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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
          يف األغراض السلمية

البحوث الوطنية املتعلقة باحلطام الفضائي وبأمان األجسام الفضائية     
      املزّودة مبصادر قدرة نووية ومبشاكل اصطدامها باحلطام الفضائي

    *مذكرة من األمانة    
      إضافة  

  احملتويات
الصفحة    

 ٢...................................................................دول األعضاءالردود الواردة من ال-ثانيا
 ٢..............................................................................................كندا

  

                                                                 
  .٢٠٠٩فرباير / شباط١٦أُعدَّت هذه الوثيقة استناداً إىل رد ورد من دولة عضو يوم   *  
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      الردود الواردة من الدول األعضاء  -ثانيا  
  كندا    

  ]باإلنكليزية: األصل[
    األنشطة الدولية  -١  

املؤمتر الدويل التاسع بشأن محاية املواد ، ٢٠٠٨مايو /، يف أياراستضافت كندا  - ١
تناول فيها  ة رئيسيكلمةالكندية وألقى ممثل من وكالة الفضاء . واملنشآت من البيئة الفضائية

  .حالة البحث والتطوير فيما خيص تدابري ختفيف احلطام الفضائي
وأسهمت كندا يف الدورة السابعة والثالثني للجمعية العلمية للجنة أحباث الفضاء،   - ٢

علمي إيضاحي ، بعرض ٢٠٠٨يوليه / متوز٢٠ إىل ١٣اليت ُعِقدت يف مونتريال بكندا من 
  أُلقي أمام"األنشطة الكندية يف جمال تكنولوجيات ختفيف احلطام الفضائي"ن وتقين بعنوا

  .فريق دويل من اخلرباء املعنيني بشؤون احلطام الفضائي
    

    أنشطة وكالة الفضاء الكندية  -٢  
تنسيق األنشطة العلمية والتقنية يف لتنفيذ مبادرة يف شرعت وكالة الفضاء الكندية   - ٣

  .احلطام الفضائي يف مجيع أحناء كنداب  املتعلقنيجمال البحث والتطوير
  :وُشكِّل يف هذا السياق فريق عامل معين باحلطام املداري لتحقيق األهداف التالية  - ٤

يف األوساط احلطام املداري ب ومستوى الوعيزيادة املعرفة العلمية والتقنية   )أ(  
  ؛الفضائية
ددة األهداف فيما خيص احلطام حتديد وتشجيع أنشطة البحث والتطوير احمل  )ب(  

  املداري وتدابري ختفيفه؛
  احلطام املداري وتفادي االرتطام بهلكشف تقنيات وتكنولوجيات استبانة  )ج(  

  ؛والتشجيع على تطويرها
  تعزيز التعاون العلمي والتقين يف أرجاء كندا ومع الشركاء الدوليني؛  )د(  
بالبعثات اليت حيتمل القيام هبا يتصل  الفرص العلمية والتقنية فيما استبانة  )ه(  
ميكن أن تستفيد مباشرة من نتائج أنشطة البحث والتطوير احملددة األهداف والتقنيات و مستقبال

  التشغيلية اجلديدة، ووضع وتنسيق حلول تقنية يف كندا وبالتعاون مع الشركاء الدوليني؛
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 من أجل لى استمرارهاوالعمل عمع الشركاء الدوليني تقنية إقامة عالقات   )و(  
  .تعزيز بيئة فضائية مستدامة

    
     ختفيف احلطام الفضائييف جمالأنشطة البحث والتطوير الكندية   -٣  

على تطوير قدرات جديدة تركيزاً أساسياً  أنشطة البحث اليت تضطلع هبا كندا تركِّز  - ٥
ال أمام تقصي  األرض، وذلك إلتاحة اجملعلىالختبار أثر االرتطامات الفائقة السرعة 

وجودات املاجلوانب الفيزيائية ألثر هذه االرتطامات واستحداث تكنولوجيات حلماية 
وتشمل هذه .  من احلطام الفضائي واحلد من تكوين احلطام الفضائي يف املستقبلالفضائية

رة ذات القداألنشطة وضع تصاميم ملواد التدريع الواقية من احلطام والعمليات املتعلقة باملواد 
إهناء العمر  للتخفيف من تكوين احلطام الفضائي وتكنولوجيات على اإلصالح الذايت

  .مركبات الفضائيةلل التشغيلي
اليت تضطلع هبا كندا بالدعم يف الوطنية ، حظيت أنشطة البحث ٢٠٠٨ويف عام   - ٦

ملواد الذاتية مرافق اختبار أثر االرتطامات الفائقة السرعة؛ وختفيف احلطام وا: اجملاالت التالية
  .مركبات الفضائيةلل إهناء العمر التشغيلي؛ وتكنولوجيات اإلصالح

    
    مرافق اختبار أثر االرتطامات الفائقة السرعة    

 املقذوفات امتالك مرافق قادرة على تعجيل سرعة حتديات كثرية تعترض سبيلهناك   - ٧
 ١٠ تزيد على سرعاتإىل  لتصل أو كتلها مدى شديد األمهية،/اليت يبلغ نطاق أحجامها و

 الغاز اخلفيف هي ومدافع.  عن أثر االرتطاماتجمديةثانية من أجل إجراء دراسات /كم
. املرافق الرئيسية املستخدمة لتقييم أثر االرتطامات الفائقة السرعة على املركبات الفضائية

  ي  سم، وه١ثانية لألجسام املقذوفة حبجم / كم٧ على املدافع هذه سرعاتوتقتصر 
نطاق  من حيث مدى أمهية حجمها وأجهزة االرتطام الوصول إىل نظم ال تكاد تستطيع

  .سرعتها بالنسبة للحطام املداري والنيازك الدقيقة
 السرعاتإنشاء مرفق إطالق فائق السرعة يستطيع بلوغ إىل ومثة حاجة ملحة   - ٨

  . املواجه يف هذا املضمار لتمثيل التهديداجلسيمات الالزم نطاق كتلاملنشودة والتعامل مع 
 كندا على تطوير مرفق إطالق جديد فائق السرعة يعمل بقوة االنفجار ركَّزتوقد   - ٩

وتستند النتائج اليت ُحِصل عليها حىت اآلن إىل هذا اجلهاز يف أوىل مراحل تصميمه . الداخلي
 اهلدف من اأم. ثانية/ كم٦ بسرعة تسري غ ٠,٨ ا كتلتهفةحيث متكن من التعامل مع مقذو
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 غم ١٠ ا كتلتهمقذوفةتطوير جهاز االنفجار الداخلي يف املرحلة الثانية فهو التعامل مع 
  .ثانية/ كم١٠ بسرعة تسري

    
    اإلصالحختفيف احلطام واملواد الذاتية     

املركّبات ىف شىت اجملاالت، مبا فيها جذرياً  حالً اإلصالح املواد الذاتية حيتمل أن توفِّر  - ١٠
)  الطبقاتفصل صفائح بني السطوح البينية، فك الروابطتكسري املصفوفات،  (ةالبنيوي

  ).التكسري الدقيق(واإللكترونيات الدقيقة واملواد الالصقة 
بأهنا أو استبدال املوجودات الفضائية يف بيئة الفضاء القاسية / تصليح ووتتسم عملية  - ١١

 لديها القدرة على اإلصالحن املواد الذاتية ويف هذا السياق، فإ.  التكاليفباهظةو بالغة الدقة
توفري تكنولوجيا مناسبة لتخفيف األضرار اليت يلحقها احلطام الفضائي مبنت املركبات 

 التكنولوجيا أن أي شق ناجم عن نيزك دقيق أو قطعة حطام ميكن أن يبدأ وتعين. الفضائية
  :وفيما يلي ثالث مسائل رئيسية تقصتها كندا.  ذاتيارأبه

   داخل كبسوالت دقيقة يقل قطرها عن اإلصالح الذايتختزين عوامل   )أ(  
   ميكرومتر؛١٠٠

  ؛املتضرِّر إىل املوقع اإلصالح الذايتنقل عوامل   )ب(  
بدء عملية معاجلة الطرف املستدق للشق وملئه بواسطة عملية امللء   )ج(  

عامل بني  والَبلَْمرة  الذايت والتفاعالت الكيميائيةاإلصالحالشعرية، واستهالل عملية 
  . املصفوفةاملدجمة يفواجلسيمات احلافزة ) املركب املوحود (اإلصالح الذايت

وقدمت وكالة الفضاء الكندية الدعم لدوائر الصناعة واجلامعات الكندية يف جمال   - ١٢
 الذايت يتألف من مادة اإلبوكسي املستخدمة اإلصالحفهوم مل إيضاحيتطوير واختبار عامل 

 ُمعد اإلصالحمع عامل موحود ذايت ) راتنج وعامل مطّهر(لفضاء لبناء اهلياكل الداخلية يف ا
) فورمالديهايد اليوريا(يف شكل كبسوالت متناهية الصغر داخل غالف رقيق من مادة البويل 

وقد أتاح املفهوم اجملال أمام إثبات عمليات . ُيتوزع فيها احلافز ضمن بنية مادة اإلبوكسي
  .الذايت املستقلة يف إطار ظروف حتاكي بيئة الفضاء هبدف ختفيف انتشار احلطام اإلصالح
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    لمركبات الفضائيةل إهناء العمر التشغيليتكنولوجيات     
شرعت وكالة الفضاء الكندية يف استكشاف تكنولوجيات إلزالة املركبات الفضائية   - ١٣

  دم وصول أي حطامخالل رحلة العودة ضمانا لععن عمد  تفكيك األجسام تشمل
  .إىل األرض

قيد التشغيل على منت " نشطة خاصة بقابلية االندثارأجهزة "وجيب أن تبقى أية   - ١٤
 يعين أن من املتعذر استخدام تكنولوجيات مما، "املنتهي عمرها التشغيلي"املركبات الفضائية 

ناصر املتفجرة كما متثل الع. اخلطي املتفجرة وشحنات القطع اللوالبالفصل العادية مثل 
  .خماطر كبرية هتدد السالمة

دوائر الصناعة واجلامعات الكندية من أجل لدعم ال وكالة الفضاء الكندية وتقدم  - ١٥
مركبات متفاعلة راسخة دمج على  اعتماداًاستكشاف مفاهيم جديدة تليب هذه احلاجة 

  . سلبيا عند العودةتنشَّط )صناعة املقذوفات النارية(األمان 
 الناري غري القذفتمثل أبسط أشكال تنفيذ العناصر اخلطية إلحدى شحنات وت  - ١٦

وعند العودة، تشتعل هذه الشحنات وتؤدي إىل فصل . داسراملتفجرة يف ربطها خبزان 
يف واقع األمر مكونات هيكلية متفاعلة يف تصميم ، فتدمج أما التصاميم األكثر تعقيدا. اخلزان

  .اخلزانات لتسهم يف تقويتها
    

    دراسة عن احلطام املداري املوجود يف مدار أرضي منخفض  -٤  
إخراج "يف كندا دراسة بعنوان ألغراض الدفاع أجرت وكالة البحث والتطوير   - ١٧

يونيه /وخلصت مذكرة تقنية صدرت يف حزيران". السواتل الصغرية من مدار أرضي منخفض
ض، وقدمت حملة عامة عن  مشكلة احلطام املداري املوجود يف مدار أرضي منخف٢٠٠٨

 والسواتل النانوية الصغرىخمتلف التكنولوجيات اليت ميكن استخدامها يف إخراج السواتل 
وتضمنت الدراسة توصيات عن متطلبات إخراج السواتل . من مدارها األرضي املنخفض

 والسواتل النانوية من مدارها لضمان عدم تعريض الربنامج الكندي لشؤون الفضاء الصغرى
  .اجلزئي للخطر يف املستقبل

    
    املمارسات التشغيلية احلالية  -٥  

 ذي الفتحة ١أعّدت وكالة الفضاء الكندية خطتني للتخلص من ساتلها الراداري   - ١٨
. لالستشعار عن بعد ومن ساتلها العلمي بعد انتهاء مهمتيهما) ١- رادارسات(االصطناعية 
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ين توجيهيني من املبادئ التوجيهية لتخفيف  مببدأ١- وتسترشد اخلطة املتعلقة برادارسات
 أال )١(جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية،الصادرة عن احلطام الفضائي 

 بشأن تبديد الطاقة املخزنة يف خزانات دفع الساتل والعجالت ٥املبدأ التوجيهي : ومها
خلفض املدار، عالوة على توجيه  الوقود املتبقي الستغالل ٦والبطاريات، واملبدأ التوجيهي 

متكّن من زيادة قدرته على مقاومة اهلواء إىل أقصى حد لتقليل مدة بقائه يف الساتل بطريقة 
  . قدر املستطاعاملدار
ونظرا ألن الساتل العلمي ليس لديه نظام فرعي للدفع وألنه يتخذ شكال مكعبا، فإن   - ١٩

 بشأن تبديد الطاقة ٥ إال باملبدأ التوجيهي خطة التخلص منه بعد انتهاء مهمته ال تسترشد
  .املخزنة يف عجالته وبطارياته

    
    املمارسات املتبعة يف صناعة الفضاء الكندية  -٦  

لألجهزة  واملصنعة صناعة الفضاء الكندية، وخصوصا اجلهات املشغلة تعتمد  - ٢٠
وعلى متابعة الفضائية، على اعتماد تدابري لتخفيف احلطام الفضائي على أساس طوعي، 

وفيما خيص حالة اجلهات املشغلة . التطورات التقنية يف ميدان التخفيف من تكوين احلطام
الفضائية مثل تيليسات، فإن تدابري ختفيف احلطام الفضائي ختضع للرصد طوال لألجهزة 

وتشمل ممارسات التشغيل أنشطة الرصد .  املدارإىل النهائي اإليصالعملية الشراء، مبا فيها 
 مع األجسام والتخلص من السواتل بعد انتهاء مهمتها باالستعانة االصطدامالرامية إىل منع 

جلنة التنسيق املشتركة بني الصادرة عن باملبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي 
  .الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي

    
    وقواعدها التنظيميةسياسات حكومة كندا   -٧  

ويتناول العديد . وقواعدها التنظيمية من املتطلبات يف سياساهتا داًعد كندا أدرجت  - ٢١
مسألة الفضائية عد ُبالستشعار عن ا بنظمإطار القانون اخلاص يف  اليت تندرجمن املتطلبات 

وعلى مقدمي طلبات التخلص من السواتل أن . عدُبالتخلص من سواتل االستشعار عن 
  :تاليةيقدموا معلومات عن مجيع اجلوانب ال

  الطريقة املقترحة للتخلص من كل ساتل ومدى موثوقيتها؛  )أ(  
  املدة املقدرة لعملية التخلص من الساتل؛  )ب(  

                                                                 
  .رفقامل ،(A/62/20) ٢٠ امللحق رقم ،ثانية والستون الدورةال الرمسية للجمعية العامة، الوثائق (1) 
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  احتماالت فقدان احلياة البشرية وكيفية حساب هذه االحتماالت؛  )ج(  
مقدار احلطام الذي ُيتوقع أن يصل إىل سطح األرض ومساحة املنطقة املتأثرة   )د(  

   باألمتار املربعة وكيفية حساب هذه البيانات؛قدرةًمباالرتطام 
احلدود اجلغرافية للمنطقة اليت حيتمل أن تتأثر بارتطام احلطام هبا عند العودة   )ه(  

  ومستوى املوثوقية يف صحة تعيني هذه احلدود وكيفية حساب احلدود ومستوى املوثوقية؛
 مدةا كل ساتل عند انتهاء نوع وكمية املواد والبضائع اخلطرة اليت حيتويه  )و(  

مهمته وكمية هذه املواد والبضائع اليت ُيتوقع أن تصل إىل سطح األرض عند العودة وكيفية 
  حساب هذه الكمية؛

   اليت ُيقترح فيها التخلص من كل ساتل؛املداريةالعناصر املدارية والفترات   )ز(  
أثناء العمليات العادية تقييم احلطام الفضائي الذي ُيتوقع أن يطلقه كل ساتل   )ح(  

 داخل املدار، والتدابري واالصطدامات املتعمد التكسريعن طريق االنفجارات وحاالت 
  .املقترحة للتخفيف من تكوين احلطام الفضائي

حديثا، تطالب املرّخص هلا  ذات املدارات املتزامنة مع األرضوفيما يتعلق بالسواتل   - ٢٢
كنديني بالتقليل إىل أدىن حد من احلطام الفضائي الذي احلكومة الكندية مشغلي السواتل ال

وُيطلب إىل مقدمي طلبات احلصول على رخصة . حيتمل أن يتكون عند انتهاء مهام السواتل
تردد راديوي االمتثال للوائح الراديو الصادرة عن االحتاد الدويل لالتصاالت وقانون 

الصادرة عن كندا، والسياسات اليت تتبعها االتصاالت الراديوية ولوائح االتصاالت الراديوية 
  .كندا يف استخدام الطيف فيما يتصل بالنطاقات املرخص هبا للترددات الراديوية

من منطقة املدار الثابت بالنسبة التشغيلي ويتعني إزالة كل ساتل بعد انتهاء عمره   - ٢٣
لمدار ية البيئية لاحلمالألرض على حنو يتفق مع توصية االحتاد الدويل لالتصاالت بشأن 

يف اليت ُتطلق  كمية احلطام تقليلوعمال هبذه التوصية، ينبغي . الساتلي الثابت بالنسبة لألرض
بد من  خالل عملية وضع الساتل يف املدار، والقدر اإلمكان املدار الثابت بالنسبة لألرض 

 قوة دفعه اداستنفيف هناية عمره، وقبل ذي املدار الثابت بالنسبة لألرض نقل الساتل 
ويبلغ احلد األدىن املُوصى به .  يستخدم كمقربة للسواتلفائقبالكامل، إىل مدار تزامين 
  . كيلومتر٣٠٠الرتفاع املدار املنقول إليه 

 


