـرية اإللكترونـية التحليلـية لقـياس الفوهات، مما أتاح                مـتحف الـتار   

واستخدمت . معايـرة دقـيقة ألحجـام جزيئات االرتطام ولطائفة واسعة من الكثافة واملكونات             
وكان . براجمـية مـترية جمسامية أيضا يف إعادة تشكيل الفوهات على حنو ثالثي األبعاد وحتليلها              

ــائية      الغـــرض األسا ــبة الفضـ ــبات باملركـ ــبات املذنـ ــام حبيـ ــري ارتطـ ــم تفسـ ــن ذلـــك دعـ ــي مـ سـ
، بـيد أن التقنـيات الـيت اسـتحدثت لتحلـيل املواد املكونة للمخلّفات               )Stardust" (ستارداسـت "

ينـبغي أيضـا أن يتسىن تطبيقها يف التعرف على مواد حمددة من األجسام النيزكية الصغرية، اليت           
 .باملركبات الفضائية املوجودة يف املدار األرضي املنخفضختلّفها االرتطامات 

  
  منذجة بيئة احلطام -٣ 

ال يـزال الباحـثون املعنـيون باحلطـام يف اململكـة املـتحدة نشـطني يف منذجـة بيئة احلطام                      -٨
 . الطويل واملخاطر اليت قد تسببها للنظم الفضائية احملتملة مستقبالًيف األمدوتطورها 
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للجنة التابع ولفريق العامل املعين بالبيئة وقواعد البيانات ة اململكة املتحدة يف امشارك )أ( 
  االستشارية املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي

 مـع وفـود أخــرى يف الفـريق العــامل    املركـز الوطــين الـربيطاين لشـؤون الفضــاء   تشـارك   -٩
نة االستشارية يف إجراء دراسة دف إىل حتديد دور         للج الـتابع    املعـين بالبيـئة وقواعـد البـيانات       

االجتـاه الـذي يـأخذه مـتجه االحنـراف املركزي بالنسبة إىل الشمس يف تطور مدارات التخلّص           
وسـاد لــدى الوفـود املشــاركة اتفــاق   . املوجـودة يف املــدار املـتزامن مــع األرض يف األمـد البعــيد   

كــأدىن " مشــري إىل االنقــالب"ه احنــراف مركــزي جــيد عــلى اســتبانة املــدارات الــيت هلــا مــتج   
وأفضـى هـذا العمـل إىل تضـمني املـبادئ التوجيهية اليت تعتمدها جلنة التنسيق بشأن             . املـتغريات 

 .التخفيف من احلطام الفضائي قيمةً أعلى لالحنراف املركزي ملدار التخلّص
  

  منذجة بيئة احلطام )ب( 
 الفضائية يف جامعة ساوثهامنت، جيري إحراز تقدم      يف الفـريق املعـين بـبحوث املالحة        -١٠

يف الدراسـات اخلاصة باالسقاطات الطويلة األجل لبيئات احلطام الفضائي يف املدار األرضي             
وتركّــز الدراســات اجلديــدة لبيــئة احلطــام يف املــدار   . املــنخفض واملــدار املــتزامن مــع األرض 

 الغـالف احلــراري والـتوقعات املســتقبلية   األرضـي املـنخفض عــلى الـتأثري املترتـب عــلى بـرود     
منها ممارسة األعمال على حنو     (للدفـق الشمسـي يف طائفة متنوعة من املخططات االفتراضية           

معــتاد، والــتخلّص مــن مركــبة فضــائية بعــد انــتهاء مهمــتها وعــدم وجــود حــركة مــرور يف      
ثالثي األبعاد   سـنة، وذلك باستخدام النموذج البيئي ال       ٢٠٠ أو   ١٠٠عـلى مـدى     ) املسـتقبل 

الـذي وضـعته اجلامعـة وامسـه منـوذج حتلـيل ورصـد احلطام املوجود يف بيئة املدار املتزامن مع                     
وتشـري النـتائج األولـية هلـذه الدراسـات إىل أن هـناك يف املـدار حالـيا         ). DAMAGE(األرض 

ــزداد     ــاد جممــوع احلطــام دون أن ت ــتايل الزدي ــية الســتمرار أنشــطة االصــطدام وبال  كــتلة كاف
كمـــا تظهـــر النـــتائج ارتفـــاع احـــتماالت . حـــركة مـــرور املركـــبات الفضـــائية يف املســـتقبل

وجيــري االضــطالع مبــزيد مــن األعمــال لــتحديد  . االصــطدام عــندما يــربد الغــالف احلــراري 
 .مواطن عدم اليقني يف هذه النتائج

  
  محاية املركبات الفضائية من احلطام وتقدير املخاطر -٤ 

لبحـث تـناول تقدير   مـن جمـاالت ا  املـتحدة نشـطة أيضـا يف جمـال آخـر           كانـت اململكـة      -١١
     االرتطـام حبطام بسرعة فائقة ومحايتها      جـراء   ه املركـبات الفضـائية مـن        ــ ض ل اخلطـر الـذي تـتعر

 .من ذلك
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للجنة التنسيق املشتركة التابع والعامل املعين باحلماية مشاركة اململكة املتحدة يف الفريق  )أ( 
  املعنية باحلطام الفضائيبني الوكاالت و

يف األنشطة املتعلّقة باحلماية شـارك   ياملركـز الوطـين الـربيطاين لشـؤون الفضـاء         مـا زال     -١٢
وينصــب التركــيز يف . للجــنة التنســيقلفــريق العــامل املعــين باحلمايــة الــتابع  والــيت يضــطلع ــا ا

ق بتصــميم شــبكة جهــود الفــريق حالــيا عــلى وضــع تقريــر عــن اجلــدوى واخلــيارات فــيما يــتعل  
 والغرض  .ألجهـزة استشـعار االرتطـام ميكـن تركيـبها يف طائفـة متـنوعة من املركبات الفضائية                 

مــن هــذا الــنظام هــو متكــني املشــغلني مــن احلصــول عــلى بــيانات آنــية عــن حــدوث ارتطامــات 
ــة عــلى املركــبات الفضــائية     ــتوىل ممــثل  . وربطهــا باالخــتالالت أو حــاالت اإلخفــاق الطارئ وي

 أو  ٢٠٠٧كـة املـتحدة قيادة حمرري هذا التقرير الذي من املتوقّع أن يصدر يف أواخر سنة                 اململ
 .٢٠٠٨يف مطلع سنة 

 الذي يتضمن دليل احلمايةومـن األمـور اهلامـة األخرى اليت متخض عنها الفريق وضعه            -١٣
محايــة هــذه ومعلومــات تقنــية تــتعلق بــتقدير املخاطــر الــيت يمثــلها احلطــام للمركــبات الفضــائية   

على ) IADC-04-03الرقم  ( العدد األول من هذه الوثيقة       ٢٠٠٤وقد نشر يف عام     . األخـرية منه  
 .وجيري العمل حاليا على صوغ العدد الثاين من هذا الدليل. جلنة التنسيق على اإلنترنتموقع 

  
  منذجة قابلية بقاء السواتل  )ب( 

بشأن إجراء دراسة     عقـد انتهى مؤخرا    يف تنفـيذ   )QinetiQ(سـامهت شـركة كينيتـيك        -١٤
.  يف أملانيا  (Ernst-Mach-Institut)بقـيادة معهـد إرنسـت ماخ        لصـاحل وكالـة الفضـاء األوروبـية         

اسـتجابة املعـدات االعتـيادية احملمولـة عـلى منت           وكانـت الدراسـة ـدف إىل حتديـد خصـائص            
على نطاق  امج الختبار االرتطام     برن وقد نفّذ . املركـبات الفضـائية لالرتطـام باحلطـام والنـيازك         

عادالت يف براجمية هـذه امل  وأُدجمـت . واسـع واستخلصـت مـنه معـادالت بشـأن تقديـر األضـرار           
 لتحديد قابلية أكثر دقة   من أجل إتاحة قدرة تنبؤية       (SHIELD) "شـيلد "لـتقدير املخاطـر امسهـا       

 .املركبات الفضائية االعتيادية غري املأهولةبقاء 
  

  اة العددية لالرتطامات الفائقة السرعةاحملاك )ج( 
هي الشركة املطورة واملوردة     (Century Dynamics) "سنتشـوري داينامـيكس    "شـركة  -١٥
وتستخدم ). AUTODYN" (أوتودين" الـمفصـحة عـن الدينامـيات العابرة واليت امسها           رباجميةللـ 

ث الدينامية غري اخلطية، مبا يف ذلك      هـذه الـرباجمية يف مجـيع أحنـاء العامل من أجل حماكاة األحدا             
ومـا زالـت الشـركة معنـية بقـدر كبري بتقدمي الدعم إىل           . أحـداث االرتطامـات الفائقـة السـرعة       
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يف جمال تطبيق هذه    ) مـثل اإليسـا وناسـا وغريمهـا مـن الوكـاالت           (زبـائن يف مجـيع أحنـاء العـامل          
أصـبحت اآلن معنـية بشكل متزايد       الـرباجمية يف حـلّ املشـاكل املـتعلّقة باحلطـام الفضـائي وهـي                

 .باملشاكل املتصلة باصطدام الكواكب

تشارك يف مشاريع أحباث تتعلّق باحلطام الفضائي        اآلنفة الذكر كة  كمـا ال تـزال الشـر       -١٦
وجيــري بالــتعاون مــع . ، الــتابع لإليســااملركــز األورويب لــبحوث و تكنولوجــيا الفضــاء لفــائدة 

يعـىن بوضع بيانات منوذجية لتطوير مواد من          مشـروع   العمـل عـلى تنفـيذ      معهـد إرنسـت مـاخ     
ــة          ــات الفائق ــة لالرتطام ــاة عددي ــاز حماك ــن أجــل إجن ــياف الكــربون، م ــوى بأل البالســتيك املق

وقـد جـرى التركـيز يف املشـاريع السـابقة مـع اإليسـا عـلى اسـتحداث مناذج متطورة                     . السـرعة 
حماكــاة املــواد املــتعامدة ") AUTODYN("" أوتوديــن"وميكــن يف براجمــية . بشــأن املــواد املركّــبة

وتتيح . الـتغاير املعرضـة لصـدمات مـع احلصـول عـلى االسـتجابة الدينامـية احلـرارية الصـحيحة                   
القــدرات يف جمــال إعــداد منذجــة مــتطورة بشــأن األضــرار التنــبؤ مبــدى الضــرر ومبــا يــبقى بعــد   

الستجابة املتعامدة التغاير وغري اخلطية االرتطـام مـن قـوة يف املـواد املركّـبة املقواة باأللياف، وبا          
مــن حيــث اإلجهــاد واالنفعــال، وباالجتــاه الــذي يــتخذه الضــرر يف الــبداية، وبالــنمو املــتدرج     

وفُــرغ خــالل هــذه الدراســة مــن تنفــيذ بــرنامج واســع الــنطاق مــن الــتجارب الــيت     . لألضــرار
 التحقّق من صحة هذه     وينصـب التركـيز اآلن عـلى      . استخلصـت مـنها بـيانات منوذجـية ماديـة         

البـيانات مـن أجـل وضـع حماكـاة عدديـة الرتطامـات فائقـة السـرعة كارتطـام النـيازك الصغرية              
 .باهليكل النخرويب املصنوع من األلومينيوم والبالستيك املقوى بألياف الكربون

  
  اختبار االرتطام الفائق السرعة )د( 

عــلى دراســة االرتطامــات يف املختــرب انصــب التركــيز يف العمــل داخــل جامعــة كينــت  -١٧
ويعمــل املدفــع . مــن أجــل جتســيد االرتطامــاتمدفــع الغــاز اخلفــيف ذي املرحلــتني باســتخدام 

وقد استخدم . بشـكل تـام وهـو يطلـق قذائفـه كلّ يوم تقريبا ضمن طائفة متنوعة من املشاريع               
ارتطامات السقوط الساف   يف السـنة املاضـية لتنفـيذ جتـارب لصاحل أحد الزبائن تتعلّق مبحاكاة               

وتواصل العمل أيضا على تطوير جزيئات غبار دون ميكرونية         . عـلى مـواد املركـبات الفضائية      
وميكن استخدام  . السـتخدامها يف املسـارعات الكهرسـكونية كجزيـئات حماكـية للغبار الكوين            
 .هذه اجلزيئات فيما بعد يف عمليات حماكاة االرتطامات اليت تتم يف املختربات
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  احلطاممن تخفيف ال -٥ 
للجنة التابع و بالتخفيف من احلطامالعامل املعين مشاركة اململكة املتحدة يف الفريق  )أ( 

  التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي
للجـنة التنسيق تضطلع شركة     الـتابع   واحلطـام   مـن   تخفـيف   اليف الفـريق العـامل املعـين ب        -١٨

 نـيابة عـن املركـز الوطين الربيطاين لشؤون الفضاء، بقيادة األعمال اهلادفة إىل إحراز                كينيتـيك، 
. فهـم أفضـل لتغـيري مـدار األجسام املوجودة يف املدار املتزامن مع األرض عند هناية مدة عملها            

وتركّـز هـذه األعمال على توفري إرشادات بشأن البارامترات املدارية األولية املستهدفة للجسم         
وأظهــرت الدراســات عــلى وجــه  . ملوجــود يف املــدار املــتزامن مــع األرض والــذي غُــير مــداره ا

اخلصــوص أنّ الــنظر بعــناية يف مــتجه االحنــراف املركــزي مفــيد يف مــنع اجلســم مــن العــودة إىل  
وجرى أيضا لفائدة املركز تنفيذ أعمال مماثلة بشأن        . املـنطقة احملمية للمدار املتزامن مع األرض      

وشــرعت الدراســات يف حبــث  . ســيما تشــكيلة ســواتل غاليلــيو  ت ســواتل املالحــة، والمــدارا
مسـألة صـوغ توصـيات بشـأن الـتخلّص مـن معدات غاليليو اليت بلغت هناية عمرها التشغيلي،                   

 .لكي ال تشكّل األجسام اليت تعطّلت عن العمل خطرا على بقية سواتل املالحة العاملة
  

  طاماحلمن تخفيف المعايري  )ب( 
مـا زالـت اململكـة املـتحدة تشـارك بنشـاط يف العمـل اهلـادف إىل حتديـد وصياغة معايري                       -١٩

وقـد متّ توفري مدخالت بواسطة مبادرة التعاون        . هندسـية بشـأن التخفـيف مـن احلطـام الفضـائي           
، حيث ملنظمة الدولية للتوحيد القياسيومن خالل ا عـلى وضـع معـايري فضائية موحدة         األورويب  

اململكـة املـتحدة فـريقا عـامال مكلّفـا بتنسيق كل األعمال املنفّذة على نطاق هذه املنظمة          تـترأس   
ــايري التخفــيف مــن احلطــام الفضــائي    ــناية    . يف جمــال مع ــايري، أوليــت الع ــدى صــياغة هــذه املع ول

ويقوم . ملواءمـتها، قـدر اإلمكـان، مع معايري جلنة التنسيق اخلاصة بالتخفيف من احلطام الفضائي              
 .بتنسيق مسامهات خرباء اململكة املتحدة ، على املستوى الوطين،ين املعايري الربيطامعهد

  
  سواتل اململكة املتحدةلترخيص العملية  )ج( 

املركــز الوطــين الــربيطاين لشــؤون الفضــاء مســؤول عــن إصــدار تراخــيص تؤكــد أن   إن  -٢٠
قـانون الفضـاء اخلارجي لسنة   السـواتل تطلـق وتشـغل وفقـا اللـتزامات اململكـة املـتحدة مبوجـب           

ــيمي مــن أجــل إصــدار  وملســاعدة املركــز يف  . ١٩٨٦ ــه التقي شــركة  التراخــيص، تســتخدم  عمل
 SCALP("Satellite Collision Assessment for the United(" "سكالب" امسها  براجمية"كينيتيك"

Kingdom Licensing Process -  عملـــية ر دعمـــا يف إطـــاالســـواتل احـــتماالت اصـــطدام تقديـــر
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 اصطدام السواتل صـممت خصيصاً لتقدير خماطر      ، وهـي براجمـية      )الترخـيص يف اململكـة املـتحدة      
 ويشـكل هـذا التحلـيل جـزءاً مـن الـتقدير الشامل الذي يسمح للمركز بأن يتخذ قراراً            .وتـبعاا 

  وقـد أُجريـت خـالل السـنة املاضـية تقيـيمات للسالمة يف              . أم ال  مدروسـاً بشـأن مـنح الترخـيص       
 AMC14املركــبة : ثــالث مركــبات فضــائية يــراد إرســاهلا إىل املــدار املــتزامن مــع األرض، وهــي  

 ).تغيري للموضع املداري (SESC4 واملركبة AMC18واملركبة 
  

  األجسام القريبة من األرض -٦ 
ــية لــــلمالحة اجلويــــة، نظّــــم   -٢١ ــية امللكــ ــتون  بــــرعاية مــــن اجلمعــ ــرفورد أبلــ   خمتــــرب راثــ

(Rutherford Appleton) اجـتماعا يف لـندن ملناقشـة سبل    ٢٠٠٥نوفمـرب  / تشـرين الـثاين  ٢٣ يف 
وقـد أقـرت اجلمعـية دور اإليسا القيادي     . املضـي قدمـا يف تـناول األجسـام القريـبة مـن األرض             

يف االضـطالع ـذه األنشـطة يف أوروبـا يف املسـتقبل عـن طريق مبادرات من قبيل مفهوم بعثة                     
 .دون كيشوت

ريق املعـين بـبحوث املالحـة الفضـائية يف جامعـة ساوثهامنت قدرا كبريا من                وجيـري الفـ    -٢٢
واستحدثت يف الفترة   . الـبحوث املـتعلقة بـتأثريات ارتطام األجسام القريبة من األرض باألرض          

وقد استخدمت  .  براجمـية لتقيـيم مـدى أثـر ارتطـام تلـك األجسام يف السكان               ٢٠٠٥-٢٠٠٤
. ضـية لتحلـيل ارتطامـات حمـددة ضمن دراستني من دراسات احلالة            هـذه الـرباجمية يف السـنة املا       

وقـد متثلـت الدراسـة األوىل يف تقديـر عـدد الضـحايا الـذي قد ينجم عن االرتطامات باألرض                     
وتناولــت الدراســة الثانــية الــتأثريات الــيت تــلحق  . والــبحر يف املــناطق احملاذيــة لــلمملكة املــتحدة

يف عام ) Apothis 99942 (٩٩٩٤٢ل للكويكـب آبوثـيس   بالسـكان مـن جـراء االرتطـام احملـتم      
وســوف تنشــر نــتائج هــاتني الدراســتني يف الــتقرير عــن وقــائع نــدوة االحتــاد الفلكــي    . ٢٠٣٦

الـــدويل حـــول اســـتخدام الـــنجوم الثنائـــية كـــأدوات واختـــبارات حامســـة يف الفـــيزياء الفلكـــية 
 .٢٠٠٦أغسطس /املعاصرة، اليت عقدت يف براغ يف آب

ري املضـي قُدمـا يف تطويـر هـذا العمـل باستحداث أداة براجمية أكثر فعالية تعرف                  وجيـ  -٢٣
وستســتخدم هــذه الــرباجمية يف إجــراء دراســات  . باســم ِمصــدمة األجســام القريــبة مــن األرض 

وتتضمن هذه  . عاملـية بشـأن أثـر ارتطـام األجسام القريبة من األرض يف السكان والبىن التحتية               
ــة واالرتطامـــات   األداة الـــرباجمية منـــ ــارات اجلويـ ــنامجة عـــن االنفجـ ــتأثريات الـ ــتطورة للــ اذج مـ

 من برنامج البحوث الذي تشترك      ٢٠٠٧ومـن املـتوقّع االنتهاء يف عام        . باألراضـي واحملـيطات   
 .املركز الوطين الربيطاين لشؤون الفضاءيف متويله جامعة ساوثهامنت و

 


