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   جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية   

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة احلادية واخلمسون

  ٢٠١٤فرباير /طشبا ٢١- ١٠، فيينا
 **تقَّجدول األعمال املؤ من ٨البند 

        احلطام الفضائي
  البحوث الوطنية املتعلقة باحلطام الفضائي، وبأمان األجسام الفضائية    

اصطدامها وباملشاكل املتصلة باليت توجد على متنها مصادر قدرة نووية، 
      باحلطام الفضائي

      مذكّرة من األمانة    
    مةدِّمق  -أوالً  

 الفـضاء ، عـن قلقهـا إزاء هـشاشة بيئـة           ٦٨/٧٥  رقـم  أعربت اجلمعية العامة يف قرارهـا       -١
 أثــر وخــصوصاً  األمــد البعيــد، يفأنــشطة الفــضاء اخلــارجياســتدامة  تعتــرضيات الــيت دِّوالتحــ

 مـن الـضروري أن تـويل        ورأت أنَّ  تثري قلق مجيـع الـدول؛         مسألةً ل الذي يشكِّ  احلطام الفضائي 
فيهـا األجـسام الفـضائية الـيت         من االهتمام ملشكلة اصطدام األجسام الفضائية، مبا         الدول مزيداً 

ــة، باحلطــام الفــضائي،  تــستخدم مــصادر القــدرة   باحلطــام املتــصلةى  األخــروللجوانــب النووي
 تكنولوجيـا   وإىل اسـتحداث  الفضائي؛ ودعت إىل مواصلة البحوث الوطنية بشأن تلك املـسألة           

                                                           
  .٢٠١٤ يناير/كانون الثاين ١٧ية يف أُعيد إصدارها ألسباب فنِّ  *  
  **  A/AC.105/C.1/L.332.  
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 أنــه ينبغــي، قــدر ورأت املتعلقــة بــه ونــشرها؛ ومجــع البيانــاتنة لرصــد احلطــام الفــضائي سَّحمــ
  علـى أنَّ   ووافقـت ، تزويد اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة مبعلومـات يف هـذا الـشأن؛                  اإلمكان

للتقليـل مـن    االستراتيجيات املناسبة امليسورة التكلفة     وضع  لتوّسع يف   ل ضروريالتعاون الدويل   
  . إىل احلد األدىن احلطام الفضائي يف البعثات الفضائية يف املستقبلأثر
واتفقت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، يف دورهتا اخلمسني، علـى أنَّـه ينبغـي مواصـلة                  -٢

احلطــام الفــضائي، وأنَّــه ينبغــي للــدول األعــضاء أن تتــيح جلميــع األطــراف    ب  املتعلقــةالبحــوث
 يف التقليـل  جناعتـها ثبتـت  أاملهتمة نتائج تلك البحوث، مبا فيها معلومـات عـن املمارسـات الـيت          

ويف مـذكرة  ). ١٠٤، الفقـرة   A/AC.105/1038( احلطام الفضائي    تكوُّن من   إىل أدىن حد ممكن   
، دعـا األمـني العـام احلكومـات واملنظمـات الدوليـة الـيت               ٢٠١٣يوليه  / متوز ١٦شفوية مؤرخة   

 أكتـوبر / تـشرين األول ١٤ يف موعـد غايتـه   أن تقـّدم تتمتع بصفة مراقب دائم لـدى اللجنـة إىل     
 توجـد تقارير عن البحـوث املتعلقـة باحلطـام الفـضائي وبأمـان األجـسام الفـضائية الـيت                    ٢٠١٣

ة، ومبشاكل اصطدام هـذه األجـسام الفـضائية باحلطـام الفـضائي،        على متنها مصادر قدرة نووي    
  .املعلومات إىل اللجنة الفرعية يف دورهتا احلادية واخلمسنيهذه  تقدمي لكي يتسىن

 - علـى املعلومـات الـواردة مـن مخـس دول أعـضاء       ًء بنـا الوثيقةت األمانة هذه   عدَّوقد أَ   -٣
 -يرلنـدا الـشمالية   أملتحدة لربيطانيا العظمـى و كندا واملكسيك واململكة ا ووهي تايلند وسويسرا    

 وهـي جلنـة أحبـاث    -ع بصفة مراقب دائم لـدى اللجنـة         ومن ثالث منظمات غري حكومية تتمتَّ     
وسـتتاح املعلومـات الـواردة      . الفضاء ومؤسسة العامل اآلمن واجمللس االستـشاري جليـل الفـضاء          

ن صـوراً   ، والـيت تتـضمَّ    )"٢٠١٣ (حلطـام الفـضائي   يف ا  تايلنـد    تـصرُّف "من تايلند حتـت عنـوان       
وجــداول وأرقامــاً تتعلــق باحلطــام الفــضائي، علــى املوقــع اإللكتــروين ملكتــب شــؤون الفــضاء     

باللغــة اإلنكليزيــة فقــط وعلــى هيئــة ورقــة غرفــة  ) org.unoosa.www(اخلــارجي التــابع لألمانــة 
  . واخلمسني للجنة الفرعية التقنية والعلميةاجتماعات خالل الدورة احلادية

    
  الردود الواردة من الدول األعضاء  -اًثاني  

  
  كندا    

  ]باإلنكليزية: األصل[
    ]٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٤[

ومـا  .  يف األمـد البعيـد      الفـضائية جلميـع األمـم      استدامة األنـشطة  د احلطام الفضائي    دِّيه  
ــة  زالــت ــدا علــى قناعــة بأمهي  اجملتمــع الــدويل يف تنــسيق أنــشطة  عمــال الــيت يــضطلع هبــا األ كن

  .البحوث املتعلقة باحلطام الفضائي، وستواصل العمل بنشاط مع شركائها
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ــد    ــباط  وق ــدا يف ش ــر /أطلقــت كن ــاكورة٢٠١٣فرباي ــة   ب ــواتلها الدفاعي املخصــصة  س
سـافاير  و. لفـضاء ، سافاير، ليكون مستشعراً مسامهاً يف شبكة الواليات املتحدة ملراقبـة ا     الغرض

ب األجسام الفـضائية االصـطناعية يف املـدار         م لتعقُّ بصري مصمَّ -مستشعر فضائي كهربائي  هو  
طلــق أُويف اليــوم نفــسه، . األرضــي املرتفــع مــن أجــل حتــسني الــوعي بــأحوال الفــضاء يف كنــدا 

ــساتل ــات     ال ــادة اإلســهام يف الكــشف عــن احلطــام املــداري والكويكب ــدي نيوســات لزي .  الكن
 واحلطــام يف املواضــع الــيت يــصعب الكــشف  الــسواتلع ات نيوســات رصــد وتتبُّــوتــشمل قــدر

  .ب فيها باستخدام املقاريب األرضيةوالتعقُّ
    

    جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي    
ــسيق املــشتركة بــني         ــة التن ــذ انــضمامها إىل جلن ــة من ــة الفــضاء الكندي ــا برحــت وكال م

 تتعـاون وتتبـادل   ٢٠١١ يف عـام    )جلنـة التنـسيق املـشتركة      (ية باحلطام الفضائي  الوكاالت واملعن 
 لتسهيل التعاون يف جمال البحوث واألنشطة املتعلقـة باحلطـام           تلك اللجنة املعلومات مع أعضاء    

 يـستهدف   اً عضو  وكالةً ١٢ف من   حمفل دويل حكومي مؤلَّ   املشتركة  وجلنة التنسيق   . الفضائي
.  يف الفـضاء  والطبيعـي املي لألنشطة املتصلة بقضايا احلطام االصطناعي  التنسيق على الصعيد الع   

 املعلومــات بــشأن قــضايا تبــادلوتتمثــل أولويــات كنــدا باعتبارهــا عــضواً يف جلنــة التنــسيق يف   
مثـل حبـوث االرتطـام      (حبوث احلطام الفـضائي     جمال  احلطام الفضائي، وإقامة أنشطة تعاونية يف       

واستضافت كنـدا االجتمـاع الـثالثني    . يارات التخفيف من احلطام   ، والنظر يف خ   )سرعة عالية ب
 الفريـق   ، هبـذه الـصفة،    ترأست أيضاً و،  ٢٠١٢يف مونتريال يف عام     االستشارية املشتركة   للجنة  

وتسهم وكالـة الفـضاء     . ٢٠١٣أبريل  / إىل نيسان  ٢٠١٢أبريل  /من نيسان يف الفترة   التوجيهي  
يق التوجيهي وأفرقته العاملة، وتـشغل مقعـد نائـب رئـيس             يف أعمال الفر   إسهاماً نشطاً الكندية  

  .، املعين باحلماية٣الفريق العامل 
    

    األنشطة البحثية الكندية املتعلقة بتخفيف احلطام الفضائي    
خـرى،  األكوميـة  احلدارات اإلكادمييـة و األؤسسات املتعمل وكالة الفضاء الكندية مع       

ــادرات العلم  ــة املتعلقــة باحلطــام الفــضائي   وتقــود يف ذلــك الــسياق املب ــة والتكنولوجي املتخــذة ي
ونتيجة إلنـشاء مرفـق الختبـار الـسرعات الفائقـة املولَّـدة باالنفجـار إىل الـداخل،                  . داخل كندا 

وهو مرفق يـوفِّر قـدرات فريـدة مـن نوعهـا لزيـادة سـرعة الكتـل إىل مـستويات سـرعة احلطـام                         
. يف هـذا اجملـال  علـى وضـعية رائـدة     كندا لتحصعلى حنو يتيح دراسة نظم االرتطام الكامل،      

وتعمل كندا يف الوقت الراهن على استحداث أجهزة استـشعار تعتمـد علـى األليـاف البـصرية                  
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ن يف ُمَركّبات قادرة على التصليح الذايت من أجل تقييم االرتطامـات باحلطـام الفـضائي                سُتضمَّ
.  االرتطـام  نتيجـة لـذلك    الثـانوي    احلطامتكاثر  وقت حدوثها، مع احلد يف الوقت نفسه من         يف  

الـذي جيريـه االحتـاد األورويب بـشأن         ) ACCORD(وستشارك كندا أيـضا يف استقـصاء أكـورد          
  . الذي يشمل تصميم املركبات الفضائية وعمليات املركبات الفضائية،احلطام املداري

ــاين      ٢٠١٣ويف عــام    ــدعم مــن املركــز األمل ــشيكية، ب ــة الت ــدا واجلمهوري ، شــرعت كن
ؤون الفضاء اجلوي، يف وضع خالصـة وافيـة للمعـايري املعتمـدة مـن قبـل الـدول واملنظمـات                     لش

ل ذلـك النـشاط مـسامهة يف املبـادرات          وميثِّـ . الدولية مـن أجـل ختفيـف تكـوُّن احلطـام الفـضائي            
ــيت     ــضائي ال ــام الف ــة باحلط ــا املتعلق ــضطلع هب ــراض     ت ــضاء اخلــارجي يف األغ ــتخدام الف ــة اس  جلن

تبـادل  "املعنـون   بنـد جـدول األعمـال    يف إطـار ع أن ُتعرض اخلالصة الوافية   قَّومن املتو . السلمية
خـالل  " عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونية املتصلة بتدابري ختفيف احلطام الفـضائي       

 مجيـع أعـضاء     بغـرض إعـالم   ،  ٢٠١٤للجنة الفرعية القانونية، يف عـام        الثالثة واخلمسني الدورة  
  .الوافية وقيامهم باستعراضهاباخلالصة اللجنة 

    
    املمارسات التشغيلية الراهنة    

 خمـاطر  متزايـد مـن      مالحظـة عـدد    ٢٠١٣ وكالة الفـضاء الكنديـة طـوال عـام           واصلت  
ــ الــيتاالصــطدام بــاملوجودات الفــضائية الكنديــة،   املزيــد مــن التحليــل، وعنــد  إجــراء ستدعي ت

وقـد وضـع مركـز     . دي االصـطدام باحلطـام    لمركبات الفضائية لتفـا   لمناورات  إجراء  االقتضاء،  
خربات احلطام الفضائي التـابع لوكالـة الفـضاء الكنديـة عـدداً مـن اإلجـراءات املتـصلة حبـاالت                

يـث  حبلي الـسواتل يف كنـدا،   عالقـات مـع مـشغِّ   كـوَّن   االقتراب الشديد من احلطام الفضائي، و     
وأقيم تعـاون وثيـق     . قتراب الشديد  يف غضون دقائق من استقبال إنذارات اال       مفيداًم حتليالً   دِّيق

مع خلية عمليات الفضاء الكندية التابعة لوزارة الدفاع الـوطين يف سـياق حتليـل خمـاطر احلطـام                   
 متكـني فـضائية    بوسـائل  يف احلكومة الكندية     يتم تزويد الشركاء االستراتيجيني   يث  حبالفضائي،  

  .بتعاون وثيق مع حلفاء كندا حول العاملاألمهية، حامسة 
وهـو  ص لرصـد األرض،      أول ساتل كندي خمصَّ    أُصيب،  ٢٠١٣مارس  / آذار ٢٩ويف    

واسـع النطـاق الـذي أجـري اسـتحالة          الن مـن التحقيـق       وتبـيَّ  .لل تقين جسيم  خب،  ١-رادارسات
ر خـالل مـدة   فَّـ  قـد و  ١-وكـان رادارسـات   .  أفضى إىل خروجه من اخلدمة     ماإصالح الساتل،   

 مـستخدم يف    ٦٠٠ األلوف من الصور ملا يربو علـى          عاماً مئات  ١٧زة اليت بلغت    خدمته املتميِّ 
رهــا يف جهــود اإلغاثــة  واســتعني بالــصور الــيت وفَّ .  بلــداً يف أرجــاء العــامل كافــة ٦٠كنــدا ويف 
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ر تغطيـة شـاملة لقـارات     حدثاً كارثياً، كما وضع خريطة كاملة للعامل، حيـث وفَّـ        ٢٤٤خالل  
  .لقطبيةوقلنسواته اجلليدية ا القارية هالعامل وجروف

 بعثيت رسم خرائط للقـارة القطبيـة     أنه أجرى  العديدة ١-ومن بني إجنازات رادارسات     
ــاريخ   ٢٠٠٠ و١٩٩٩اجلنوبيــة، وذلــك يف عــامي   ــة االســتبانة يف الت ، وأنــتج أول خــرائط عالي

 األرض لكوكـب مة للكتلـة األرضـية      ذ أول تغطية رادارية جمسَّ    كما نفَّ . املتجمدةلقارة  لكامل ا 
 جلميـع  كاملـة ملوسـم واحـد   ل عاليـة االسـتبانة لكنـدا، وأنـتج لقطـات      وأول تغطية قيـاس تـداخ    

ــارات ــدا إجــراء تقييمــات   . الق ــن شــركائنا    ملخــاطروستواصــل كن ــدعم م ــضائي ب ــام الف  احلط
  . باحلطامتتعلقالساتل داخلية هذا على أحباثاً راً  مؤخَّتاستهلَّالدوليني، كما 

    
    املكسيك    

  ]باإلسبانية: األصل[
      ]٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول١٤[

 توجدالبحوث الوطنية املتعلقة باحلطام الفضائي وأمان األجسام الفضائية اليت     
      املشاكل املتصلة باصطدامها باحلطام الفضائيبعلى متنها مصادر قدرة نووية و

    احلطام الفضائي    
ل موضــوع املكــسيك منخرطــة بعمــق يف مــسألة اســتدامة النــشاط الفــضائي، الــيت ميثِّــ     
ل صُّـ  التو ، يـصعب  د هلذا املوضوع   الطابع املعقَّ  وبسبب. م الفضائي أحد جوانبها الرئيسية    احلطا
لـة يف أفرقـة اخلـرباء األربعـة املنبثقـة مـن الفريـق العامـل                 واملكسيك ممثَّ .  حلول قصرية األجل   إىل

املعــين باســتدامة أنــشطة الفــضاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد التــابع للجنــة اســتخدام الفــضاء          
  .ي يف األغراض السلميةاخلارج

 دراسـة عـن إجـراء       تعـدّ  اجلامعـة الوطنيـة املـستقلة يف املكـسيك           نَّوجتدر اإلشـارة إىل أ      
  . الوثيقة ذات الصلة إىل اللجنةقُدِّمتوقد .  إىل الغالف اجلويالسواتلخاص بعودة 

 بـإطالق الـساتلني موريلـوس األول    ١٩٨٥ عـام  بلدنا يفبدأت أنشطة الفضاء يف  قد  و  
وهنـاك حاليـاً مخـسة سـواتل عاملـة، ومـن املـأمول              . وس الثـاين الثـابتني بالنـسبة لـألرض        وموريل

  .٢٠١٥ و٢٠١٤إطالق اثنني آخرين يف نفس املدار خالل عامي 
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لـت الـسياسة املكـسيكية بـشأن        بعـة يف إزالـة احلطـام الفـضائي، متثَّ          للممارسـة املتَّ   اًووفق  
 مبا يكفـي مـن الوقـود لـضمان نـزول الـساتل          مدار السواتل الثابتة بالنسبة لألرض يف االحتفاظ      

  .٥سامتكس الساتل وهذا هو اإلجراء املتبع يف . من املدار تلقائياً يف هناية عمره
تخفيــف احلطــام لراعــى يف مجيــع اإلجــراءات املــشار إليهــا أعــاله املبــادئ التوجيهيــة  تو  

 واللـوائح الـصادرة     ةجلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض الـسلمي       الفضائي الصادرة عن    
  .كبريةيف هذا الصدد يف خمتلف البلدان اليت لديها برامج فضائية 

    
املتصلة شاكل املأمـان األجسـام الفضائيـة اليت توجد على متنها مصادر قدرة نووية و    

    اصطدامها باحلطام الفضائيب
مة ألنـشطة الـدول     ووفقا ملعاهدة املبادئ املنظ   . تتناول املبادئ التوجيهية هذا املوضوع      

يف ميــدان استكــشاف واســتخدام الفــضاء اخلــارجي، مبــا يف ذلــك القمــر واألجــرام الــسماوية     
وقفها بشأن عدم عـسكرة الفـضاء اخلـارجي واسـتخدام الفـضاء             مب املكسيك   متّسكتاألخرى،  

ل اســتخدام مــصادر القــدرة النوويــة جــزءا مــن أي  كِّوال يــش. اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية
 للـوائح الـصادرة عـن الوكالـة الدوليـة      اسـتخدام هـذه املـصادر     وخيـضع   . فضاء يف بلـدنا   برنامج  

ذات  سالمة البشر يف الفضاء اخلـارجي والبيئـة الفـضائية            نَّفهم ضمناً أ  ُيولذلك  . للطاقة الذرية 
  .أمهية أساسية يف كل ما يتعلق باستخدام مصادر القدرة النووية

  .توجيهية إطارا أساسياً فيما يتعلق بالسالمةر املبادئ الفِّويف هذا الصدد، تو  
  ولــيس للمبــادئ ذات الــصلة باســتخدام مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء اخلــارجي     

وهتيئ املادة الرابعة من معاهدة الفـضاء اخلـارجي قـدراً مـن     . وال املبادئ التوجيهية صفة اإللزام   
  .احلماية، وإن كان نسبياً

    
      سويسرا    

  ]نكليزيةباإل: األصل[
      ]٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول١٤[

يواصل املعهد الفلكي التابع جلامعة بـرن جهـوده البحثيـة الراميـة إىل حتـسني فهـم بيئـة                      
الــذي ) ZIMAT(" زميــات"ويــستخدم املعهــد مقرابــه . احلطــام يف الفــضاء القريــب مــن األرض

، وكالمهـا   )ZimSMART" (مارتزميـس " امسـه    اً صـغري  اً روبوطي اًومقرابواحداً،   اً متر هقطريبلغ  
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 القريب مـن مدينـة بـرن، الكتـشاف احلطـام صـغري احلجـم وحتديـد                  زميرفالدموجود يف مرصد    
باحلطـام  مـن نوعـه     فهـرس فريـد     إعـداد   ومن النتائج الرئيسية هلـذا البحـث        . الفيزيائيةخصائصه  

ــة املرتفعــة نــسبة املــساحة ذو  ــسبة لــأل املوجــودإىل الكتل ــة بالن رض ومــدارات  يف مــدارات ثابت
بالتعـاون مـع وكالـة الفـضاء األوروبيـة ومعهـد       ويتم إعداد الفهـرس وتعهـده       .إهليلجية مرتفعة 

ويتـــوىل هــذا األخـــري تــشغيل الـــشبكة الدوليـــة   .  موســـكو يفكيلــديش للرياضـــيات التطبيقيــة  
رصـد يف سـياق   ال معهـا بيانـات   يتبـادل لألرصاد البصرية العلميـة، الـيت ظـل معهـد جامعـة بـرن            

وبدأت هذه الشبكة مـؤخرا تعاونـاً مـع مبـادرة علـوم الفـضاء       . علمي لسنوات عديدة  الاون  تعال
الفلكـي التـابع    عهـد   املوقد ركـزت دراسـات      . األساسية التابعة ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي     

دارات املـ صغرية يف الـ  حبثـاً عـن أجـسام احلطـام     عميـق امعة برن مؤخراً علـى عمليـات مـسح       جل
 الثابـت بالنـسبة لـألرض       مـدار االنتقـال إىل املـدار      ، مبـا يف ذلـك       جي البـالغ  ذات الشكل اإلهليل  

عدد كـبري مـن     وجود   إىل   األوىلوتشري النتائج   .  مولنيا اليت من نوع مدارات سواتل    واملدارات  
ــة "األجــسام  ــة، أي أجــسام   " غــري املعروف ــاطق املداري ــرد يف أي مــن  ال يف تلــك املن فهــارس الت
كون لتحديـد خـصائص تلـك األجـسام أمهيـة كـبرية يف حتديـد             توسـ . ورللجمهـ  املتاحة   املدارية

 لتخفيـف   جـدوى اقتـصادية   ذات   تصميم تدابري ذات كفـاءة و      ويف هناية املطاف  مصادر احلطام   
 لألجـسام الكـبرية مـن       النـشطة ويف سـبيل إثـراء النقـاش الـدائر بـشأن اإلزالـة              . احلطام الفـضائي  

 أجـسام احلطـام   تقلُّـب د برنـامج رصـد لتقيـيم معـدالت     املدارات األرضية املنخفضة، بـدأ املعهـ     
كيلـومتر عـن    ١ ٠٠٠كيلـومتر و  ٧٠٠يف مدارات على ارتفاع يتـراوح بـني   الكبرية املوجودة   

  . طريق املنحنيات الضوئية البصرية
كما واصـل مركـز الفـضاء السويـسري التـابع ملعهـد البوليتكنيـك االحتـادي يف لـوزان                      

   يف إطـــار برناجمـــه املـــسمى ،يف جمـــال اإلزالـــة النـــشطة للحطـــاموشـــركاؤه البحـــث والتطـــوير 
وانـصب التركيـز مـؤخرا علـى تطـوير آليـات وتكنولوجيـات التقـاط            . )Clean-mE(مي  -كلني

ــة أو مــع قــوابض  ( ــة حبت ــاء ميكانيكي ــة للكهرب ــة متقدمــةيِّ لمطاطــة عازل  ذلــك وكجــزء مــن). ن
ــامج ــستهدفالربن ــساتل  ) CleanSpace One(" كلــني ســبيس وان " مــشروع امســه  ، ي ــزال ال إن

 دقـة زت األنشطة األخرية أساسـاً علـى زيـادة    كّور.  من مداره )SwissCube( "سويس كيوب "
كمـا شـارك معهـد لـوزان        . وحتقـق مـؤخرا تـأمني التمويـل للبعثـة         .  واإلزالة ةتصميم ساتل البعث  

الفـضائية يف    يف الدراسات األوروبية املمولة مـن املركـز الـوطين للدراسـات              ٢٠١٣خالل عام   
 البعثـات واحلمـالت، وتـصميمات مـزيالت احلطـام، والتكـاليف املقترنــة       هياكـل فرنـسا لتقيـيم   

ويف هذا السياق، صمم معهد لـوزان أداة        .  أجسام كبرية من احلطام يف السنة      ١٠ إىل   ٥بإزالة  
  . بعدالنتائجومل ُتنشر . بعثات اإلزالة النشطة للحطاموتكنولوجيا  هيكللتقييم 
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    ايلندت    
  ]باإلنكليزية: األصل[

      ]٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول١٤[
    رصد احلطام الفضائي بالساتل التايلندي لرصد األرض    

مـصدران ملراقبـة    ) ثيـوس (حملطة األرضية التابعة للساتل التايلنـدي لرصـد األرض          لدى ا   
 وقــد .الفــضائيةمركــز العمليــات الفــضائية املــشتركة ورابطــة البيانــات   : احلطــام الفــضائي مهــا 

 إخطــاء مبــسافة ثيــوسأصــدر املركــز إخطــارات حبــاالت اقتــراب حطــام فــضائي مــن الــساتل     
 الرابطة إخطارات بأي حطام فـضائي يقتـرب مـن           ُتصدرأقل من كيلومتر واحد، بينما      للساتل  
  .ات كيلومتر٥يف حدود الساتل 

    
    حاالت االقتراب الشديد من الساتل التايلندي لرصد األرض    

   نظــراً لتــشغيله علــى ارتفــاع    ، اقتــراب شــديد حــاالت لعــدة ثيــوسض الــساتل رَّتعــ  
تل احملطـة األرضـية للـسا     ستخدم  تو.  كيلومتراً، حيث تبلغ كثافة احلطام الفضائي أقصاها       ٨٢٢

  :، ومهاإجراء مناورة لتفادي االصطدامللنظر يف ضرورة معيارين 
خطـأ اجلـسم     (٣) + قطرياًخطأ اجلسم األساسي    (< مسافة اإلخطاء القطرية      )أ(  

  نصف قطر اجلسم الثانوي؛+ نصف قطر اجلسم األساسي ) + الثانوي قطرياً
 ٣٠٠<  متــر، ومــسافة اإلخطــاء يف املــسار ١٠٠< مــسافة اإلخطــاء القطريــة   )ب(  

  . متر١٠٠< متر، ومسافة اإلخطاء عرب املسار 
    

    صطدامجتارب الساتل التايلندي لرصد األرض يف مناورات تفادي اال    
لتفادي االصـطدام بالـساتل     جريت حىت اآلن ثالث مناورات لتفادي االصطدام، مرة         أُ  
  .DEB 2251 كوزموس  لتفادي االصطدام بالساتل ومرتني33DEB إيريدوم

ويكون ألي مناورة غري متوقعة أو مناورة لتفادي االصطدام أثـران يف تـشغيل الـساتل                  
ــود  : ، مهــاالتايلنــدي ــدّخل يف  اســرالداســتخدام الوق ــشغيلوالت ــة تعــديل  فبعــد. الت ــذ عملي  تنفي

إىل ) يسار األرضـ  املـ خطـأ   وهـي   (م  كُّاالرتفاع لتفادي االصطدام، متيل املعلمـة اخلاضـعة للـتح         
قبــل التوقيــت  التعجيــل بتــصحيح االرتفــاع ولــذلك يــتعني.  احملــددة مبعــدل أعلــىالنوافــذجتــاوز 
  . الداسرزيد من الوقود كان مفترضاً، وهذا يؤدي إىل استخدام املالذي
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    خطة إنزال الساتل التايلندي لرصد األرض من املدار    
انفجـار الـسواتل ذاتيـاً      : للزيادة يف عدد أجـسام احلطـام الفـضائي سـببان حمـتمالن مهـا                

  .مل تعد مستخدمةواالصطدام بني السواتل اليت 
 مـن   ثيـوس الـساتل   إلنـزال   الداسـر    كيلوغرامـاً مـن الوقـود        ٢٤,١وهلذا السبب، ادُّخر      

ولتجنب تكوين املزيد مـن احلطـام الفـضائي، سـيخفض نـصف احملـور               . املدار عند إهناء تشغيله   
مـن  وبذلك سـوف يتـسىن إنزالـه      ،   كم ٧,٠٣٠ كم إىل كم     ٧,٢٠٠ من   ثيوساألكرب للساتل   

ولـيس ذلـك    ، وفقا ملعيار الـتخلص يف املـدارات األرضـية املنخفـضة     ، سنة ٢٥يف غضون   املدار  
 يقلـل   مبـا  باألجـسام الفـضائية،      مكـتظ  إىل إزالة الساتل مـن ارتفـاع         بل سيؤدي أيضاً   فحسب،

  . االصطدام بأجسام فضائية أخرى يف وقت الحقاحتمالمن 
يف املثــال املــبني يف ورقــة غرفــة االجتماعـات الــيت ســتتاح يف الــدورة احلاديــة  قـد ورد  و  

 سـنة إذا  ٢٥ يف غـضون الفضائية من املدار   إنزال املركبة     أنه ال يتسىن   واخلمسني للجنة الفرعية  
نـصف احملـور األكـرب    ولذلك متثل مـسافة    .  كيلومتراً ٧,٠٤٠  نصف احملور األكرب   بلغت مسافة 

 كيلومتراً حالً وسطاً جيداً يفي مبتطلبات اإلنزال مـن املـدار مـع اسـتخدام أقـل                 ٧,٠٣٠ البالغة
  . الداسرقدر ممكن من الوقود

ــدار املــستهدف أن تكــون ويتطلــب التوصــل إىل هــذا     ــومترا، وهــذا   ١٧٠=a∆ امل كيل
يف ) لوحـدة الوقـود الداسـر     (النـوعي    الـدفع    نَّومبا أ . ثانية/ متر ٨٧,٨=  V∆ن  يقتضي أن تكو  

 ٢٤,١يــساوي ، m∆ نقــصان الكتلــة املنــاظر، أو  نَّ ثانيــة فــإ٢١٠,٦عمــر الــساتل يبلــغ  هنايــة 
 منعـا النفجـار     ،ة اإلنـزال مـن املـدار      خـالل عمليـ   الداسـر   وسيـستهلك كـل الوقـود       . كيلوغراماً

  . من شأنه أن يؤدي إىل زيادة يف عدد أجسام احلطام الفضائيالذيالساتل ذاتياً، 
 كيلوغرامــاً، ميكـن دعـم تــشغيل   ٤٦هـي  املتبقيـة، و الداســر وبـالنظر إىل كميـة الوقـود      
  . سنة مقبلة١٦ ألكثر من ثيوسالساتل 

    
      ي االصطدامالبحوث واملشاريع ذات الصلة بتفاد    
    ثيوسيف الساتل املوجودة دي االصطدام برجميات تفا    

يستهدف تطوير برجميات توضح االقتران بني األجسام الفضائية برسوم ثالثيـة األبعـاد               
وهــذا ميكِّــن مــشغلي الــسواتل مــن اختــاذ قــرار أفــضل بــشأن  . تــسهيل حتليــل االقتــراب الــشديد
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،  الداســرب إهــدار الوقــود ّنــا يعــني علــى جت مبــوجــوب إجــراء منــاورة لتفــادي االصــطدام،     
  .واملناورات غري الضرورية، وخطر االصطدام

  
    نظام مراقبة البيئة الفضائية    

 ثيـوس  قدرات برجميات تفـادي االصـطدام للـساتل          املستقبلي اخلاص بتعزيز  ز املشروع   كّير  
  :، مهاعلى جانبني

  
    برجميات رصد احلطام الفضائي داخلياً

ــالنظر إىل    ــة       ب ــى أنظم ــد إىل اآلن عل ــوس تعتم ــساتل ثي ــة األرضــية اخلاصــة بال أنَّ احملط
وســتقوم . أخــرى ملراقبــة احلطــام الفــضائي فإننــا خنطِّــط حاليــاً لتطــوير نظــام خمــصَّص ألغراضــنا 

ــى         ــضائي عل ــدفاع اجلــوي الف ــشمالية لل ــة ال ــادة األمريكي ــن القي ــات الرصــد باحلــصول م برجمي
م الفضائي يف شكل عناصـر ذات خطَّـني، مث تقـوم بتقـدير تغيُّـر                البيانات املدارية ألجسام احلطا   

  .مواضع تلك األجسام بالنسبة إىل الزمن وحتدد مسافة اإلخطاء
  

    حتسني معايري مناورات تفادي االصطدام ووضع منهجية لتحليل االقتران
ة علـى مـدى أعـوام التـشغيل اخلمـس     وقـد أُجريـت    ؛تتسم املعايري احلالية حبساسية بالغة      

راعى يف املعايري اجلديدة املعـايري الدوليـة        ميكن أن تُ  و. املاضية ثالث مناورات لتفادي االصطدام    
، ينبغــي إجــراء منــاورة ٤-١٠إذا زاد احتمــال االصــطدام عــن(للمركبــات الفــضائية الروبوطيــة 

  . عن حتليل االقترانة الناجتة احملددجانب اإلرشادات، إىل )تفادي اصطدامل
    

      ملتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةاململكة ا    
  ]باإلنكليزية: األصل[

      ]٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول١٤[
    مةمقدِّ    

جّسدت العديد من الـدول التزاماهتـا مبوجـب معاهـدات الفـضاء اخلـارجي مـن خـالل            
ــة  ــشريعات وطني ــاك فهــم     . ســّن ت ــدما وضــعت معاهــدات الفــضاء اخلــارجي، مل يكــن هن وعن

 املعاهـدات واللـوائح التنظيميـة الوطنيـة مرنـة مبـا فيـه الكفايـة ملعاجلـة          نَّغـري أ  . فضائيللحطام ال 
هذه املسألة بطريقة فّعالة، باالعتماد على أفـضل املمارسـات ومـدونات القواعـد واملبـادئ مـن                  

  .أجل تشجيع اعتماد تدابري لتخفيف احلطام الفضائي
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يهيــة علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل وهنــاك حاليــا عــدد مــن املعــايري واملبــادئ التوج   
الـدول املرتــادة للفــضاء  مجيــع وُتــسلِّم . تكــوين احلطـام ومحايــة املركبــات الفـضائية  مــن لتقليـل  ل

ــدابري التخفيــف   ــة ت ــة مــستقبال    . هــذهبأمهي ــة املداري وتلــك خطــوة رئيــسية يف إدارة تطــور البيئ
ــام        ــف احلط ــن ممارســات ختفي ــثريا م ــصفة، ألن ك ــة ومن ــة عادل ــاليف  بطريق ــى تك . تنطــوي عل

بالقدرة التنافسية العملياتيـة، جيـب أن       ال ُيلحق الضرر     تطبيق تدابري التخفيف هذه      أن ولضمان
ــّسقةويطبقوهــا يعتــرف هبــا مجيــع مــستخدمي الفــضاء    ولكــي تكــون املمارســات  . بطريقــة من

ــد      ــة، ال ب ــام فّعال ــف احلط ــة بتخفي ــن املتعلق ــصرا أصــيال   م ــصبح عن ــرداًأن ت ــن عناصــ ومطَّ ر  م
. تتنـاول كـل حالـة علـى حـدة        أن تكون ممارسـة جمـّزأة        بدالً من العمليات اليت ُتجرى يف املدار      

 عندئـذ يـصبح املـشّغلون ملـزمني       س جتسيد هـذه املمارسـات يف التـشريعات الوطنيـة،            وإذا تسىن 
مبراعاة مسألة ختفيـف احلطـام الفـضائي خـالل مجيـع مراحـل البعثـة، بـدءا مـن التحديـد األويل                       

ــة ــهائي مــن      للبعث قــانون الفــضاء  ف. مكّونــات البعثــة  ودراســات اجلــدوى وحــىت الــتخلّص الن
 اململكـة املتحـدة يف الفـضاء،    مواطنوأساس منح التراخيص لألنشطة اليت يقوم هبا هو  اخلارجي  

وجرى يف اآلونة األخـرية تكييـف التقييمـات التقنيـة لتـشمل مراعـاة ممارسـات ختفيـف احلطـام                    
  .إصدار الترخيص ملقدِّم الطلبالفضائي عند البت يف 

    
    قانون الفضاء اخلارجي يف اململكة املتحدة    

اليت تنفّـذ   نشطة  األ هو األساس القانوين الذي ينظّم       ١٩٨٦قانون الفضاء اخلارجي لعام       
اليت يقوم هبـا األشـخاص      و) مبا يف ذلك إطالق األجسام الفضائية وتشغيلها      (الفضاء اخلارجي   يف  

ومينح القانون صالحيات إصدار التراخيص وغريها من الـصالحيات         . لكة املتحدة املرتبطون باملم 
ويكفل القـانون االمتثـال     .  الذي يعمل من خالل وكالة الفضاء يف اململكة املتحدة         ،لوزير الدولة 

ــاول     ــة الــيت تتن اســتخدام الفــضاء مــسألة اللتزامــات اململكــة املتحــدة مبوجــب االتفاقيــات الدولي
  : التاليةوهذه االتفاقيات هي. وقّعت عليها اململكة املتحدةاخلارجي واليت 

ــدان استكــشاف واســتخدام        )أ(   ــدول يف مي ــشطة ال ــة ألن ــادئ املنظم ــدة املب معاه
ينــاير / كــانون الثــاين٢٧الفــضاء اخلــارجي، مبــا يف ذلــك القمــر واألجــرام الــسماوية األخــرى،  

  ؛)معاهدة الفضاء اخلارجي (١٩٦٧
نقــاذ املالحــني الفــضائيني وإعــادة املالحــني الفــضائيني ورد  االتفــاق اخلــاص بإ  )ب(  

  ؛)اتفاق اإلنقاذ (١٩٦٨أبريل / نيسان٢٢األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي، 
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 ٢٩اتفاقيــة املــسؤولية الدوليــة عــن األضــرار الــيت حتــدثها األجــسام الفــضائية،   )ج(  
  ؛)اتفاقية املسؤولية (١٩٧٢مارس /آذار

ينـاير  / كانون الثـاين   ١٤األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي،      اتفاقية تسجيل     )د(  
  ).اتفاقية التسجيل (١٩٧٥

ــأن          ــع ب ــصا إالّ إذا اقتن ــة ترخي ــر الدول ــنح وزي ــضاء اخلــارجي، ال مي ــانون الف ومبوجــب ق
األنــشطة الــيت يــؤذن هبــا مبوجــب التــرخيص لــن هتــّدد الــصحة العامــة أو ســالمة األشــخاص أو      

تكون مّتسقة مع االلتزامات الدولية للمملكة املتحدة ولـن متـّس بـاألمن             املمتلكات، وأهنا سوف    
 علـى حنـو مينـع       بعملياتـه كما أنَّ وزير الدولة ُيلزم املـرّخص لـه بالقيـام            . القومي للمملكة املتحدة  

هـات  اجل مـع أنـشطة      وجيتنـب  تلوث الفضاء اخلارجي أو حدوث تغـيريات سـلبية يف بيئـة األرض            
  . كشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلميةخرى يف ميدان استاأل

 ضـد املـسؤولية املترّتبـة علـى         هلـا بـأن تـؤمِّن نفـسها       املـرّخص   اجلهـة   وُيلزم وزير الدولة      
إحلاق ضرر أو خسارة بأطراف ثالثة، يف اململكـة املتحـدة أو يف مكـان آخـر، نتيجـة لألنـشطة                     

رّخص لــه، فــضال عــن ذلــك، تعــويض حكومــة ويتعــّين علــى املــ. املــأذون هبــا مبوجــب الرخــصة
صــاحبة اجلاللــة يف اململكــة املتحــدة عــن أّي مطالبــات ناشــئة عــن دعــاوى قــضائية ترفــع ضــد   

 األنـشطة الـيت قـام هبـا املـرّخص لـه والـيت               تنـشأ مـن   احلكومة يف حالـة وقـوع ضـرر أو خـسارة            
  .ينطبق عليها القانون

ــة التنظي     ــانون الفــضاء اخلــارجي الرقاب ــوفّر ق ــة وي ــة مي ــسالمة  الالزم ــة وال ــصحة العام ال
 وسالمة املمتلكات، وتقييم أثر األنشطة املقترحة على البيئة؛ وتقييم آثارها على األمـن              ،العامة

  .السياسة اخلارجية؛ وحتديد املسؤوليات املالية وااللتزامات الدوليةاملتعلقة بصاحل املالقومي و
    

    عملية الترخيص والتقييم التقين    
قـادراً علـى تنفيـذ اإلطـالق         مقـّدم الطلـب      ما إذا كان  يهدف تقييم السالمة إىل حتديد        
ص لـه هـو     ونظـرا إىل أنَّ املـرخَّ     . أو مركبات اإلطالق ومحولتـها بأمـان      اإلطالق  ركبة  املقترح مل 

الـيت ينطـوي    ، فمن املهم أن يثبت مقـّدم الطلـب فهمـه للمخـاطر              اجلمهوراملسؤول عن سالمة    
ــر   ــا األم ــان     وأنعليه ــات بأم ــذ العملي ــا تنفي ــيت ســيتم هب ــة ال ــاقش الكيفي ــن   .  ين ــاك عــدد م وهن

هـا مـن أجـل    ؤالتحليالت التقنية، بعضها كّمي وبعضها نوعي، جيـب علـى مقـدِّم الطلـب إجرا             
. إثبات أنَّ عمليات اإلطالق التجاريـة لـن تنطـوي علـى أي خطـر غـري مقبـول يهـّدد اجلمهـور             

واحملــاذير  ،نظــم الــسالمة احليويــةووظــائف علــى عولّيــة ركيــز إىل الت التحلــيالت الكميــة ومتيــل
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بـالقرب  املوجودين  املرتبطة باملعدات، وخطر تلك احملاذير على املمتلكات العامة وعلى األفراد           
 وعلـى الـسواتل واملركبـات الفـضائية األخـرى املوجـودة             التحليقمسار  ويف  من موقع اإلطالق    

 فتركـز علـى الـسمات التنظيميـة اخلاصـة مبقـدِّم الطلـب، مثـل               أّما التحليالت النوعيـة   . يف املدار 
 ،سياسات وإجراءات السالمة املتعلقـة بـاإلطالق، واالتـصاالت، ومـؤّهالت األفـراد الرئيـسيني             

  .احلامسة األمهيةوواجهات التواصل الداخلية واخلارجية 
 حبـسب مليـة   وميكن تصنيف مراحل إطالق محولة يف املدار واملخاطر املرتبطـة هبـذه الع              

  :العامة التالية من البعثةراحل امل
  ما قبل اإلطالق؛   )أ(  
  اإلطالق؛   )ب(  
  الوصول إىل املدار؛   )ج(  
  . العودة إىل الغالف اجلوي  )د(  
وجيــب علــى مقــدِّم الطلــب أن يــوفّر يف الوثــائق التقنيــة اخلاصــة بطلــب احلــصول علــى    

ييمـا للمخـاطر علـى الـسالمة العامـة           تق ١٩٨٦ترخيص مبوجب قـانون الفـضاء اخلـارجي لعـام           
ــة       ــن مراحــل البعث ــة م ــشمل كــل مرحل ــات املقترحــة   تكــون واملمتلكــات ي ذات صــلة بالعملي

  :وينبغي أن يشمل ذلك التقييم ما يلي. والنشاط املرّخص به
مناقشة األعطال اليت ميكن أن حتدث يف املركبة واحلمولة واليت قد تـؤثّر علـى                 )أ(  
  ؛)خرىاألعاملة الفضائية الركبات امل سالمة مبا يف ذلك(السالمة 
عولّيـة املركبـة،   عـن   مشفوعةً ببيانـات     وقوع تلك األعطال،  تقدير احتماالت     )ب(  

  ؛ على السواءالتارخييةالناحية من الناحية النظرية و
  .دراسة اآلثار املترّتبة على تلك األعطال  )ج(  
  :يوينبغي، عند االقتضاء، أن يتناول التقييم ما يل  
   اإلطالق؛مبنطقةاملخاطر املرتبطة   )أ(  
 اإلطـالق مـن جـّراء ارتطـام         الواقعـة يف مـسار    املخاطر اليت تتعّرض هلا املنـاطق         )ب(  

  معدات البعثة اليت يتم التخلّص منها؛ 
  خماطر التحليق؛  )ج(  
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أو تكـوين احلطـام، وذلـك       /املخاطر املداريـة، مبـا يف ذلـك خطـر االصـطدام و              )د(  
   العليا للمركبة ومحوالهتا؛للمراحلرات الوسيطة والنهائية بسبب املدا

  . العليا للمركبة ومحوالهتا إىل الغالف اجلوياملراحلخماطر عودة   )ه(  
ستخدم تقييم املخاطر بعد ذلك كأساس لالستعراض الذي جيريه املقيِّمـون لتحديـد             ُيو  

. ت قـانون الفـضاء اخلـارجي   يا ممتثلـة ملقتـض     األنـشطة املقترحـة مـن مقـّدم الطلـب          ما إذا كانـت   
ذلك التقييم إىل املعايري واملمارسات اليت تطبقهـا        يف  عايري النوعية والكمية املستخدمة     املوتستند  

ويف كـل حالـة، يـسعى املقـّيم إىل فهـم النـهج الـذي اقترحـه                  . طائفة متنوعة من اهليئات الرمسية    
التأكّـد مـن درجـة االتـساق يف      إىل احلكـم علـى نوعيـة هـذه العمليـة، و     وإىلطالب التـرخيص،   
إثبــات إىل أو العمليــة املقترحــة، واملقترحــة النظــر يف فعاليــة التكنولوجيــا إىل إطــار املــشروع، و

  .أو الوكالة املعنية وملتطلبات قانون الفضاء اخلارجياملعنية مطابقتها ملعايري الصناعة 
    

    ارجي قانون الفضاء اخليف إطارختفيف احلطام الفضائي وتفسريه     
 ُتـستخدم  مـسائل ختفيـف احلطـام الفـضائي،          حبيـث يراعـي   لدى وضع إطـار التقيـيم الـتقين           

أنـه  ورغـم  . لتداخل املادي والتلوث املشار إليها يف قـانون الفـضاء اخلـارجي    با املتعلقةاملسائل املعّينة   
 ١٩٨٦م احلطام الفضائي عندما صـدر قـانون الفـضاء اخلـارجي يف عـا       مل يكن هناك إدراك ملشكلة      

. هـذا اجلانـب    تنـاول التقيـيم الـتقين     ي بتفـسريه حبيـث   فإنَّ هذا القانون مرن مبـا فيـه الكفايـة للـسماح             
 احتمـال االصـطدام باألجـسام األخـرى يف          ملعاجلـة مـسألة   " التـداخل املـادي   "ستخدم عبـارة    ُت فمثالً
وفيمـا  . ة العمر التـشغيلي  يف هناياملأمون التخلّص ملعاجلة مسألة" التلّوث" مصطلح   ، وُيستخدم املدار

ستخدم لتقيــيم طلــب التــرخيص، ُيلجــأ إىل عــدد متزايــد مــن املبــادئ  ُتــيتعلــق بالتــدابري الفعليــة الــيت 
للتعامـل مـع مـسألة ختفيـف احلطـام          حاليـاً   القواعد واملعايري اليت جيري وضـعها       مدونات  التوجيهية و 
ادرة عن جلنة التنـسيق املـشتركة واملبـادئ         فاملبادئ التوجيهية املتعلقة بتخفيف احلطام الص     . الفضائي

التوجيهيــة املتعلقــة بتخفيــف احلطــام الــصادرة عــن جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض    
السلمية تنص علـى التـدابري النوعيـة والكميـة الـيت ُتـستخدم لتقيـيم مـدى امتثـال األنـشطة والتـدابري                        

وأشـيع طلبـات    . عترف هبا يف األوساط املختـصة     املقترحة من طاليب الترخيص ألفضل املمارسات امل      
. التـرخيص اخلاصـة باحلمولـة    طلبـات الترخيص اليت تعاجلها وكالة الفضاء يف اململكـة املتحـدة هـي            

مثـل  (مـو الـسالمة مـن مواصـفات منـصة الـساتل        مقيِّيتحقّقففي حال الترخيص اخلاص باحلمولة،      
 وواجهـة التواصـل مبركبـة اإلطـالق         ، ختزين الطاقة   وآلية ، واملدار ،نظام التحكم يف الوضع االجتاهي    

 لتقيـيم فعاليتـها يف ختفيـف احلطـام          ،)اخلطط واإلجراءات ( السالمة   ، ومن عمليات  )االنفصالوآلية  
  :وترد فيما يلي أمثلة عن ذلك. ئيالفضا
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التحديـــد األويل لطبيعـــة النظـــام ومـــدى وفائـــه . نظـــام الـــتحكم يف الوضـــع االجتـــاهي  
العـزم  / عجـالت التفاعـل    مم على تكنولوجيـا تـستعمل دافعـات الغـاز البـارد أ            هل يقو . بالغرض

إذا كـان األمـر     و يف هنايـة العمـر التـشغيلي؟         لوجود طاقـة خمزونـة    الفيزيائي؟ وهل هناك إمكانية     
ذلك، فيوصـي باختـاذ تـدابري       كـ  كـان األمـر   ، فـإذا    التـشظي كذلك، فُينظر يف احتمـال حـدوث        

  . التشغيليعمرهية يف هنااجلسم الفضائي تخميل ل
ــة للمــسار املقتــرح  . املــدار   والنظــر يف مــدى العمــر  . الفهــم األساســي للعناصــر املداري

 واالستقرار يف املدار حتت تـأثري االضـطرابات الطبيعيـة، ودرجـة االكتظـاظ               ،التشغيلي الطبيعي 
  . على ارتفاع معّين، وأّي جوانب فريدة يف شكل املدار

هــل هــذه اآلليــة ماديــة . ض عــام للتكنولوجيــا وصــالحيتهااســتعرا. آليــة ختــزين الطاقــة  
التكنولوجيــات العاديــة؟ وهــل ب مــصنوعة كهربائيــة؟ وهــل خاليــا الوقــود مأ) دوالب املوازنــة(

؟ وهـل   ) املـشّعة  وجـود مولّـد حـراري يـستخدم النظـائر         مثـل   (هناك أيُّ عناصر فريدة أو غريبة       
صائص اخلــ مراعــاة(لــشحن اخلاصــة باملنــصة النظــام مــدّرج ملالءمــة متطلبــات الطاقــة ودورات ا

؟ وهل هناك مشكلة احتمال حدوث شحن مفرط يف هنايـة العمـر التـشغيلي؟ وهـل                 )يةالكسوف
  ينظر يف إمكانية ختميل اجلسم الفضائي؟

فهـــم طبيعـــة عمليـــة االقتـــران . واجهـــة التواصـــل مبركبـــة اإلطـــالق وآليـــة االنفـــصال   
ــذاف ــة التوا  . واالنق ــار واجه ــة اإلطــالق أ   هــل متّ اختي ــى أســاس مركب ــى أســاس  مصــل عل  عل

؟ وهــل بيئــة اإلطــالق مفهومــة جيــدا وحمــّددة    املتطلبــاتاحلمولــة؟ وهــل بيئــة اإلطــالق كــثرية 
 العليــا املرحلــةدخلــت يف املــدار باإلضــافة إىل  أُلحمولــة؟ وكــم عــدد األجــسام الــيت  ل ومناســبة

   عملية الفصل تكوين احلطام؟تقلِّلللمركبة واحلمولة؟ وهل 
والنظـر،  . حتديد وجود املسائل املتعلقة بالـسالمة وحبثهـا       . عمليات وإجراءات السالمة    

حيثما يكـون ذلـك منطبقـا علـى مرحلـة اإلطـالق، يف اآلثـار املترتبـة علـى احلمولـة مـن حيـث                          
 وهل هنـاك خمـاطر فريـدة مرتبطـة باحلمولـة يف حـال إطـالق محـوالت                   :سالمة مركبة اإلطالق  
  شر احلمولة على خطر على أجسام أخرى؟متعّددة؟ وهل ينطوي ن

 وعلـى البيئـة اإلشـعاعية     وفيما يتعلق بتلّوث البيئة، يـتم تقيـيم التـأثري علـى بيئـة احلطـام                   
  ).تداخل الترددات، على سبيل املثال(

ينظر مقّيمو الـسالمة يف احتمـال اصـطدام احلمولـة حبمـوالت             . التأثري على بيئة احلطام     
ويتحّدد ذلك من خالل شـكل املـدار والعمـر التـشغيلي يف             . ام العامة ة احلط يبيئب أخرى و  عاملة

  . املدار واحلجم املادي لألجسام الفضائية وكثافتها املكانية عند االرتفاع املقترح
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فيمـا يتعلـق بقـدرة    . خطط إخراج اجلسم الفضائي عن املدار أو حتويله إىل مـدار آخـر          
ُيــسأَلُ مقــّدم الطلــب عــن خططــه املتعلقــة بــإخراج   علــى االمتثــال ملتطلبــات الــسالمة، املــشغِّل

 وعّما إذا كانت هناك خطـط إلزالـة الـساتل    ،اجلسم الفضائي عن املدار وحتويله إىل مدار آخر   
 ومـدى تـوافر هـذه القـدرة، ومـا      ، تداركـه ال ميكـن من مداره التشغيلي يف حال حدوث عطل        

 وهـل هـي فّعالـة إن وجـدت؟     ،وال بّد أن يعـرف مقّيمـو الـسالمة هـل هنـاك خطـط       . إىل ذلك 
وهـل ُبحثـت املـسألة؟ ومـا هـو ارتفـاع املـدار التـشغيلي؟ وهـل الـتخلّص ضـروري؟ وهـل مـن              
املخطــط لــه حتويــل اجلــسم الفــضائي إىل ارتفــاع أعلــى أو تنـــزيله إىل ارتفــاع مــنخفض؟ وهــل  

ل اسـتخدام   مثـ ( للمعـايري واملبـادئ التوجيهيـة احلاليـة          هـي ممتثلـة   مدارات التخلّص فّعالة؟ وهـل      
تطبيقها على الـسواتل املوجـودة   من أجل صيغة تغيري املدار اليت وضعتها جلنة التنسيق املشتركة      

تقـضي بتحديـد العمـر التـشغيلي يف مـدار الـتخلّص             والـيت   ،  يف املدار الثابت بالنسبة إىل األرض     
اسـطة   ومـا الـذي ميكـن حتقيقـه بو         ؟) كـم  ٢ ٠٠٠ عاما على ارتفاع يقل عـن        ٢٥ّدة أقصاها   مب

على منت اجلسم الفضائي إلجـراء عمليـات        املتاح  تكنولوجيا املنصة؟ وما هو مدى االستقاللية       
؟ القطـاع األرضـي   مدار آخر دون تـدّخل مـن        إىل  حتويله   وأإخراج اجلسم الفضائي من مداره      

متفـق  وما هـي املعـايري املـستخدمة لتحديـد هنايـة العمـر التـشغيلي؟ وهـل اإلجـراءات التـشغيلية             
  العمليات العادية؟بدء حتّدد قبل ها أم سوف علي
    

    صملخَّ    
ــات           ــا لطلب ــار تقييمه ــضائي يف إط ــف احلطــام الف ــدابري لتخفي ــذ اململكــة املتحــدة ت تنفّ

 لـضمان االمتثـال     ١٩٨٦الترخيص مبوجب قانون اململكة املتحدة بشأن الفضاء اخلارجي لعام          
مــن املبــادئ يف التكــّون  اآلخــذةوعــة  وللمجمالقائمــةملعاهــدات واتفاقيــات الفــضاء اخلــارجي 

ذ اململكـة   فّـ المتثـال، تن  ا متطلبـات وباإلضافة إىل حتديـد     . التوجيهية ومدونات القواعد واملعايري   
 مثـل املقـراب     ، اسـتخدام أنظمـة أرضـية ملراقبـة الفـضاء          تـشمل املتحدة أنشطة لرصـد االمتثـال،       

  .صة يف اململكة املتحدةلسواتل املرخل املواقع املدارية لرصد ،البصري ستاربروك
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      الردود الواردة من املنظمات الدولية  -اًثالث  
    جلنة أحباث الفضاء    

  ]باإلنكليزية: األصل[
      ]٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٨[

. تعاجل جلنة أحباث الفضاء موضوع احلطام الفضائي منذ أكثر مـن ربـع قـرن مـن الزمـان                    
 يعقـد   أحبـاث الفـضاء   ة احملتمـل إضـرارها بالبيئـة التـابع للجنـة            وظلّ الفريق املعين باألنشطة الفضائي    

ــضائي يف كــل          ــام الف ــّددة حــول احلط ــسات متع ــدة جل ــنوات عدي ــدى س ــى م ــاععل ــن اجتم  م
حتديـد  ) أ ( مـا يلـي    وتعـاجل تلـك اجللـسات     .  اليت تعقد كـل سـنتني      أحباث الفضاء  جلنة   اجتماعات

املخــاطر الــيت تــشكلها ) ب (؛مذجــةخــصائص بيئــة احلطــام الفــضائي مــن خــالل القياســات والن 
 ؛وسـائل محايـة املركبـات الفـضائية       ) ج (؛اصطدامات احلطـام الفـضائي علـى املركبـات الفـضائية          

  .إىل احلد من تكوُّن حطام فضائي جديدالرامية سياسات الستراتيجيات واال) د(
احلطــام  "هــو   ٢٠١٢يف عــام املــذكور  لــسات الفريــق  جل املوضــوع احملــوري  وكــان   
لسات الفريـق خـالل     جل املوضوع احملوري وسيكون  ".  خطوات حنو التحكم البيئي    –ئي  الفضا

 –احلطـام الفـضائي     "هـو   ،  ٢٠١٤ األربعـني للجنـة أحبـاث الفـضاء، يف عـام             االجتماع العلمـي  
 أوجـه التقـدُّم  تتناول أربع جلسات مدة كـل منـها نـصف يـوم        وسوف   ." لبيئة دينامية  التصدِّي

احلطـام  ، وتقنيات القياس يف املوقع، ومنـاذج بيئـة   ائي وسبل استغالهلالرصد األرضي والفضا يف  
ق احلطام وخماطر االصطدام على بعثـات الفـضاء، وتقيـيم االصـطدام يف املـدار،                فُّالنيازك، وتد و

 بيئـة   استـصالح وتقييمات خماطر العودة إىل الغالف اجلـوي، والتخفيـف مـن احلطـام وتقنيـات                
ــا احلطــام  ــة تلــك التقني ــادئ    توفعالي ــة طويــل األمــد، واملعــايري واملب  فيمــا يتعلــق باســتقرار البيئ

  .التوجيهية الوطنية والدولية املتعلقة بالتخفيف من احلطام
 يف املائة من احلطام الفضائي اخلطـر يتكـون يف انفجـارات             ٩٥كان   ٢٠٠٧قبل عام   و  

وأدركـت الـدول   . قعرضية أو متعمدة للمركبات الفضائية واملراحل املدارية ملركبـات اإلطـال        
ــام          ــستمر يف حجــم احلط ــو امل ــه النم ــذي ميثل ــد ال ــضاء التهدي ــادة للف ــسية املرت واملنظمــات الرئي

 واعتمـدت   ،الـيت تلـيب احتياجـات حيويـة علـى األرض          العديـدة   لمنظومات الفـضائية    لالفضائي  
ويف . سياسات على الصعيد الوطين أوالً مث على الصعيد الدويل للتخفيف من احلطـام الفـضائي    

 جلنــة التنــسيق املــشتركة أول جمموعــة توافقيــة مــن املبــادئ التوجيهيــة         أنــشأت٢٠٠٢عــام 
خدمت واسـتُ .  يف العـامل   الرئيـسية  الفـضاء الوطنيـة      من أجل وكـاالت   لتخفيف احلطام الفضائي    
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 ٢٠٠٧مبــادئ التوجيهيــة لتخفيــف احلطــام الفــضائي لعــام لتلــك املبــادئ التوجيهيــة كأســاس ل
  .الفضاء اخلارجيالصادرة عن جلنة 

 بـــني األجـــسام الفـــضائية املـــستقرِّة يف املـــدار ال إىل االصـــطداماتوميكـــن أن تـــؤدِّي   
ــد أعــداد كــبرية مــن أجــسام احلطــام        احتمــال وقــوع كــوارث فحــسب، بــل كــذلك إىل تولي

 هـذا   نـوقش وقـد   . بيئة الفضاء القريب مـن األرض     حالة  زيد من تدهور    ت ميكن أن    اليت ةاجلديد
 دراسـات جديـدة أُجرَيـت يف عـام          نَّيف السبعينات من القرن املاضـي، بيـد أ        ل مرة   ألوالتهديد  
الـيت  رتفاعات  اال أشارت إىل أنَّ بعض أجزاء منطقة املدار األرضي املنخفض، أي عند             ٢٠٠٥

وبعبـارة أخـرى، جتـاوز معـّدلُ توليـد          .  كم، قد أصبحت غري مستقرة بالفعل      ٢ ٠٠٠تقلّ عن   
اهلـوائي يف  سَّحب التصادم العَرضي ُمعّدلَ اإلزالة الطبيعية للحطـام بالـ  حاالت احلطام من جّراء    

ومن مثّ فإنَّ جمموع احلطام الفـضائي يف تلـك الـنظم سيـستمر يف التزايـد حـىت                   . الغالف اجلوي 
 هــي ، الــيت ُتعــرف باســم متالزمــة كيــسلر ،وهــذه احلالــة.  ســواتل جديــدةحــال عــدم نــشريف 

  . ثّر يف استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيدإحدى املسائل الرئيسية اليت تؤ
أمَّا يف األمد القريب، فإنَّ التهديد األكرب الذي تواجهه املركبات الفضائية العاملـة هـو        

وحتمـل  .   سـم   ١٠ مـم و   ٥الـذي تتـراوح أحجـام أجزائـه بـني           من احلطـام    موع الكبري جداً    اجمل
، طاقـة كافيـة     عند االصـطدام  معدَّالت سرعة عالية جداً     أجزاء احلطام الصغرية هذه، مبا هلا من        

ويف األمد البعيـد، ينـشأ التهديـد الرئيـسي          . الختراق النظم احليوية يف املركبة الفضائية وإتالفها      
 األجسام األكرب حجماً، الذي سـيولِّد بـدوره أعـدادا كـبرية مـن احلطـام الفـضائي                   اصطداممن  

املتعلقــة للتوصــيات الدوليــة ممتثلــة  حــديثاً ُتطلــق الــيت  مجيــع الــسواتلكانــتوحــىت لــو . اجلديــد
باحلدِّ من فترات البقاء يف املدار األرضي املنخفض فإنَّ األعداد الكبرية من املركبـات الفـضائية                
املهجورة واملراحل املدارية ملركبات اإلطالق واحلطام املتوسط احلجم املوجود أصـالً يف املـدار              

  . جديداً متزايد فتولِّد بذلك حطاماً خطرياًتواتربسوف تتصادم فيما بينها 
كـان صـغرياً أو كـبرياً،       أوتبعاً لذلك فإنَّ إزالة احلطام الفـضائي املوجـود حاليـا، سـواء                

لحفاظ على الفضاء القريب من األرض على حنو ميكِّن األجيال القادمـة مـن         ل أمهية كبرية    ذات
 التقنيـة واالقتـصادية     اإلمكانيـة ضـر علـى تقيـيم        بلـدان يف الوقـت احلا      عـدَّة وتعكف  . استخدامه

 استخدام قـاطرات    من هذه املقترحات    ومتتد. موعة واسعة من مفاهيم إزالة احلطام الفضائي      جمل
،  اهلــوائيحبسَّ الــتعظــيمتتــوخَّى اســتخدام أجهــزة الــيت بتكــرة املفكــار إىل األفــضائية تقليديــة 

  .لعديد من األجهزة املبتكرة األخرى وا، واألشرعة الشمسية،واحلبال الكهرودينامية



 

V.13-87712 19 
 

 A/AC.105/C.1/108 

 املرتــادةوالتحـدِّيات يف جمــال اإلزالــة النــشطة للحطــام الفــضائي كــبرية، ولكــّن الــدول    
 مثـل جلنـة أحبـاث الفـضاء، تكـرِّس حاليـاً قـدراً كـبرياً مـن          ،فضاء، واملنظمات العلمية الدوليـة    لل

ض يف املــدى البعيــد مبــا يعــود  اجلهــود لتعزيــز اســتدامة العمليــات يف الفــضاء القريــب مــن األر  
  .بالفائدة على اجلميع

 فهم أفـضل لطبيعـة بيئـة    أحباث الفضاء تتوىل الريادة يف العمل على إجياد وال تزال جلنة      
التـصرُّف بطريقـة    احلطام الفضائي وخماطره ويف تشجيع الدول واملنظمات املرتادة للفضاء على           

ــة ــن مراحــل     متجاوب ــة م ــضاء خــالل كــل مرحل ــات    يف الف ــشر البعث ــك ن ــا يف ذل ــات، مب  ،البعث
  . والتخلص منها،وعملياهتا

    
      مؤسسة العامل اآلمن    

  ]باإلنكليزية: األصل[
      ]٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول١٨[

، وتـرى  األمـد البعيـد  هتتم مؤسسة العامل اآلمن اهتماما كبريا باستدامة بيئـة الفـضاء يف              
سلـسلة  تنفيذ   ٢٠١٣ املؤسسة يف عام     د أكملت وق. أنَّ ختفيف احلطام الفضائي موضوع مهم     

من األحداث الدولية امتدت عامني بـشأن قـضايا تقـدمي اخلـدمات للـسواتل يف املـدار واإلزالـة                     
 تقدمي اخلدمات للسواتل يف املدار واإلزالة النشطة للحطام جـزءاً مـن       ويشكّل. النشطة للحطام 

القفزة القادمـة يف اسـتخدامنا      بـ  ة األمهيـة للقيـام    احلامسـ  من األنشطة املدارية املـستقبلية       ناشئةفئة  
ؤدي دوراً حامساً يف ختفيف احلطـام املـداري ومنـع االصـطدامات             تأن  ميكن  للمدار األرضي، و  

ــسواتل   ــةبــني احلطــام املــداري وال ــثري تلــك األنــشطة أيــضا جمموعــة مــن التحــدِّيات    . العامل وت
ــة  لكــي يتــسىن تلــزم معاجلتــها يل والــسياسات األمــان والتــشغب واملتعلقــةالدبلوماســية والقانوني

وقد نظمت املؤسسة بالتعاون مـع شـركاء آخـرين سلـسلة مـن األحـداث         . حتقيق هذا املستقبل  
 أصحاب املصلحة وآرائهم بشأن التحـديات غـري التقنيـة           مجيع رؤى   احلصول على الدولية بغية   

  .داراملتعلقة باإلزالة النشطة للحطام وتقدمي اخلدمات للسواتل يف امل
مفترضـة حمـددة، ُعقـدت    بدأت سلسلة األحداث حبلقة عمل قائمة على سـيناريوهات      

مجعــت بــني خــرباء مــن وكــاالت و، ٢٠١٢نــوفمرب / تــشرين الثــاين٥يف واشــنطن العاصــمة يف 
حكومة الواليات املتحدة والقطاع اخلاص واجملتمع املدين لدراسة التحديات التنظيميـة الوطنيـة          

ــة باإلزالـــة ــام وتقـــدمي اخلـــدمات للـــسواتل يف املـــدار  املتعلقـ ــة ، وتناولـــت  النـــشطة للحطـ أربعـ
ــة   مفترضــة ســيناريوهات  ــستقبلية احملتمل ــشطة القطــاع اخلــاص امل ــة ألن ــشرين ٣٠ويف . خمتلف  ت
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 ، بالــشراكة مــع املعهــد الفرنــسي للعالقــات الدوليــة ،، عقــدت املؤســسة٢٠١٢أكتــوبر /األول
ــؤمترا  ــور  م ــام اجلمه ــاً أم ــد مفتوح ــشأن تق ــشطة      ب ــة الن ــدار واإلزال ــسواتل يف امل مي اخلــدمات لل
وكان مـن املواضـيع احملـددة الـيت     . يف بروكسل من أجل إشراك االحتاد األورويب      ُعقد   ،للحطام

 االسـتخدام املـزدوج لتكنولوجيـات تقـدمي اخلـدمات للـسواتل يف املـدار واإلزالـة          طابععوجلت  
خــدمات الــسواتل يف املــدار واإلزالــة أنــشطة ب لالضــطالعالنــشطة للحطــام، وقواعــد الــسلوك 

.  األنشطة هتديـدات   احتمال اعتبار هذه  النشطة للحطام، والشفافية وتدابري بناء الثقة للحد من         
أخـرى قائمـة علـى      ، عقدت املؤسـسة يف سـنغافورة حلقـة عمـل            ٢٠١٣فرباير  / شباط ١٩ويف  

ــة النــشطة للحطــام وتقــدمي اخلــدمات للــ   مفترضــة ســيناريوهات  . سواتل يف املــداربــشأن اإلزال
وكان من بني احلضور خرباء يف جماالت سياسة الفضاء وقانون الفضاء وعمليـات الفـضاء مـن                 

/ شـباط  ٢٠ويف  . اليابـان وأستراليا وأملانيا وسويسرا والصني وكندا واهلند والواليـات املتحـدة           
 مـع رابطـة    ليـوم كامـل بالـشراكة   مفتوحاً أمام اجلمهور، عقدت املؤسسة مؤمترا   ٢٠١٣فرباير  

وكان املؤمتر استمراراً للمناقـشات الـيت جـرت سـابقاً           . سنغافورة لشؤون الفضاء والتكنولوجيا   
  . يف املؤمترين اللذين عقدا يف بلجيكا والواليات املتحدة

 هـي املناقـشات الـيت دارت يف تلـك األحـداث     إليهـا  خلصت كانت النتيجة العامة اليت    و  
أو أكثـر لإلزالـة النـشطة للحطـام وتقـدمي اخلـدمات للـسواتل يف         واحـدة   جتريبيةأمهية وجود بعثة    

ويف الوضع األمثل، ينبغـي أن يـشترك يف         . والسياساتيةلتحديات القانونية   ا من أجل معاجلة  املدار  
.  القطـاعني احلكـومي واخلـاص      مـن هذه البعثات النموذجية أكثر من بلـد واحـد وجهـات فاعلـة              

ألنـشطة الـيت حتـيط هبـا حتـديات          هلـذه ا   تقدم أمثلة ملموسة     ومن شأن هذه البعثات النموذجية أن     
 أن جتـرب األطـراف الفاعلـة        التجريبيـة البعثـات   هـذه    مـن شـأن      نَّكمـا أ  .  حمـددة  وسياساتيةقانونية  

حتقيــق  أســس إنــشاء اآلليــات ووبــذلك ترســيذات الــصلة علــى التغلــب علــى تلــك التحــديات، 
أنـشطة اإلزالـة النـشطة للحطـام        لتنفيـذ   قواعـد الالزمـة     الوضـع   تدابري بناء الثقـة و    اختاذ  الشفافية و 

  .  واالستدامةواألمن بطريقة حتقق السالمة يف املستقبلوتقدمي اخلدمات للسواتل يف املدار 
وأشــار مجيــع املــشاركني يف تلــك املناقــشات إىل أن هنــاك حاجــة إىل قــدر مــن احلــوار   

ــة النــشطة    للحطــام وتقــدمي اخلــدمات للــسواتل يف  والعمــل أكــرب بكــثري ملعاجلــة حتــديات اإلزال
وكان هناك توافق يف اآلراء على أن من شأن تلك األنـشطة أن متثـل جـزءا رئيـسيا مـن                      . املدار

 الـيت   والـسياساتية  التـصدي للتحـديات القانونيـة        ويتـسم . األنشطة البشرية املستقبلية يف الفضاء    
 فحـسب   ن القيـام بتلـك األنـشطة      التمكُّن مـ  أمهية حامسة ليس من أجل      بتفرضها تلك األنشطة    

 الفـضائي وأمنـه واسـتدامته يف األمـد الطويـل، بـدالً              اجملـال بل أيضا لضمان إسهامها يف سالمة       
  .تلحق به الضررمن أن 
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سبتمرب دعا برنامج املهنـيني الـصغار التـابع لالحتـاد الـدويل للمالحـة اجلويـة                 /ويف أيلول   
 حـول احلطـام الفـضائي كجـزء مـن           احتفاليـة سة  اجليل القادم من مهنيي الفضاء اجلوي إىل جلـ        

 ذلـك احلـدث     ورعـت . بـيجني املؤمتر الدويل الرابع والستني للمالحة الفـضائية، الـذي عقـد يف             
 منـدوب  ١٠٠ أكثر مـن     ، واستمع مؤسسة العامل اآلمن ومعهد البوليتكنيك االحتادي يف لوزان       

، تلـك املخـاطر   ت التخفيـف مـن       احلطـام الفـضائي وحتـديا      حـول خمـاطر   رباء  اخلـ مناقشة بني   إىل  
  .طرحوا آراءهم من خالل أسئلتهم وتعليقاهتمو
    

      اجمللس االستشاري جليل الفضاء    
  ]باإلنكليزية: األصل[

      ]٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول١٥[
    ولويةاألهداف ذات األ على أساسفضائي اللحطام ل إزالة نشطة بعثةتصميم     

يف املوجــودة  يف املائــة مــن األجــسام املفهرســة ٩٣ أكثــر مــن يــشكّل احلطــام الفــضائي  
 تلـك الـيت حتمـل علـى     فيهـا ض سـالمة املركبـات الفـضائية العاملـة، مبـا          رِّ يعـ  ، األمر الـذي   املدار

متنها مصادر للقـدرة النوويـة، للخطـر بـسبب االصـطدامات احملتملـة الـيت ميكـن أن تـسفر عـن                    
لوضـع احلـايل    تقييمـاً ل  بـرامج حبثيـة      عـدة    أجـرت وقـد   . م كامـل  يأضـرار هيكليـة أو حتطـ      وقوع  

حاجــة ملحــة إىل بــرامج  إىل وجــود  بعــض الدراســات وأشــارتواملــستقبلي للبيئــة الفــضائية،  
ويتطلـب تـصميم   . الفـضاء يف األمـد الطويـل    استخدام  لإلزالة النشطة للحطام ضماناً الستدامة      

 عليــا لبعثــات اإلزالــة  أهــداف ذات أولويــةأن توضــع أوالًبعثــة فعالــة لإلزالــة النــشطة للحطــام 
 مـن  ُتـستمد  األجـسام املقترنـة،   أهـم النشطة للحطام يف املستقبل استناداً إىل بيانات قطعيـة عـن        

الـشديدة  ويتـيح التمثيـل الـدقيق لألجـسام واملنـاطق           . اقتـران الـسواتل   اليوميـة بـشأن     نذارات  اإل
لحطـام القـادرة علـى معاجلـة      للخطر يف الفضاء التطوير املستمر حللول اإلزالة النشطة ل التعرُّض

  .احلطام الفضائي يف املدار األرضي املنخفض وتنفيذ تلك احللول
    

    تصميم بعثات ذات جدوى تقنية لإلزالة النشطة للحطام    
واحلد من تكوُّن حطـام     للحطام   اجلهود الدولية للتخفيف من احلالة الراهنة        فائدةرغم    
 لـن تكفـي لـضمان    أنَّ تلك اجلهـود ر احلطام  بتطّوؤراً للتنبُّجريت مؤخَّأُنت دراسات   جديد، بيَّ 

 واألحـرى أنـه   .  يف األمـد الطويـل     واسـتخدامها وصول اإلنـسانية إىل البيئـة القريبـة مـن األرض            
سـتمرار االسـتفادة مـن األنـشطة الفـضائية      ا أردنـا اإلزالة النـشطة للحطـام إن     االضطالع ب جيب  
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 مـن خـالل     يسم احلطـام  اجلـ قتـراب مـن     ويوصى بوضع برنامج قادر على حتقيق اال      . ومباشرهتا
.  مـن املـدار     اجلسم احلطامي، وإزالتـه     مادي، وتثبيت ارتفاع   وإقامة اتصال التقاء قريب املدى،    

املرحلـة  وقد أظهرت حبوث أجريت يف اجمللـس االستـشاري جليـل الفـضاء أنـه ميكـن اسـتخدام                    
طـام  احل أجـسام   إلزالـة يـة    حبـال كهرودينام   شـبكة  بإضـافة    بعد تعديلها  من مركبة إطالق     العليا
ــة إىل إيــصالمــع ، كــبرية مــن املــدار القطــيب ال ــة مقبول وتــسمح .  نفــسه يف الوقــتاملــدار محول

بعـد  " اصـطياد نظـام   "دور  بـ  من مركبة اإلطالق     بأن تقوم املرحلة العليا   جدوى املفهوم املقترح    
  . األساسيةا محولتهإيصال

    
    م ذات جدوى اقتصادية وقانونية وسياسيةالتدابري املتعلقة ببعثة إزالة نشطة للحطا    

ليس مفهوم اإلزالـة النـشطة للحطـام جبديـد، غـري أن هنـاك جمموعـة كـبرية مـن القـضايا                        
وميكن معاجلة الكثري من هذه . االقتصادية والقانونية والتنظيمية والسياسية املرتبطة مبعاجلة احلطام    

لقطاعني العام واخلاص، مع حتقق االسـتدامة       القضايا من خالل مفهوم شراكة دولية تعاونية بني ا        
جمموعــة ســليمة مــن اللــوائح واملعــايري وأفــضل  بوضــع  ، والقيــام يف الوقــت نفــسهاالقتــصادية فيــه

خالل قُدِّمت  وسالمة الفضاء واستدامته    معين ب  فريق مشروع    أعدَّهاوطرحت ورقة   . املمارسات
 إىل  تـستند  تقيـيم موضـوعي      بشأن طريقـة  تراحاً  املؤمتر الدويل الرابع والستني للمالحة الفضائية اق      

 إجـراء تقيـيم متعـدد    مـن أجـل   يف كـلٍ مـن هـذه اجملـاالت غـري التقنيـة           يتـضمَّن معـايري   سجل أداء   
ة لرصـد    أداة اسـتراتيجي   هـو وأسـلوب سـجل األداء      . التخصصات ملفاهيم اإلزالة النشطة للحطام    

 يف  املـشروع املعـين    إىل فعاليـة     تـستند اء النظـام،     ُتستخدم لتتبع املعـايري الـيت تعتـرب مهمـة ألد           األداء
  .لسياساتية والتقنية واالقتصاديةجمال معني، مبا يف ذلك األطر القانونية وا

أمهيـة  ب البحـث املتواصـل الرامـي إىل وضـع إطـار للجهـود الدوليـة إلزالـة احلطـام              ويتسم  
ب االصـطدامات،   نُّـ علـى جت   املـساعدة ، و  فهمـاً كـامالً     احلطام الفـضائي   مسألةفهم نطاق   لحامسة  

 ،نيابــةً عــن اجمللــس االستــشاري و. إىل إدارة اإلزالــة النــشطة للحطــاميف هنايــة املطــاف ل صُّــالتوو
 الطــالب مــن جانــبالــة يــشجع فريــق مــشروع ســالمة الفــضاء واســتدامته، علــى املــشاركة الفعَّ 

من أجل توسـيع    امته   يف املناقشات واألنشطة ذات الصلة بسالمة الفضاء واستد        الشبابواملهنيني  
  . االصطدامات املداريةاحتمال حدوث املعارف احلالية بغية التقليل إىل أدىن حد من نطاق

  


