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    مةمقّد -أوال  
الدول األعضاء توّجه ، أن من الضروري أن ٦٤/٨٦رأت اجلمعية العامة، يف قرارها  - ١

اليت الفضائية سام الفضائية، مبا فيها األجسام  األجاصطدام مشكلة االنتباه إىلمزيدا من 
حلطام ا  منجلوانب األخرىإىل اتستخدم مصادر الطاقة النووية، باحلطام الفضائي، و

ستحداث تكنولوجيا الالفضائي، ودعت إىل مواصلة البحوث الوطنية بشأن هذه املسألة، 
الفضائي ونشرها، كما رأت أنه نة لرصد احلطام الفضائي ومجع البيانات املتعلقة باحلطام حمّس

ينبغي تزويد اللجنة الفرعية العلمية والتقنية بأقصى ما ميكن توفريه من معلومات هبذا الشأن، 
 وامليسورةع يف وضع االستراتيجيات املناسبة واتفقت على أن التعاون الدويل ضروري للتوّس

 .عثات الفضائية يف املستقبلمن أثر احلطام الفضائي على البإىل أدىن حد التكلفة للتقليل 

 واتفقت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، يف دورهتا السادسة واألربعني، على أنه ينبغي - ٢
مواصلة البحوث بشأن احلطام الفضائي، وأنه ينبغي للدول األعضاء أن تتيح لكل األطراف 

 ثبتت فعاليتها يف املهتمة نتائج تلك البحوث، مبا يف ذلك املعلومات عن املمارسات اليت
دعا  و.)٧٤، الفقرة A/AC.105/933الوثيقة  (التقليل إىل أدىن حد من تكّون احلطام الفضائي

، احلكومات إىل تقدمي ٢٠٠٩أغسطس / آب٣١األمني العام، يف مذكرة شفوية مؤرخة 
، كي يتسىن عرضها على ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٣٠حبلول عن هذه املسألة معلومات 

 .ة الفرعية يف دورهتا السابعة واألربعنياللجن

أملانيا كلٍ من وقد أعدت األمانة هذه الوثيقة استناداً إىل املعلومات اليت تلقتها من  - ٣
 .وإيطاليا وبولندا وتايلند وميامنار واليابان

    
     الردود الواردة من الدول األعضاء -ثانيا 

 أملانيا  
 ]باإلنكليزية :األصل[

 ]٢٠٠٩نوفمرب /ين تشرين الثا٥[

 بنشاط يف أعمال جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت ٢٠٠٩شاركت أملانيا يف عام  
واملعنية باحلطام الفضائي، والشبكة األوروبية للكفاءات يف جمال احلطام الفضائي، والفريق 

الفضائية، والفريق العامل املعين باحلطام الفضائي التابع ملبادرة التعاون األورويب لتوحيد املعايري 
 . احلطام املداري التابع للمنظمة الدولية لتوحيد املقاييسبشأنالعامل املعين بالتنسيق 



 

 3 
 

A/AC.105/951  

مقتضيات " من اً من احلطام الفضائي جزءالالزمة بشأن التخفيفقتضيات وُتشكِّل امل 
ون لشؤملركز األملاين لدى ا"  للمشاريع الفضائيةالالزمةاملنتجات وسالمتها جودة ضمان 

 ُتطّبق وباتت ،٢٠٠٩وقد صدرت أحدث نسخة من هذه الوثيقة يف عام  .الفضاء اجلوي
 .لشؤون الفضاء اجلويعلى مجيع املشاريع الفضائية الوطنية اليت يدعمها املركز األملاين 

جوانب متنوعة،  فتشمل  أنشطة البحوث األملانية املتعلقة مبسائل احلطام الفضائيأما 
  موقعية كاشفاتمثال تطوير(طام الفضائي، وتكنولوجيات الرصد  بيئة احلمنذجةمثل 

آثار االرتطامات الفائقة السرعة على وطأة  لدراسةاملركبات الفضائية منت تركـّـب على 
 وتكنولوجيات محاية النظم الفضائية من احلطام الفضائي والتقليل من ،)املركبات الفضائية

هذه األنشطة إما مباشرة عن طريق امليزانية األملانية الوطنية ن متويل ؤّموُي .نه يف املستقبلتكّو
 . عن طريق وكالة الفضاء األوروبيةوإمااملخصصة للفضاء 

ذت يف أملانيا خالل عام فّلة وطنياً اليت ُنويرد أدناه موجز ألنشطة البحوث املموَّ 
٢٠٠٩.  

    
    سرعة االرتطامات الفائقة التأثريحتسني القدرات يف جمال اختبار  

ماخ يف - ، التابع ملعهد إيرنستالعالية ةروينهوفر لديناميات السرعمعهد فَيشتهر  
وجيري تنفيذ  . االرتطامات الفائقة السرعةعلى تأثري خبرباته يف إجراء جتارب ،فرايبورغ

 أهداف املشروعني التمكن من  ومن.مشروعني حالياً لتحسني مرافق االختبارات يف املعهد
دون من ثانية / كم١٠ حوايل التجارب، تبلغ سرعتها أثناءمات فائقة السرعة، حماكاة ارتطا

بغية مدفع الغاز اخلفيف جهاز  من محولة تغيري يف اخلصائص الفيزيائية للمقذوفات واحلّد
وهلذا الغرض، جيري حالياً حتديث مدفع غاز خفيف موجود  .لتقليل من تكاليف التجاربا

 لتمكينه من تسريع اجلزئيات اليت يقاس ”Baby LGG“ ع الصغري املدف يطلق عليه اسم،أصالً
ويف النصف األول  .ثانية بطريقة قابلة للتكرار/ كم١٠ لتصل إىل سرعة بامللّيمتراتحجمها 

 .من العام، جرى تركيب مقطع ضغط عال جديد وخضع لالختبار

 جديد ماخ تطوير مسّرع مبفهوم- جيري حالياً يف معهد إيرنست فضالً عن ذلك، 
 وذلك من أجل تسريع ،"املدفع الثنائي"يستند إىل تقنية مدفع الغاز اخلفيف يطلق عليه اسم 

جنز التصميم األساسي وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أُ .اجلزئيات لتصل إىل سرعات فائقة
 .للمسّرع اجلديد
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ت يف  كال املسّرعني اجلديدين على حتسني فهم فيزياء االرتطاماوسوف يساعد 
 .لسرعات الفائقةانظام املراحل العليا من 

    
حتليل موقف أملانيا خبصوص تدابري التخفيف من احلطام : ةجامعة بروينشفايغ التقني 

    الفضائي فيما يتعلق باجلوانب االقتصادية واالستدامة
يهدف هذا التحليل إىل دعم املوقف الوطين بشأن اجلوانب االقتصادية لتدابري ختفيف  

طام الفضائي وجوانبها املتعلقة باالستدامة يف سياق املناقشات العلمية والتقنية، ودعم احل
 مثل جلنة التنسيق املشتركة ،موقف وفد أملانيا يف وكالة الفضاء األوروبية ويف اللجان الدولية

تحليل ويقوم هبذا ال .بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي واللجنة الفرعية العلمية والتقنية
ويرد وصف شامل هلذا التحليل . معهد نظم الفضاء اجلوي التابع جلامعة بروينشفايغ التقنية

انظر الوثيقة (يف التقرير الوطين السابق عن أنشطة البحوث املتعلقة باحلطام الفضائي 
A/AC.105/931.( 

    
    التحليالت ذات الصلة اليت نتج عنها املوقف احلايل 

احلطام الفضائي الصادرة عن جلنة التنسيق من لتخفيف لهية حتدد املبادئ التوجي 
منطقتان "املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي منطقتني مداريتني على أهنما 

 ٢ ٠٠٠ املدار األرضي املنخفض اليت تقع دون ارتفاع بيئةوهاتان املنطقتان مها  ".حمميتان
وإىل اليوم، حدثت أربعة ارتطامات كارثية  .رض وحلقة املدار الثابت بالنسبة لأل،كم

 ٣٣ الساتل إريديوم حدث ارتطام مؤخراً األحداثتبع هذه مث فة، معروفة بني أجسام مصّن
ومجيع هذه احلوادث وقعت يف منطقة . ٢٠٠٩يف ربيع عام معاً  ٢٢٥١والساتل كومسوس 

ن أكرب باعث وحيد وأظهرت عمليات حماكاة أجريت مؤخراً أ. املدار األرضي املنخفض
 يتمثل اليوم باالنفجارات الكربى الناجتة عن أجسام يف املستقبلحدوث ارتطامات على 

والغالبية العظمى من  .الصواريخ والسواتل املستنفذة يف منطقة املدار األرضي املنخفض
 تقترب السواتل العاملة اليت تدور يف حلقة املدار الثابت بالنسبة لألرض هلا زاوية ميل مداري

ويتعني على هذه  . حمددة بدقة حول خط االستواء لألرضشقوب وحتتل ،من الدرجة صفر
يف حني أن أي  . احملددة هلاالشقوبالسواتل إجراء مناورات عديدة لكي ال تنتهك حدود 

 ويصطدم بأي ساتل الشقوب موجود يف هذه املنطقة قد ينحرف إىل هذه غري فاعلجسم 
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مما يزيد من احتماالت  )١(، ساتال٣٨١ً بنحور عددها ا واملقّدم هبمن السواتل املتحكّ
وهلذا، ينبغي لتدابري التخفيف أن جتعل حتقيق اهلدفني التاليني يف أعلى قائمة  .التصادم
 :أولوياهتا

 احليلولة دون وقوع أي انفجار داخل منطقة املدار األرضي املنخفض؛ )أ( 

 .رض منطقة املدار الثابت بالنسبة لألإزالة مجيع كتل احلطام الضخمة من )ب( 

وجيري حالياً دراسة التكاليف والفوائد االقتصادية لسيناريوهات ختفيف معقولة  
 وإىل ٢٠٠٤لعام "  بشأن احلطام الفضائياخلدمة من البداية حىت النهاية"استناداً إىل مشروع 

  .املعرفة املكتسبة من جتارب احملاكاة األخرية
    
    رحات إلزالة احلطام الفضائيحتقيق يف مقت 

هو مدى إمكانية إمنا إلثبات بعُد ، ولكن ما حيتاج مسلَّم بهمعىن إزالة احلطام الفضائي  
 . ومدى فعاليتها، إزالته اليت تتطلب، مبدئياً، الكثري من الناحية التقنية واملاليةطرائقتطبيق 

 على تشظّيهايلولة دون  إىل احلالكبرية إلزالة األجسام الطرائق املخّصصةوهتدف  
 األجسام الكبرية من احلطام الفضائي بإخراجها  ومن مث ُتزاح.املدارات اليت يكثر استخدامها

 . تدابري متنوعةبواسطةمن مدارها وإنزاهلا إىل الغالف اجلوي أو بتخزينها يف مقربة مدارية 
 املزودة بأجهزة دفع ولتغيري مدار هذه األجسام يقترح استخدام وسائل كالنظم الروبوتية

، أو ")زيادة قوة السحب("تقليدية أو نشر هياكل ضخمة تتفاعل مع الغالف اجلوي لألرض 
 الضغط معأو ") األشرعة املغناطيسية"، "احلبال الكهرودينامية("احلقل اجليومغناطيسي مع 

 ").األشرعة الشمسية("اإلشعاعي للرياح الشمسية 

من على املدى الطويل  عملية التخفيف يفلكبرية ؤثر إزالة األجسام اتويف حني  
 عملية التخفيف يفؤثر ت حطام فضائي، فإن إزالة األجسام الصغرية اليت ينتج عنهاوادث احل

 .على املدى القصري من الشظايا املوجودة من قبلُ

لة األجسام الصغرية هتدف إما إىل سحبها املباشر اوأكثر املقترحات شيوعاً بشأن إز 
 أو جتميعها بواسطة ، تفكيكها حرارياً بواسطة نظم ليزرية أرضية أو جوية أو فضائيةأو إىل

                                                         
، (R. Choc and R. Jehn)يني . تشوك و ر. ملؤلفيه ر" Classification of Geosynchronous Objects" انظر (1) 

  تات، أملانيا، وكالة الفضاء األوروبية، واملركز األورويب للعمليات الفضائية، دارمش (١١العدد 
  ).٢٠٠٩فرباير /شباط
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نتج عن فكرة استحدثت يف املركز  فقد وفيما خيص هذا النوع األخري، . التقاطتأدوا
وتستند  .DE 10 2008 005 600.6 إصدار براءة اختراع رقمها لشؤون الفضاء اجلوياألملاين 

 املنصة الساتلية  وتتميز.بة على منصة ساتليةداة التقاط بذراع ممتدة مركّالرباءة إىل تصميم أ
جلمع أجسام ) يف مدارات ضعيفة االحنراف(بالقدرة على تنفيذ مناورات مدارية يف الفضاء 

وقد أثبتت التحقيقات  .من احلطام الفضائي موجودة يف اجتاه الطريان وكذلك من اخللف
 .ت فعالة من أجل إزالة احلطام الفضائياألولية إمكانية إجياد مدارا

    
    "٣ام دي دي "الكاشف املوقعي  

، لشؤون الفضاء اخلارجييف إطار برنامج التحقق يف املدار الذي ينفذه املركز األملاين  
، الذي صممه معهد )MDD3( "٣ام دي دي  "جيري تركيب الكاشف املوقعيسوف 

وهذا الكاشف هو  . الروسي)Spektr-R( "آر- سبكتر "ماخ وصنعه، على ساتل- رنستيإ
 حلطامالناجتة عن اباشر عن االرتطامات الفائقة السرعة املجزء من جتربة هتدف إىل الكشف 

 ومن شأن عدة أجهزة استشعار مستقلة؛  وذلك بواسطةالفضائي واحلطام الدقيق النيزكي
يئات الدقيقة يف مدار تعزيز املعرفة بشأن هذه اجملموعات من اجلزأن تسهم يف هذه التجربة 

وقد أجنز، خالل الفترة املشمولة بالتقرير، صنع منوذج التحليق وأجريت عليه  .األرض
  .٢٠٠٩ ومن املقرر إطالقه حبلول هناية عام ،اختبارات

    
 إيطاليا  

 ]باإلنكليزية :األصل[
 ]٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٤[

ى املستوى الوطين وتدعم األنشطة احلطام الفضائي علبشأن تنفذ إيطاليا مبادرات  
 .الدولية الرامية إىل التخفيف من األضرار اليت يسببها احلطام الفضائي واحليلولة دون وقوعها

 حوض لرصد اإليطالية املخصصة السواتل لو املركبات الفضائية جملموعةفقد قام مشّغ 
 خالل عام التصادمسكاميد بإجراء بعض مناورات جتنب ) كومسو( املتوسط األبيض البحر

 .٣٣، مبا يف ذلك بعد حادثة الساتل إيريديوم ٢٠٠٩

يونيه / حزيران١٢ إىل ٣ املعقودة يف الفترة من ،ويف الدورة الثانية واخلمسني للجنة 
 دولية منّصةم وفد إيطاليا، باالشتراك مع وفد أملانيا، باقتراح بشأن إنشاء ، تقّد٢٠٠٩

انظر ( برعاية األمم املتحدة ، وذلك يف الفضاء اخلارجيللبيانات واملعلومات عن األجسام
 قاعدة البيانات هذه اليت حتتوي على بيانات  ومن شأن).A/AC.105/2009/CRP.19الوثيقة 
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 على  أن تشّجع للدول األعضاء الدخول إليها جماناً،واملتاحمة على أساس طوعي متاماً مقّد
 كما أهنا ،األغراض السلمية وتطويره املستدامتعزيز االستخدام اآلمن للفضاء اخلارجي يف 

"  املدى الطويلعلىاستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي  "خبصوص  املطروحةتتماشى مع املسألة
 .اليت اقترحها وفد فرنسا

    
 اليابان  

 ]باإلنكليزية :األصل[
 ]٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٥[

    حملة عامة  -١  
لفضائي يف اليابان، اليت جتريها بشكل رئيسي الوكالة تركز البحوث املتعلقة باحلطام ا 

اهلدف  و وجامعة كيوشو، على املواضيع التالية)جاكسا (اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي
الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي ب الستراتيجية البحث والتطوير اخلاصةالرئيسي 

 :لة احلطام وفقاً للفئات التاليةمسأيف معاجلة  إجياد حل أو تدابري مضادة هو

جيب إعطاء األولوية القصوى  : سالمة البعثة ضمان.الفئة ألف  ●  
 :األساليب التكتيكية(الستخالص فوائد من أنشطة الفضاء 

 وإدارهتا؛ تصميم وسائل احلماية املخاطر تقديراملراقبة والنمذجة؛ 
 .)، وأساليب أخرىالتصادم جتنبمن احلطام ورصده و

كفالة  :احلفاظ على البيئة وضمان السالمة على األرض. لفئة باءا  ●  
التطوير املستدام ألنشطة الفضاء والسالمة على األرض من 

إدارة عملية  :األساليب التكتيكية(األجسام اليت تسقط من املدار 
التخفيف من احلطام؛ تقدير حجم احلطام املستقبلي؛ التحكم 

 ).رض ورصدها، وأساليب أخرىاآلمن باألجسام العائدة إىل األ

 وقوع حوادث  احليلولة دون:حتسني البيئة املدارية. الفئة جيم  ●  
 فيما بني األجسام للتصادم تولد حطام نتيجة  منمتسلسلة

املدارية، وإزالة األجسام املهملة من املناطق املدارية املزدمحة 
لياً من إزالة األجسام الكبرية املوجودة حا :األساليب التكتيكية(

 ).خالل التعاون الدويل
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م هذا التقرير بعض املواضيع عن خمتلف عناصر البحث والتطوير احملددة يف ويقّد 
 .االستراتيجية املذكورة آنفاً

  
    البحوث يف جمال تكنولوجيات مراقبة احلطام الفضائي يف مدار ثابت بالنسبة لألرض  -٢ 

ابع للوكالة اليابانية الستكشاف بتكارية التاليعكف مركز حبوث التكنولوجيا ا 
 بغيةالفضاء اجلوي على تطوير تكنولوجيا ملراقبة األجسام يف مدار ثابت بالنسبة لألرض 

 منشأة ملراقبة احلطام ٢٠٠٦ويدير املركز منذ عام  .التصدي ملشكلة احلطام الفضائي
كبريتني تني وحتتوي املنشأة على مقرابني وكامري. الفضائي يف ماونت نيوكاسا، ناغانو

 .أجهزة متقارنة الشحناتب مزودتني

تكنولوجيات للكشف عن أنواع غري استحداث ذه املنشأة هو هلواهلدف الرئيسي  
وطورت طريقة التكديس  .املدار الثابت بالنسبة لألرض وحتديد مداراهتايف طام احلفة من مصّن

 متقارن جهازا ذات كامريب ملتقطة، وهي طريقة تستخدم صوراً متعددة ٢٠٠٠منذ عام 
  جداً ال ميكن كشفها باستخدام صورة وحيدةباهتة اللونالشحنات للكشف عن أجسام 

 الالزم الزمنهي طول فنقطة الضعف الوحيدة هلذه الطريقة أما .  من هذه الكامرياتمستمدة
لتحليل البيانات بعد الكشف عن جسم غري مرئي ال ُيعرف مسار حركته، إذ جيب افتراض 

احلطام الفضائي الذي ميكن تقدير مسار مع أن و . احملتملة والتحقق منها املتباينةتهمسارا
 زمناًف يستغرق ن اكتشاف حطام فضائي غري مصّنفإ يسهل اكتشافه، بطريقة ماحركته 

ومن أجل تقليل زمن التحليل الذي تستغرقه طريقة التكديس، جيري  .طويالً ويصعب حتقيقه
اجلزء  و.)FPGA" (يف ميدان العمل القابلة للربجمة أبواب اخلالياوفة مصف"حالياً تطوير نظام 

 احتساب قيم وسيطة لكل بيكسل من زمن هومن طريقة التكديس الذي يستغرق أطول 
عبارة  هو  يف ميدان العمل القابلة للربجمةأبواب اخلالياومبا أن نظام مصفوفة  .الصور الفرعية

حيتاج  هذا النظام  ومن مث فإن.سيطةالب  يف احلساباتقوته تظهردارة كهربائية، فإن عن 
وقد تبني أن تصفية الصور الفرعية إىل لونني مع استخدام  .خلوارزمية أكثر تطوراً وتبسيطاً

 تؤديعتبة مناسبة ومن مث احتساب جمموع نقاط الصورة الفرعية املصفاة إىل لونني ميكن أن 
 )٢(١وميثل الشكل  . املستخدمة يف طريقة التكديسإىل ناتج يعادل ناتج اخلوارزمية األصلية

أما و .الفرق بني اخلوارزمية األصلية املستخدمة يف طريقة التكديس واخلوارزمية اجلديدة
                                                         

ميكن االطالع على التقرير األصلي املقّدم من اليابان، والذي يتضمن صوراً أشري إليها يف النص ويف املرفق،  (2) 
: نة العامة التايلعلى املوقع الشبكي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألما

(www.unoosa.org/oosa/natact/sdnps/2009/index.html).  
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 نظام جدا ويناسب ،أسهل بكثري من احتساب القيمة الوسيطةفهو احتساب اجملموع 
الً عن ذلك، فإن االقتصار على وفض .يف ميدان العمل القابلة للربجمة أبواب اخلاليامصفوفة 

، مما يساعد كثرياً يف تقليص ستة عشر إىل واحدلونني يقلل حبد ذاته من كمية البيانات بنسبة 
من العمل  أبواب اخلاليا القابلة للربجمة يف ميدان نظام مصفوفة استحدثوقد  .زمن التحليل

 الذي H101-PCIXM(صفوفة امل لوحة نظام )٢(٢ويظهر الشكل  .أجل تنفيذ هذه اخلوارزمية
 القابلة للربجمة أبواب اخلالياوأثبتت لوحة نظام مصفوفة  .)Nallatech "ناالتيك"تصنعه شركة 

ركب ُتسوف و .ويعد هذا تقدماً هاماً .ألف إىل واحدقدرهتا على تقليص زمن التحليل بنسبة 
ستخدم وف ُتنشأة وسيف املالعمل  يف ميدانلوحة نظام مصفوفة البوابات القابلة للربجمة 

 . الفعلي يف املستقبل القريبللرصد
    

    نوع جديد من أجهزة االستشعار لقياس احلطام الفضائي املوقعي  -٣ 
 ،) ميكرومتر١٠٠أكرب من (تزايدت أمهية قياس اجلزيئات الكبرية من احلطام  
لى سبيل من ناحية تصميم النظام الفضائي وعملياته ع( من وجهة النظر اهلندسية وخباصة
ذه اجلزيئات الكبرية بسبب ضعف كثافتها هل االرتطاميدفق الولكن يصعب قياس  ).املثال

وجيب أن يكون لنظم االستشعار مساحة كشف واسعة لرصد هذه األحجام، يف  .الفضائية
يف البيئة الفضائية أن تكون هذه النظم صغرية الكتلة هذه النظم حني تقتضي قيود نشر 

وبيانات القياس  . اخلاصة بالقياس عن بعداملستلزمات وقليلة  البنيةوقويةومنخفضة الطاقة 
 :املوقعية مفيدة من أجل

 التحقق من مناذج بيئة النيازك واحلطام؛  )أ( 

 التحقق من مناذج تطور بيئة النيازك واحلطام؛ )ب( 

 حلوادث غري متوقعة، مثل حدوث انفجارات يف الزمن احلقيقيالكشف  )ج( 
 .) للسواتلة املضادمثال اختبار النظم( ما على مدار

وتعمل الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي على تطوير جهاز استشعار  
 ميكرومتر وعدة ١٠٠موقعي بسيط يكشف جزيئات الغبار اليت يتراوح حجمها بني 

دد كبري  عجمموعة منمن مادة غري موصلة فيلمّية  رقاقة  وذلك بأن ُتشكّل على.يمتراتملِّ
 . مسافات قصرية جداًبني صفوفها الكثيفةالشرائط الرقيقة واملوصلة تفصل خطوط من جداً 
 اخلطوط الشريطية من الغبار عندما ينقطع واحد أو أكثر من جزيءشف أثر ارتطام توُيك

ويسهل تصنيع واستخدام جهاز االستشعار هذا كما أنه ال حيتاج  .بسبب فجوة االرتطام
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وقد أنتج خمترعو هذا اجلهاز  .عملية معايرة إذ أنه نظام رقمي بشكل أساسيتقريباً ألي 
ونتيجة لذلك،  .مناذج أولية له وأجروا عليها جتارب ارتطامات فائقة السرعةاالستشعاري 

 من يءقطر اجلز( وبات باإلمكان تقدير قطر املقذوف ، بنجاح منهصنعت مناذج أولية
 . املقطوعة الشرائطيةاخلطوطاستناداً إىل عدد ) احلطام

    
    االصطدامرصد خماطر   -٤  

  حاالت، رصدت الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي٢٠٠٨منذ عام  
، وهو )آلوس ( من الساتل املتقدم لرصد األراضيقرباً شديداًاقتراب أجسام فضائية أخرى 

الفضائي  معلومات مدارية من شبكة الرصد ووردت.  األرضاحلجم لرصدساتل ضخم 
 ملف بيانات مت املعلومات على شكلالتابعة للواليات املتحدة عن أجسام فضائية، وقّد

 آيل ملخاطر االرتطام يومياً تقديروجيرى  ".عناصر ذات خطني "حاسوبية مدارية من نسق
 .ر توقعات على مدى سبعة أيام، وترسل نتائج التقييم عرب الربيد اإللكتروينيوفّعلى حنو 
، تلجأ الوكالة اليابانية  لالقتران املعايري احملددةتستويفكتشف احتماالت ارتطام وعندما ت

لرصد بالرادار، إذا أمكن رصد اجلسم، وذلك من أجل إىل االستكشاف الفضاء اجلوي 
 من يتبّينوعندما  .احلصول على معلومات مدارية أكثر دقة بشأن األجسام اليت تشكل خماطر

، يقوم الساتل  االقتران درجة خماطر االصطدام احملتمل ال تزال عاليةلبيانات الدقيق التقدير
 .االصطدام تجنباملتقدم لرصد األراضي مبناورة ل

إجراء بغية و. لتقدير بيانات االقتران، طورت الوكالة اليابانية أداة ٢٠٠٧ويف عام  
 هذه األداة بقدرة يز وتتم. هذه األداة سلسلة العمليات املذكورة آنفاًتؤدي بكفاءة، التقدير

 لكيفية اقتراب جسمني احلدسيجتسيد بصري ثالثي األبعاد، كما أهنا تساعد على الفهم 
 .كل منهما من اآلخر

. االصطدام تجنبوحىت اليوم، أجرى الساتل املتقدم لرصد األراضي مناورة واحدة ل 
 . مستقبالًاالصطدامتواصل الوكالة اليابانية رصد خماطر وف وس
    

     الفّعالةحلطامانظام إزالة   -٥  
زالة فّعال إلتعكف الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي على دراسة نظام  

يتألف هذا النظام، كمفهوم، من مركبة فضائية من ناحية املفهوم العام، و .حلطام الفضائيا
 مع غريه من ساتل ملحق حممولوهي ساتل صغري ميكن إطالقه يف شكل (صغرية 

تقوم بنقل األجسام الكبرية من احلطام اليت تشغل مدارات مفيدة إىل مدار خاص ) والتاحلم
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 من إمكانية استخدام تكنولوجيا احلبل التحققوجيري  .باألجسام املتخلص منها
إذ ميكن  .الكهرودينامي يف تطبيق هذا املفهوم بوصفها نظام نقل مداري عايل الكفاءة

ية خلفض مدار نظام إزالة احلطام دون احلاجة لوقود استخدام جمموعة حبال كهرودينام
 )٢().انظر املرفق( .داسر

    
 ميامنار  

 ]باإلنكليزية :األصل[
 ]٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٩[

    مقدمة  -١  
 ،البشرمن صنع كل أجسام احلطام الفضائي، مبا فيها األجزاء والشظايا املتأتية منها،  

، وسواء كانت تدور يف مدار األرض أو عادت إىل ُيعرفمالكها أم مل ُعـرفت هوية سواء 
 قادرة على استئناف وال ُيتوقع كوهناوهي أجسام عاطلة .  الكثيفةي اجلو الغالفطبقات

 .أن ُيؤذن، بأن تؤديها أو ميكن يؤذن،وظائفها أو أي وظائف أخرى 

ت قضية بات أثر بيئة احلطام الفضائي على عمل النظم الفضائية، والشتداد أمهية 
 تعاون دويل من حتتاج إىلتقليل من احتمال نشوء حطام فضائي عن البعثات املستقبلية، ال

 .أجل وضع استراتيجيات مناسبة وحمتملة التكلفة

 الفضاء اخلارجي يف األغراض خمصصا الستخدام ال ساتميلكويتعني على أي بلد  
تقنيات قياس احلطام والنمذجة ك ، مبا يف ذلالسلمية أن جيري حبوثاً بشأن احلطام الفضائي

 . هذا احلطام منتخفيفال وتدابري ، خماطر احلطام الفضائيوتقدير ،الرياضية لبيئة احلطام
    

    الوضع احلايل يف ميامنار  -٢  
على الرغم من أن تطبيقات تكنولوجيا الفضاء تستخدم يف ميامنار على نطاق واسع  
الفضاء ال يزال يف مراحله األوىل ومل يستكمل ، فإن تطوير تكنولوجيا  من الزمنمنذ عقد

قدت دورات تثقيفية وتدريبية عن تكنولوجيا وقد ُع . الالزمة لذلك التحتيةالبنية إنشاء بعُد
 . وبدأ يف السنوات األخرية إجراء بعض البحوث يف هذا اجملال،الفضاء

منار، ممثلة بوزارة م مياع أن تقّدتوقّووفقاً لرئيس جملس الدولة للسالم والتنمية، ُي 
 أن ميامنار معالعلوم والتكنولوجيا، إسهامات يف جمال حبوث تكنولوجيا الفضاء وتطويرها، 
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وعلى مستوى القطاع اخلاص، قام فريق البحوث  .ليست حالياً من البلدان املرتادة للفضاء
 .الفلكية بعمليات رصد للفضاء بواسطة املقراب

 إلجراء  فإهنا ختططت تطوير تكنولوجيا الفضاء، ميامنار توسيع عملياوإذ تعتزم 
  احلطام الفضائي، بتعاون دويل، وتقدمي إسهامات قيمة يف التقارير والبيانات التقنيةعنحبوث 

 جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي ومكتب شؤون اليت ُتوجَّه إىل
 .الفضاء اخلارجي التابع لألمانة العامة

    
    جوانب البحوث املتعلقة باحلطام الفضائي  -٣  

عندما تبدأ أفرقة البحوث الفضائية التابعة لوزارة العلوم والتكنولوجيا بإعداد الدراسة  
 : احلطام الفضائي، يتعني عليها دراسة اجلوانب التاليةعناملفاهيمية 

اسات قياسات احلطام الفضائي، مبا يف ذلك القياسات األرضية والقي )أ( 
 الفضائية؛ وأثر بيئة احلطام الفضائي على عمل النظم الفضائية؛

 ؛ها احملتملة خماطروتقديرمنذجة بيئة احلطام الفضائي  )ب( 

تدابري التخفيف من احلطام الفضائي، مبا يف ذلك احلد من ازدياد هذا احلطام  )ج( 
 .ن احلطام، واستراتيجيات احلماية وفعالية تدابري التخفيف مالزمنمع مرور 

القياسات بالرادار والقياسات  :فئتانوفيما يتعلق بالقياسات األرضية، هناك  
قياس سطوح األجسام املستعادة وأجهزة الكشف على  القياسات الفضائية  وتشتمل.البصرية

عن االرتطامات وقياس احلطام الفضائي، يتبع ذلك إجراء دراسة ألثر األجسام الكبرية 
 .من احلطام على عمل النظم الفضائيةواألجسام الصغرية 

وعند  .وتتضمن منذجة بيئة احلطام الفضائي مناذج قصرية األجل وأخرى طويلة األجل 
 االصطدام خماطر عمليات تقدير دراسة من الضروري خماطر احلطام الفضائي، يف تقديرالشروع 

وكذلك  ،بت بالنسبة لألرضبالنسبة لألجسام اليت تدور يف املدار األرضي املنخفض واملدار الثا
 . إىل غالف األرض اجلوي املخاطر اليت تشكلها عودة احلطام الفضائيتقديرات

 دراسة من الضروري، الزمنوفيما يتعلق باحلد من ازدياد احلطام الفضائي مع مرور  
حتطّم  احلطام الناشئ عن العمليات االعتيادية، وكيفية منع وقوع حوادث جتنبكيفية 
 . آخر إىل مدارتوجيهها املدار وخروج األجسام الفضائية عن مدارها أو  يفاألجسام

 عند صطدام االجتنبوكجزء من استراتيجيات احلماية، ينبغي النظر يف مسأليت التدريع و
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ووضع سيناريوهات لتدابري التخفيف وتكاليفها وغريها من تدابري  .تصميم املركبات الفضائية
  . لتحقيق الفعالية هلذه التدابري االعتبارات الضروريةمها منالتخفيف من االرتطام 

    
    اخلامتة  -٤  

 تكنولوجيا الفضاء، فمن الضروري أن  منمبا أن ميامنار ال تزال يف املراحل األولية 
حتصل على بيانات عن احلطام الفضائي من اللجنة الفرعية العلمية والتقنية ومن الوكالة 

عن خصائص  املعلومات ونظاموي، ومن قاعدة البيانات اليابانية الستكشاف الفضاء اجل
 لوكالة الفضاء األوروبية، ويلزمها احلصول على األجسام املوجودة يف الفضاء، التابعان

 هذه ما تلقتوإذا  .البحوث املتعلقة باحلطام الفضائي، وذلك عن طريق التعاون الدويل
م إىل اللجنة وإىل مكتب شؤون الفضاء املساعدة يف قياس بيئة احلطام الفضائي، فإهنا ستقد

 .رزه من تقدم الحق يف جمال البحوث املتعلقة باحلطام الفضائيحتاخلارجي ما 
    

 بولندا  
 ]باإلنكليزية :األصل[

  ]٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٥[
 من أجل بيان إيضاحينفذ مشروع ساتل نانوي يف جامعة وارسو للتكنولوجيا  

 حجم إنقاصواتل من مدارها بعد انتهاء مرحلة تشغيلها هبدف تكنولوجيا إخراج السل
 يف البيان اإليضاحيوكان من املقرر إجراء  . املنخفضةاألرضيةدارات املاحلطام الفضائي يف 

 الذي التأّخر بسبب ٢٠١٠، إال أنه أرجئ إىل خريف عام ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين
نفذت جامعة آدم ميكيفتش يف بوزنان و .Vega" فيغا"حصل يف تطوير مركبة اإلطالق 

  .أنشطة يف هذا اجملال بالتعاون مع مركز البحوث الفضائية التابع ألكادميية العلوم البولندية
    

 تايلند  
 ]باإلنكليزية :األصل[

 ]٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٤[

دل ينبغي تشجيع التعاون فيما بني الوكاالت الفضائية املتمرسة من أجل تعزيز تبا 
وينبغي مراعاة  .البيانات والتكنولوجيات ذات الصلة ونشرها داخل األوساط املعنية بالفضاء

  .هذه املعلومات يف عمليات تطوير السواتل يف املستقبل
 


