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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية 

      
البحوث الوطنية املتعلقة باحلطام الفضائي، وبأمان األجسام الفضائية     

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

      ∗مذكّرة من األمانة    
  إضافة

    
  احملتويات

 الصفحة  
 ٢.....................................................................لواردة من الدول األعضاءالردود ا-ثانيا

 ٢...................................................يرلندا الشماليةإاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و

  
  
  

                                                               
  .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٤رد ورد من دولة عضو يوم  على أساس ت هذه الوثيقةعدَّأُ ∗  
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      الردود الواردة من الدول األعضاء  -ثانيا  
  يرلندا الشماليةإاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و

  ]باإلنكليزية: األصل[
    مقّدمة  -١  

 يرلندا الشمالية من خالل املركز الوطينإظمى وتقوم اململكة املتحدة لربيطانيا الع  -١
بدور نشيط يف معاجلة مشكلة احلطام الفضائي وذلك ) املركز الوطين(الربيطاين لشؤون الفضاء 

 الوطين والدويل من أجل التوصل إىل اتفاق على حلول فّعالة ينالتنسيق على الصعيد بتشجيع
 إىل عضويته  بشكل أساسي يف نشاطه هذاطين الوويستند املركز. ختفيف احلطام الفضائي بغية

، اليت هي حمفل )جلنة التنسيق(املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي  يف جلنة التنسيق
 يف  الوطينويسهم املركز. لتحقيق توافق دويل يف اآلراء حول ختفيف احلطام الفضائيمهم 
 لبحث التعاونية والعمل مع وكاالت الفضاءهذه اللجنة من خالل املشاركة يف أنشطة ا أعمال

 األخرى األعضاء يف اللجنة من أجل صوغ حلول ومبادئ توجيهية بشأن ختفيف احلطام
  والعشرينالسادس، شاركت اململكة املتحدة يف االجتماع ٢٠٠٨ أبريل/نيسانففي . الفضائي

. سكومسوس يف موسكو وكالة الفضاء االحتادية الروسية روهتللجنة التنسيق، الذي استضاف
وَتمثل أحد املواضيع املهمة اليت تصدى هلا االجتماع يف احلاجة إىل البحث مبزيد من التفصيل 

  .يف طرائق اإلدارة الفعالة جملموع احلطام الفضائي املتزايد
ومن اجملاالت الرئيسية األخرى اليت تشارك فيها اململكة املتحدة بشكل نشيط   - ٢

. عايري اهلندسية ملركبات الفضاء من أجل ختفيف احلطام الفضائياستحداث سلسلة من امل
والدوائر الصناعية  املركز الوطينوقُّدمت مسامهات من خرباء اململكة املتحدة العاملني يف 

 اليت ترأس اململكة املتحدة فيها فريقا عامال املنظمة الدولية للتوحيد القياسيواجلامعات إىل 
مال اخلاصة مبعايري ختفيف احلطام الفضائي اجلاري استحداثها يف مكلّفا بتنسيق مجيع األع

وكان هناك حرص، لدى وضع املعايري، على أن تكون متوائمة قدر اإلمكان مع . املنظمة
ومن املقرر أن ُينشر أول معايري . مبادئ جلنة التنسيق التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي

  .٢٠٠٩السلسلة يف عام 
عاهدات األمم املتحدة املتعلقة ة املتحدة، بغية الوفاء بالتزاماهتا طبقا ملوتقوم اململك  - ٣

، بتنفيذ نظام للتراخيص من أجل السماح بإطالق سواتل تابعة للمملكة بالفضاء اخلارجي
، بوصفه السلطة املسؤولة عن املركز الوطينو. املتحدة وتشغيلها يف الفضاء اخلارجي
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وامتثال السواتل ومركبات اإلطالق للمبادئ التوجيهية . الترخيص، هو الذي ُيصدر الرخص
وخالل . لتخفيف احلطام الفضائي ومعايريه هو من االعتبارات املهمة يف قرار منح الرخصة

يف تقييم طلبات احلصول  املركز الوطين الربيطانية QinetiQالسنة املاضية، ساعدت شركة 
الساتل  (Paradigmفضائية منها شركة على ترخيص املقدمة من عدة جهات مشّغلة لنظم 

Skynet 5C ( وشركةInmarsat ) الساتلInmarsat-4 F3 وشركة ) وتغيري مواقع سواتل أخرى
SES Satellite Leasing ) الساتلAMC 21 ( وشركةTelenor ) الساتلThor 2( وشركة 

Surrey Satellite Technology Ltd)  الساتالنDeimos 1 وDMC 2 .(  
ت األوساط العلمية املعنية باحلطام الفضائي يف اململكة املتحدة تقدمي وواصل  - ٤

ملحوظة يف جمال قياس جمموع احلطام الفضائي ومنذجة تطوره يف األمد الطويل  إسهامات
 واستنباط حلول لتخفيف احلطام  بهمحاية املركبات الفضائية من االرتطام بغية حتسني
  . خمتارة من هذه األعمالأدناه ملخَّص لطائفة ويرد. الفضائي

    
    رصد احلطام الفضائي  -٢  

   إىلالعودة ، شاركت اململكة املتحدة يف محلة للتنبؤ ب٢٠٠٨يف أواخر عام   - ٥
  وكان موضوع احلملة هو حاجز األمونيا املبكر .  نظمتها جلنة التنسيقالغالف اجلوي

)COSPAR ID 1998-067BA( وعاد إىل األرض ليةحمطة الفضاء الدو، وهو جهاز ألقي من 
واجلهة التقنية الرائدة يف جمال التنبؤ بعودة األجسام . ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٣يف 

اليت تقدم الدعم .Space Insight Ltd اململكة املتحدة هي شركة  الفضائية احملتملة اخلطورة يف
ويشمل هذا  .يةيف طائفة من األنشطة املتصلة بالتوعية باألوضاع الفضائللمركز الوطين 
احملتملة اخلطورة   معلومات عن حاالت عودة األجسام الفضائية،مجلة أموريف  ،الدعم العملي

اخلارجي للمملكة املتحدة،  املتوقعة ورصد املنصات املرخص هلا مبوجب قانون الفضاء
أنشطة اجلهة املرخَّص هلا  باستخدام نظام ستاربروك لرصد الفضاء، بغية كفالة امتثال

 وباإلضافة إىل .بالفضاء اخلارجي لتزامات اململكة املتحدة الناشئة عن املعاهدات املتعلقةال
نظام ستاربروك أيضا  املركز دوره التنظيمي الوطين، يستخدمب اضطالع املركز الوطين

 مسامهات اململكة املتحدة يف محالت قياس جمموع  بدورهاتشكل عمليات رصدإلجراء 
، ركزت أنشطة رصد احلطام ٢٠٠٨ ويف عام .جلنة التنسيق تقوم هبااحلطام الفضائي اليت 

لنظام الفضائي هذه على املدارات األرضية املتوسطة اليت تقع فيها سواتل املالحة التابعة ل
النظام األورويب للمالحة و) غلوناس (النظام العاملي لسواتل املالحة والعاملي لتحديد املواقع

  ).غاليليو (الساتلية
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  تواصل اململكة املتحدة االضطالع بدور أساسي يف الدراسات التمهيدية و  - ٦
   QinetiQوتشارك شركتا .  سُينشأ يف املستقبللتوعية باألوضاع الفضائيةلنظام أورويب ل

 لدراسات وأحباث  الفرنسياملكتب الوطين يرأسه كونسورتيوم يف Space Insight Ltdو
لبحث التكنولوجيات والتقنيات التمكينية اليت  وجتري يف إطاره دراسة الفضاء اجلوي

سؤولة عن تعريف  هي املQinetiQوشركة . لتوعية باألوضاع الفضائيةسيتطلبها نظام ا
لتوعية باألوضاع املتطلبات التقنية، وإجراء حتليل تقين جلدوى النظام، وتعريف هندسة ا

 يف ة باألوضاع الفضائيةلتوعي على مستوى النظام ومقايضتها، وتعريف خدمات االفضائية
الراداري (وقد مشلت الدراسة جماالت الرصد الفضائي . املستقبل ومستويات هذه اخلدمات

وحتديد هوية األجسام الفضائية ) والبصري يف حقول أرضية وفضائية على حد سواء
ويف الوقت الراهن، جيري . والطقس الفضائي واألجسام القريبة من األرض واحلقول الفضائية

العمل على تعريف أصول الرصد الفضائي املدارية وخيارات مقايضتها، مبا يف ذلك خيارات 
  تتعلق مبنصات مزدوجة للرصد الفضائي والطقس الفضائي تستغل أوجه التآزر املمكنة 

  .بني النظامني
 يف دراسة أخرى، GMV مع الشركة اإلسبانية .Space Insight Ltdواشتركت شركة   - ٧

راحل األخرية للتفاوض مع وكالة الفضاء األوروبية، لبحث استراتيجيات رصد بلغت اآلن امل
اخلافتة وغري املرتبطة يف املنطقة املدارات األرضية املتوسطة اليت تركز على اكتشاف األجسام 

 ونظام غلوناس ونظام غاليليو، لنظام العاملي لتحديد املواقعلاليت توجد فيها السواتل التابعة 
  .ائص هذه األجساموحتديد خص

  
    قياسات احلطام الفضائي يف املوقع -٣ 

واصل فريق حبث يف جامعة كنت، اململكة املتحدة، العمل بشأن حاالت االرتطام   - ٨
وانصب تركيز هذا العمل يف الغالب . يف الفضاء باستخدام مدفع الغاز اخلفيف املوجود لديه

 الوطنية  التابعة لإلدارةStardustعثة ستارَدست على فهم كيفية أْسر الغبار واملخلّفات خالل ب
يف الواليات املتحدة األمريكية بالتعاون مع أفرقة يف اململكة ) ناسا (للمالحة اجلوية والفضاء

وخمتربات يف )  والكلية امللكية يف لندن وجامعة اليسسترمتحف التاريخ الطبيعيأي (املتحدة 
ث، جيري العمل / ك٦,١غبار مذنبات عند سرعة وباإلضافة إىل أسر . الواليات املتحدة

اآلن، بالتعاون مع جامعة هايدلربغ يف أملانيا، على أسر غبار ما بني الكواكب وما بني 
  .ث/ كم٢٥النجوم بسرعات تصل إىل 
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وواصل فريق جامعة كنت عمله بشأن تقنيات استشعار جديدة ُيعتزم استخدمها يف   - ٩
ك بالتعاون مع مكتب برنامج احلطام املداري التابع لناسا املدارات األرضية املنخفضة وذل

أي األكادميية البحرية األمريكية وخمترب (وكونسورتيوم من مؤسسات الواليات املتحدة 
وقد اخترب الباحثون يف جامعة كنت نوعني ). البحوث البحرية وجامعة وست فريجينيا

ود االختراق التسياري وانتشار جديدين من أجهزة االستشعار وأجنزوا أعماال بشأن حد
  .اإلشارات الصوتية يف األهداف عقب االرتطام

ويتعلق مشروع حبثي آخر استهله فريق جامعة كنت مؤخرا بنمذجة االرتطامات   - ١٠
ورغم أن هذا العمل يركز على أنشطة تتعلق ببعثة ستارَدست فإنه ينظر أيضا . بالشفرة املائية

 املعدنية والفلزات جملموعة كبرية التنّوع من السرعات يف حدوث الفّوهات يف الرقائق
واألحجام النمطية بالنسبة لالرتطامات اليت تتحدث يف املدارات األرضية املنخفضة والفضاء 

ويتمثل . وتثري املصدمات املكّونة من مواد َجمّمعة غري ُمدجمة اهتماما خاصا. بني الكواكب
 للنمذجة بالشفرة املائية يف مقارنة نتائج احملاكاة أحد العناصر الضرورية للمشروع البحثي

  .بتجارب االرتطام اليت جترى باستخدام مدفع الغاز اخلفيف
  

    منذجة بيئة احلطام -٤ 
ساعد املركز الوطين، يف سياق عمله مع وفود من الوكاالت األخرى املشتركة يف   - ١١

تابع للجنة التنسيق، يف تعريف بارامترات دراسة ال) املعين بالبيئة وقواعد البيانات (٢الفريق العامل 
.  وهتدف إىل تقييم فوائد اإلزالة النشيطة للحطام٢٠٠٨أكتوبر /جديدة بدأت يف تشرين األول

 لتحليل ورصد احلطام املوجود  التطويرياحلاسويب جامعة ساوثامبتون منوذجوسوف ُيستخدم 
 ومت بالتحقق ٢٠٠٨جرى تطويره يف عام  الذي)DAMAGE (فـي بيئة املدار املتزامن مع األرض

املدار الثابت بالنسبة إىل  املدارات األرضية املنخفضة من احلطام حتّول من صحته مبقارنته بنموذج
املدارات األرضية من أجل حبث مدى استقرار بيئة حطام ، لناساالتابع ) LEGEND (لألرض
 )DAMAGE(وقد اسُتخدم منوذج .  للحطام احلالية قبل التصدي لقضية اإلزالة النشيطةاملنخفضة

 التفاعلي واملتاح باالتصال )FADE (التطور السريع للحطاماملطّور أيضا لتحديد بارامترات منوذج 
 وتوفري )http://www.soton.ac.uk/~hglewis/research/debris/FADE.html(احلاسويب املباشر 

ويعكف الباحثون يف . ف احلطام الفضائيبيانات لدراسة جارية عن استخدام الشبكات يف ختفي
 أيضا على استحداث منوذج جتريبـي للغالف احلراري باستخدام بيانات ساوثامبتونجامعة 

  .املقاومة اليت يلقاها الساتل بغية فهم التغّيرات الطويلة املدى يف الكثافة والتنبؤ هبا
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    محاية املركبات الفضائية من احلطام وتقدير املخاطر -٥ 
املعين  (٣ يف أعمال الفريق العامل  بشكل نشيطما زال املركز الوطين يشارك  - ١٢

على  ٢٠٠٧خالل عام   الفريق تركيز جهودوقد انصب .التابع للجنة التنسيق) باحلماية
أجهزة من  ات شبكتنفيذجدوى وخيارات ، حتت رئاسة اململكة املتحدة، لتقييم وضع تقرير

مثل هذه والغرض من .  طائفة متنوعة من املركبات الفضائية يفُتركّب استشعار االرتطام
 باالختالالت وارتباطهارتطامات االبيانات آنية عن حدوث باملشّغلني  تزويد هو الشبكات

وقد صدرت الصيغة األوىل من هذا التقرير خالل  . اليت تصيب املركبة الفضائيةاألعطال أو
  .اجتماع جلنة التنسيق السادس والعشرين

جامعة   الفريق املعين بدراسة قابلية التحطم واالرتطام وامليكانيكا اهليكلية يفواصلو  - ١٣
- إيرنست  مع املخترب الوطين يف لوس أالموس التابع للواليات املتحدة ومعهد تعاونهكرانفيلد

، "LLNL-DYNA3D " العناصر احملدودة غري اخلطيةشفرة استحداثماخ التابع ألملانيا من أجل 
قدرة  لنمذجة الشفرة هذه وتستخدم . امللساء للجسيماتهيدرودينامي أسلوب تران معباالق

  .املواد املستخدمة يف املركبات الفضائية على محايتها من االرتطامات باحلطام الفائق السرعة
    

    ختفيف احلطام -٦ 
 ٤ خالل العام املاضي، سامهت اململكة املتحدة يف عدد من أنشطة الفريق العامل  - ١٤

وجود األجسام آلجال بعيدة يف : ، مبا يف ذلكالتابع للجنة التنسيق) املعين بتخفيف احلطام(
، مدار ثابت بالنسبة لألرض، وحبث منطقة لالحتفاظ باحملطات يف مدار ثابت بالنسبة لألرض

 خالل تغيري املوقع، مدار ثابت بالنسبة لألرضوأفضل املمارسات لتاليف االرتطام يف 
ويف هناية اجتماع جلنة التنسيق . وعتبات تقييم املخاطر لدى العودة إىل األرضوعمليات 

  ٤السادس والعشرين، مت اختيار ممثل للمملكة املتحدة ليتوىل رئاسة الفريق العامل 
  .ملدة السنتني

ويشكل التخلص من السواتل يف هناية عمرها توصية رئيسية يف املبادئ التوجيهية   - ١٥
ووفقا هلذه املبادئ التوجيهية، قامت . الفضائي الصادرة عن جلنة التنسيقلتخفيف احلطام 

اليت قدمت هلا شركة ( ، بالنيابة عن وزارة الدفاع يف اململكة املتحدة Paradigmشركة 
QinetiQبالتخطيط لتغيري مدار الساتل ) املشورة ،Skynet 4D إىل مقربة مدارية وتنفيذ ذلك 

  .٢٠٠٨اير ين/بنجاح يف كانون الثاين
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وتتواصل البحوث يف مركز حبوث الفضاء التابع جلامعة كرانفيلد الستحداث حلول   - ١٦
ويدرس أحد املشاريع حاليا مفهوم . هندسية للتخلص من املركبات الفضائية يف هناية عمرها

ويشمل . استخدام شراع مقاومة إلخراج املركبات الفضائية من املدارات القريبة من األرض
ة يرودينامياألحداث منوذج أويل ملعّدة وأدوات حاسوبية من أجل حساب القوى ذلك است

تصميم ساتل يركز مشروع آخر على و. بالنسبة للمركبات الفضائية مهما كان نسقها
أرضي تزامين  ستعمل كقاطرة فضائية هبدف فحص املركبات الفضائية املوجودة يف مدارُي

راسة رصد صحة املركبات الفضائية من أجل دعم  وجتري أيضا د. وتغيري مدارهاوخدمتها
  .استحداث عمليات مرحلة التخلص وتصميمها

 املعنية بالنظم الدولية للتوحيد القياسيوأخريا، يقوم خرباء تقنيون يف اللجنة الفرعية   - ١٧
، اليت ترأسها اململكة املتحدة، باستحداث معيار )ISO TC20/SC14(والعمليات الفضائية 

ويعّرف . ٢٠٠٩سينشر يف عام ) ISO 24113ُسّمي (توى لتخفيف احلطام الفضائي رفيع املس
املعيار املتطلبات الكمية الرفيعة املستوى املنطبقة على مجيع عناصر األنظمة غري املأهولة 
املُطلقة يف الفضاء القريب من األرض أو املارة خالله، مبا يف ذلك املراحل املدارية ملركبات 

ركبات الفضائية العاملة وأي أجسام منطلقة كجزء من السري الطبيعي لعمليات اإلطالق، وامل
وهتدف املتطلبات املتضمنة يف املعيار إىل اإلبطاء من . التشغيل العادية أو إجراءات التخلص

الزيادة يف احلطام الفضائي عن طريق ضمان أن املركبات الفضائية واملراحل املدارية ملركبات 
 وُتشغل وجيري التخلص منها بطريقة حتول دون توليدها حلطام خالل حياهتا اإلطالق ُتصمم

وسوف توفَّر الطرائق والعمليات اليت تسمح باالمتثال ملثل هذه املتطلبات يف سلسلة . املدارية
  . أيضا٢٠٠٩من معايري التنفيذ ذات املستوى األدىن من املقرر نشر أوهلا يف عام 

  
  


