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الردود الواردة من الدول األعضاء  ثانيا-
 
 

كندا 
 

تدعـم كنـدا خمتلـف اجلـهود املتصلـة مبسـألة احلطـام الفضـائي، والـيت تركّـز أساسـا علـى احلمايـة مـن احلطـام يف املـدار واإلزالـة عنــد  -١

R محايـة إضافيـة ضـد احلطـام الفضـائي، مثـل محايـة األلـواح  A DARSAT-2 ــدي انتهاء العمر. وسيتضمن تصميم مكونات الساتل الكن

الشمسية. كما سيتضمن الساتل ما يقرب من ٥٠ كغ مـن الوقـود إلخراجـه مـن املـدار عنـد انتـهاء عمـره املفيـد (الـذي يقـدر بسـبع سـنوات). 

                                                                 
ــة بـني ٤ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠١ و٢٠ شـباط/فـرباير  تتضمن هذه الوثيقة معلومات وردت من الدول األعضاء يف الفترة الواقع *

 .٢٠٠٢
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M، حىت اعتبارات احلماية من احلطام يف املـدار ضمـن املواصفـات الـيت  D A وقد أدخل املتعهد الرئيسي لوكالة الفضاء الكندية، وهو شركة 

يطلبها من املتعهدين الفرعيني. 

وجيـري أيضـا العلميـون الكنديـون دراسـات حـول األسـديات، مـع االهتمـــام بشــكل خــاص بالعاصفــة الشــهابية الــيت حدثــت يف  -٢

أواخـر عـام ٢٠٠١. والعلميـون الكنديـون منكبـون يف الوقـت احلـايل علـى حتديـث منـاذج الدراسـات، ويـأملون يف أن تتـاح هلـم فرصــة إلثبــات 

دراسام ونظريام خالل السـنة القادمـة. وحـىت وقـت قريـب للغايـة كـانت تسـتخدم أجـهزة رادار متنقلـة السـتكمال هـذه الدراسـات، إال أن 

جهازا للرادار يف لندن (أونتاريو) أصبح متاحـا اآلن، وتتوقـع كنـدا أـا ستسـتخدم هـذا النـوع مـن املعـدات يف املسـتقبل القريـب لرصـد احلطـام 

يف املدار. 

ـــوع يف لــوس أالمــوس يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة  وشـارك علميـون كنديـون أيضـا يف عمليـة رصـد حتـت صـويت لعمليـة رج -٣

خالل عام ٢٠٠١. وباستخدام صفيف من أجهزة القياس األرضيـة يقيـم العلميـون الضجيـج املنخفـض الـترددات الـذي حيـدث وقـت الرجـوع. 

وقـد جنـح هـذا النـوع مـن املعـدات يف كشـف رجـوع مرحلـة عليـا مـن صـــارخ "بروتــون" فــوق الواليــات املتحــدة يف كــانون األول/ديســمرب 

 .٢٠٠١
 
 

اليابان 
 

مقدمة  أوال-
 

اتبعت املنظمات املتصلة مبوضـوع الفضـاء يف اليابـان جـا منسـقا إزاء مسـائل احلطـام الفضـائي وأنشـأت جلنـة احلطـام الفضـائي يف  -١

عـام ٢٠٠٠ مـن أجـل معاونـة حكومـة اليابـان يف هـذا امليـدان. وتتـألف اللجنـة مـن خـرباء مـن وكـاالت الفضـاء ومعـاهد البحـوث واجلامعـــات 

واملنظمات ذات الصلة. وهـي تتضمـن اهليئـات التاليـة، علـى سـبيل املثـال ال احلصـر: خمتـرب حبـوث االتصـاالت، معـهد العلـوم الفضائيـة واملالحـة 

اجلوية، منتدى الفضاء الياباين، جامعة كيوتـو، جامعـة كيوشـو، خمتـرب الفضـاء اجلـوي الوطـين، املرصـد الفلكـي الوطـين، الوكالـة الوطنيـة للتنميـة 

الفضائية. 

وتقوم اللجنة بدور أداة لتنسيق مدخالت اليابـان يف جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية التابعـة لألمـم املتحـدة،  -٢

وجلنتها الفرعية العلمية والتقنية، وجلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت املعنية باحلطام الفضائي. 

وهذه املذكرة، الـيت أعدـا جلنـة احلطـام الفضـائي إجابـة علـى مذكـرة شـفوية مـن األمـني العـام مؤرخـة ٨ آب/أغسـطس ٢٠٠١،  -٣

تورد وصفا حلالة البحوث الوطنيـة حـول موضـوع احلطـام الفضـائي يف اليابـان حـىت عـام ٢٠٠١، مبـا يف ذلـك معلومـات عـن ممارسـات اتبعـت 

ثبتت فعاليتها يف التقليل من إحداث احلطام الفضائي، وأخطار االرتطام باحلطام الفضائي والتحجيب. 
 
 

املمارسات الرامية إىل التقليل من إحداث احلطام الفضائي  ثانيا-
 

إدراكـا أن إحـداث احلطـام الفضـائي يلـوث البيئـة الفضائيـة، تسـعى اهليئـات األعضـاء يف جلنـة احلطــام الفضــائي إىل تقليــل احلطــام  -٤

NA) يف عام  S D A STD-18) الفضائي. فمثال، وضعت الوكالة الوطنية للتنمية الفضائية (ناسدا) معيار ختفيف ضرر احلطام الفضائي

١٩٩٦، وطبق هذا املعيار على النظم الفضائية اخلاصة بالناسدا يف مرحليت التصميم والتشغيل. 



3

A/AC.105/770/Add.1  

ــة وفعاليـة يف الوقـت الراهـن  N، تعد التدابري التالية األكثر أمهي A SDA STD-18 ومن بني التدابري املنصوص عليها يف املعيار -٥

لتخفيف ضرر احلطام الفضائي: 

ختميل مصادر الطاقة املتبقية؛  (أ)

نقـل السـواتل الثابتـة بالنسـبة لـألرض إىل مـدار أكـثر ارتفاعـا مـن أجـل احملافظـــة علــى منطقــة املــدار الثــابت بالنســبة  (ب)

لألرض، اليت تفتقر إىل القوى الطبيعية الالزمة إلزالة احلطام الفضائي؛ 

تصميم النظم الفضائية دف منع انفصال أجزائها أو طرحها أثناء التشغيل.  (ج)

واملمارسات اليت تتبعها الناسدا من أجل إدماج التدابري املذكورة يف مهامها هي: 

H، الـيت أجنـزت رحلتـها األوىل  - I IA ختميل مصادر الطاقة املتبقية. اختذت عدة تدابـري خبصـوص مركبـة اإلطـالق (أ)

H-II. ومـن أمثلـة  A يف آب/أغسطس ٢٠٠١، من أجل ختميل مصادر الطاقة املتبقية، مثل ما مت يف حالة املركبة H-II الســابقة للمركبـة 

H املدارية ما يلي: ��١ حـرق الدواسـر املتبقيـة حـىت نفاذهـا؛ ��٢ تزويـد البطاريـات مبنـافس مـن أجـل  -IIA التدابري املتخذة خبصوص مرحلة

جتنب الزيادات املفرطة يف الضغط؛ ��٣ تغطيـة حشـوات أمـر التدمـري مبـواد عازلـة للوقايـة مـن انفجارهـا نتيجـة للتسـخني الشمسـي؛ ��٤ فصـل 

ـــاورات التخلــص،  مصـدر القـدرة عـن أجـهزة اسـتقبال أمـر التدمـري بعدمـا مل تعـد الزمـة مباشـرة. ويف السـواتل، تفـرغ الدواسـر املتبقيـة بعـد من

وتغلق خطوط شحن البطاريات، وتفرغ البطاريات كلية؛ 

نقـل السـواتل الثابتـة بالنسـبة لـألرض إىل مـدارات أكـثر ارتفاعـا. أعيـد وضـع سـواتل ثابتـة بالنسـبة لـــألرض يف مــدار  (ب)

ET)، وهـو سـاتل تـابع  S -8 ) أكثر ارتفاعا من املدار الثابت بالنسبة لألرض عند انتهاء تشغيلها. وفيما يتعلق بساتل االختبـارات اهلندسـية 

لناسدا تقرر إطالقه إىل مدار ثـابت بالنسـبة لـألرض بعـد بضعـة سـنوات، تعـتزم الناسـدا ضمـان مسـافة لتغيـري املـدار تبلـغ ٣٠٠ كـم، متشـيا مـع 

توصية من جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت املعنية باحلطام الفضائي؛ 

جتنـب انفصـال األجـزاء وطرحـها. صممـت املرابـط، مبـا يف ذلـك قواطـع املسـامري وأحزمـة القمـط حبيـث ال تفصــل أو  (ج)

تطرح أثناء التشغيل. 

يف الـدورة السادسـة والثالثـني للجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة املعقـودة يف عـام ١٩٩٩، اقـــترحت اليابــان دراســة موضــوع وضــع  -٦

وثيقة أساسية دولية بشأن التحكم يف إحداث احلطام الفضائي. ورغم أن االقـتراح سـحب فيمـا بعـد، تعمـل جلنـة التنسـيق املشـتركة حاليـا علـى 

وضع مبادئ توجيهية لتخفيف ضرر احلطام الفضائي علـى غـرار ذلـك. وشـاركت اليابـان بالكثـري يف أعمـال فريـق الدراسـة املعـين بصـوغ هـذه 

املبادئ التوجيهية، واليت أوشـك الوصـول إىل توافـق يف اآلراء بشـأا. وسـوف يعتمـد أعضـاء جلنـة التنسـيق املشـتركة املبـادئ التوجيهيـة يف عـام 

٢٠٠٢ وستعرض على اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف عام ٢٠٠٣. 
 
 

الرصد والنمذجة  ثالثا-
 

يعد الرصد والنمذجة من بني املسائل اهلامة ذات الصلة مبوضـوع احلطـام الفضـائي. ويـرد فيمـا يلـي وصـف للتطـورات احلاصلـة يف  -٧

اليابان يف هذين االني: 
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الرصد  ألف-
 

خـالل السـنوات العشـر املاضيـة، شـارك رادار جامعـة كيوتـو لدراسـة طبقـات الغـالف اجلـوي الوســـطى والعليــا يف جتربــة بغــرض  -٨

وضع منوذج لتوزع ارتفاع احلطام وتقدير أشكال احلطام. 

وإضافـة إىل رادار دراسـة طبقـات الغـالف اجلـوي الوسـطى والعليـا جيـري تشـــييد مرافــق للرصــد البصــري والــراداري يف اليابــان.  -٩

وسيستخدم املرفق البصري، وهو مركز بيسـاي للمراقبـة الفضائيـة، لقيـاس احلطـام علـى ارتفاعـات شـاهقة، وسـيكون قـادرا علـى رصـد حطـام 

يبلـغ قطـره ٥٠ سـم يف املـدار الثـابت بالنسـبة لـألرض. وقـد جنـح املرصـد، الـذي جيـري حاليـا جتـارب سـابقة للتشـغيل، يف رصـد شـدة تقـــارب 

 .H - I IA السواتل الثابتة بالنسبة لألرض ويف تأكيد املدار النهائي للمرحلة املدارية للساتل

والنظام الراداري يف مركز كاميسـايبارا للمراقبـة الفضائيـة، الـذي سـيبدأ تشـغيله يف عـام ٢٠٠٤، سـيكون قـادرا علـى قيـاس قطعـة  -١٠

من احلطام يبلغ قطرها مترا واحدا على مـدى ٦٠٠ كم ليال وارا، وعلى تتبع ١٠ أجسام يف آن واحد. 

وسيمكِّن استكمال هذه النظم اليابان من املشاركة يف التعاون الدويل من أجل حتسني فهم بيئة احلطام الفضائي.  -١١
 

النمذجة  باء-
 

ــاولت منوذجـا للحطـام يف املـدار القريـب الثـابت بالنسـبة لـألرض. وسـتحدث زيـادة مطـردة يف  أجريت دراسة يف جامعة كيوشو تن -١٢

هذا احلطام الفضائي ألن املنطقة تفتقر إىل القـوى الطبيعيـة الالزمـة إلزالـة هـذه األجسـام. وتبـني الدراسـة أنـه ميكـن إيقـاف الزيـادات يف احلطـام 

الفضائي مستقبال إىل حد كبري مبنع حتطم املراحل العليا والسواتل. 
 
 

أخطار االرتطام باحلطام الفضائي والتحجيب  رابعا-
 

تتخـذ بـالفعل تدابـري للوقايـة مـن االرتطـام باحلطـام الفضـائي يف البعثـات الفضائيـة املأهولـة اليابانيـــة. فتتضمــن وحــدة االختبــارات  -١٣

اليابانية، وهي جزء من حمطـة الفضـاء الدوليـة، واقيـات مثـل مصدمـات حتجيبيـة وطبقـات مـن املـواد النسـيجية بـني اجلـدران الداخليـة املضغوطـة 

واجلدران اخلارجية. 

ويبحـث خمتـرب الفضـاء اجلـوي الوطـين طبيعـة احلطـام يف املـدار األرضـي املنخفـض الـذي يرتطــم مبركبــات فضائيــة بســرعات تبلــغ  -١٤

عشـرة كيلومـترات يف الثانيـة. وحتقيقـا هلـذا الغـرض، طـور املختـرب نظامـا لإلطـالق فـائق السـرعة يعتمـد علـى حشـوات مدببـة خمروطيـة الشــكل 

وقاعدة بيانات عن االرتطام وبرنــامج حاسـويب للمحاكـاة بـالغ الدقـة. ويقـوم معـهد العلـوم الفضائيـة واملالحـة اجلويـة ببحـوث مماثلـة باملشـاركة 

مع املخترب باستخدام نظام مدفع سكَّة. 

وأجـرى خمتـرب الفضـاء اجلـــوي حتليــال الحقــا للطــريان للوحــدة الطيــارة اليابانيــة وهــي منصــة قابلــة لالســتخدام تكــرارا، عقــب  -١٥

اسـترجاعها بعـد عشـرة أشـهر يف مـدار أرضـي منخفـض. وأعـــد املختــرب قــاعدة بيانــات موثَّقــة ألدلــة علــى وقــوع اصطدامــات وقــدر منشــأ 

ــات  اجلسـيمات املرتطمـة (مـن صنـع اإلنسـان أو طبيعـي)، مـن الصفـات الكيميائيـة ملتخلفاـا. وأعـد أيضـا قـاعدة بيانـات للمعـايرة لتقديـر الصف

الفيزيائية للجسيمات املرتطمة. وأتيحت مجيع البيانات اليت حصل عليها حىت اآلن للباحثني يف كل أحناء العامل بواسطة االنترنت. 

ــــــــــ 


