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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة الثانية واخلمسون

  ٢٠١٥شباط/فرباير  ١٣- ٢فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقَّت ٧البند 

          احلطام الفضائي
 البحوث الوطنية املتعلقة باحلطام الفضائي، وبأمان األجسام الفضائية    

توجد على متنها مصادر قدرة نووية، وباملشاكل املتصلة باصطدامها   اليت
      باحلطام الفضائي

      من األمانة مذكِّرة    
  إضافة

    
    مقدِّمة  - أوالً  

هذه الوثيقة بناًء على املعلومات الواردة من دولتني عضوين مهـا اليابـان    أَعدَّت األمانةُ  -١
تتعلـق   وأشـكاالً  صـوراً  تتضـمَّن متها اليابان، والـيت  سوف ُتتاح املعلومات اليت قدَّواملكسيك. و

الفرعيــة  للجنــةباحلطــام الفضــائي، كورقــة غرفــة اجتماعــات خــالل الــدورة الثانيــة واخلمســني  
  العلمية والتقنية.

                                                         
  * A/AC.105/C.1/L.341. 
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      الردود الواردة من الدول األعضاء  - ثانياً  
      اليابان    

  [األصل: باإلنكليزية]
  ]٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٣[

    
    نظرة عامة  - ١  

ــة          ــام األول الوكال ــام الفضــائي يف املق ــة باحلط ــان، يضــطلع باألنشــطة املتعلق يف الياب
  اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي (وكالة الفضاء اليابانية).

وترد تفاصيل اخلطة االستراتيجية لوكالة الفضاء اليابانيـة بشـأن احلطـام الفضـائي يف       
لوطنيـة املتعلقـة باحلطـام الفضـائي وأمـان األجسـام الفضـائية الـيت         الوثيقة املعنونـة "البحـوث ا  

توجد على متنها مصـادر للقـدرة النوويــة ومشـاكل اصـطدامها باحلطـام الفضـائي" املؤرخـة         
  ).A/AC.105/C.1/107( ٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب  ١٦

التالية اليت  قت يف األنشطةويف القسم أدناه، ُتعَرض جوانب التقدم الرئيسية اليت حتقَّ  
  فيما يتعلق باحلطام الفضائي: ٢٠١٤اضطلعت هبا وكالة الفضاء اليابانية خالل عام 

حبوث بشأن تقييم االقتران ومناورات تفادي االصطدام فيما يتعلق بسـواتل    (أ)  
  وكالة الفضاء اليابانية واحلطام؛

فضــة حبــوث بشــأن تكنولوجيــا رصــد األجســام يف املــدارات األرضــية املنخ    (ب)  
  واملدارات األرضية التزامنية وحتديد مدارات هذه األجسام؛

  نظام قياس احلطام املتناهي الصغر يف املوقع؛  (ج)  
  احلماية من االصطدام باحلطام املتناهي الصغر؛  (د)  
  استحداث خزان وقود دفعي يتحلل بسهولة عند عودته إىل الغالف اجلوي؛  (ه)  
  الدولية للتوحيد القياسي.املسامهة يف أنشطة املنظمة   (و)  
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    احلالة  - ٢  
حبوث بشأن تقييم االقتران ومناورات تفادي االصطدام فيما يتعلق بسواتل وكالة الفضاء   ‐١‐٢  

    اليابانية واحلطام
ى وكالــة الفضــاء اليابانيــة إشــعارات بــاالقتران مــن مركــز العمليــات الفضــائية        قَّــتتل  

 إشعاراً، ٢٧، بلغ عدد اإلشعارات املتلقاة ٢٠١٤ل/سبتمرب املشتركة. فعلى سبيل املثال، يف أيلو
 ٢٠١٤و ٢٠٠٩ عــــاميوهــــو رقــــم يتجــــاوز قيمــــة عتبيــــة حمــــدَّدة لالقتــــران. وفيمــــا بــــني 

(أيلول/سبتمرب)، أجرت وكالة الفضاء اليابانيـة تسـع منـاورات لتفـادي االصـطدام فيمـا يتعلـق        
  مبركبات فضائية يف مدارات أرضية منخفضة.  

ــى التــ    ــدار األجســام الفضــائية       وعل ــة م ــة الفضــاء الياباني ــك، حتــدِّد وكال ــن ذل وازي م
ــة          ــايبارا للحراس ــز كاميس ــن مراك ــب املســتمدة م ــات الرصــد باملقاري ــرادار وبيان ــتخدام ال باس
الفضائية (سبيسغارد) التابعة ملنتدى الفضاء الياباين، وتتنبأ حباالت التقارب الشـديد باسـتخدام   

ســـواتلها، وحتســـب بيانـــات احتمـــال االصـــطدام باســـتخدام وســـائل   آخـــر املواقـــع املداريـــة ل
  استحدثتها هي نفسها.

وُتقيِّم وكالة الفضاء اليابانية أيضاً معايري تقيـيم االقتـران ومنـاورات تفـادي االصـطدام        
بناًء على خربهتا هي. وتقوم الوكالة، يف معرض تقييمها هذا، بتحليل االجتاهات السائدة فيمـا  

مترات شروط االقتران وأخطـاء التنبـؤ النامجـة عـن االضـطرابات (علـى سـبيل املثـال         يتعلق ببارا
  عدم التيقن من مقاومة اهلواء).

    
حبوث بشأن تكنولوجيا رصد األجسام يف املدارات األرضية املنخفضة واملدارات األرضية   ‐٢‐٢  

    التزامنية وحتديد مدارات هذه األجسام
 نَّاملـدارات األرضـية املنخفضـة بواسـطة الـرادار، بيـد أ      بوجه عام، ُترَصد األجسـام يف    

وكالة الفضاء اليابانية حتاول استخدام النظم البصرية بدالً مـن ذلـك مـن أجـل خفـض التكلفـة       
فيما يتعلق ببناء األجهزة وتشغيلها. وهلـذا الغـرض، ُتسـتخدم صـفائف مـن أجهـزة االستشـعار        

عمليات الرصـد باسـتخدام مقـراب قطـره      بيَّنتلسماء. وقد البصري لتغطية مناطق كبرية من ا
باإلمكـان كشـف األجسـام الـيت يبلـغ       أنَّ دة جبهاز اقتران الشـحنات ريا مزوَّسنتيمتراً وكام ١٨

ــا  ــاع    ٣٠قطره ــى ارتف ــر عل ــومتر، وأ ١ ٠٠٠ســنتيمتراً أو أكث ــذه    ١٥ نَّكيل ــن ه ــة م يف املائ
ت األرضــية التزامنيــة، فقــد  جســام يف املــدارااألجســام غــري مفهرســة. وأمــا بالنســبة لرصــد األ  

إطــاراً باســتبانة تصــل إىل  ٣٢قــادرة علــى حتليــل  اابــات قابلــة للربجمــة ميــدانيفة بوَّدت صــفيكَّــأ
ــى حنــو شــائع بالصــيغة        ٤٠٩٦×٤٠٩٦ ــا عل ) يف 4Kx4Kبيكســل (وهــي اســتبانة يشــار إليه
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اً عـن طريـق حتليـل صـور     سـنتيمتر  ١٤ثانية أنه أُمكن كشف أجسـام يبلـغ قطرهـا     ٤٠غضون 
دة جبهــاز اقتــران الشــحنات ملتقطــة بواســطة مقــراب قطــره متــر واحــد يف مركــز   كــامريا مــزوَّ

بيســـاي للحراســـة الفضـــائية. ومقارنـــة باحلـــد األدىن الـــراهن لكشـــف األجســـام يف املـــدارات 
 تبـيِّن النتيجـة   هـذه  نَّاألرضية التزامنية، والذي يبلغ طبقاً للتقارير متراً واحداً، ُيمكـن القـول بـأ   

طقـة  فيمـا يتعلـق بكشـف الشـظايا الصـغرية النامجـة عـن حـاالت الـتحطم يف من          فعَّالةالتقنية  نَّأ
  املدارات األرضية التزامنية.

    
    نظام قياس احلطام املتناهي الصغر يف املوقع  ‐٣‐٢  

مكـن  ُي واحد)، والذي ال ملِّيمتربالنسبة للحطام املتناهي الصغر (الذي يقل قطره عن   
كشفه من األرض، تعكف وكالة الفضاء اليابانية على اسـتحداث مكشـاف ُيحَمـل علـى مـنت      
املركبات الفضائية من أجل إجراء القياسات يف املوقع. وجهـاز االستشـعار املسـتخدم فيـه هـو      

  أول جهاز يطبِّق مبدأ االستشعار املستند إىل خطوط اإليصالية (املقاومية).
ة االستشعار هذه على عـدد كـبري مـن املركبـات الفضـائية، فمـن       وإذا ما ُركِّبت أجهز  

املمكــن للبيانــات املُســتمدة منــها أن تســاعد علــى حتســني منــوذج بيئــة احلطــام. وســوف ُيطلَــق  
. وقـد اكتملـت   ٢٠١٥يف عـام   ٥-كونوتوري H-IIمنوذج طريان حمسَّن بواسطة مركبة النقل 

  ثر.  االختبارات البيئية واختبارات التحقق من األ
، ال ُيعـَرف إال القليـل عـن احلطـام الـدقيق والنيـازك املتناهيـة الصـغر يف الفضـاء          وحاليا  

مثـل هـذه املعلومـات ضـرورية لتقيـيم خمـاطر االصـطدام وحتليـل فرصـة بقـاء            نَّاخلارجي، ولو أ
الـة التكلفـة للمركبـات الفضـائية. وسـوف يكـون       املركبات الفضائية سليمة وتصميم محايـة فعَّ 

وكـاالت الفضـاء يف العـامل شـرعت يف اسـتخدام مثـل هـذه         نَّبالترحيـب لـو أ   جـدا اجلـدير  من 
ة منها وأسهمت بالتـايل يف  األجهزة وركَّبتها على مركباهتا الفضائية وتبادلت البيانات املستمدَّ

  لحطام والنيازك.حتسني النماذج احلالية ل
    

    غراحلماية من االصطدام باحلطام املتناهي الص  ‐٤‐٢  
واحــد) يف  ملِّيمتــرلقــد زادت كميــة احلطــام املتنــاهي الصــغر (الــذي يقــل قطــره عــن      

ب أضــراراً املــدارات األرضــية املنخفضــة. وُيمكــن لالصــطدام باحلطــام املتنــاهي الصــغر أن يســبِّ
  كيلومترات يف الثانية.   ١٠سرعته تبلغ يف املتوسط  نَّحامسة للسواتل أل
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ــار اصــطدام احل     ــيم آث ــة تقي ــارات    وبغي ــة اختب ــة الفضــاء الياباني طــام بالســواتل، جتــري وكال
ات. وجـرى  دَّاصطدام فائق السرعة وعمليات حماكاة رقمية على األلواح اهليكلية ومواد وقاية املص

  أيضاً حبث األضرار الداخلية اليت تصيب األلواح اهليكلية مبساعدة عمليات احملاكاة الرقمية.
"الــدليل اخلــاص بتصــميم أســاليب احلمايــة مــن احلطــام  وتــرد نتــائج هــذه البحــوث يف   

). وكانت النسـخة األصـلية مـن    JERG-2-144-HBالفضائي" (دليل وكالة الفضاء اليابانية رقم 
  .٢٠١٤حت يف عام قِّومن مث ُن ٢٠٠٩الدليل قد ُنشرت يف عام 

مسهـــا وقــد اســتحدثت وكالــة الفضـــاء اليابانيــة أداة لتقيــيم خمـــاطر االصــطدام باحلطــام ا         
Turandotــ ل هــذه األداة خمــاطر االصــطدام باحلطــام باســتخدام منــوذج ثالثــي األبعــاد ملركبــة   . وحتلِّ
ته وكالـة الفضـاء   نة. وقد جرى حتديثها لكي تنطبق على أحدث منوذج لبيئة احلطام أعدَّفضائية معيَّ

  .MASTER-2009األوروبية، وهو النموذج 
    

    ل بسهولة عند عودته إىل الغالف اجلوياستحداث خزان وقود دفعي يتحلَّ  ‐٥‐٢  
يف العادة، ُتصنع خزانات الوقـود الـدفعي مـن سـبائك التيتـانيوم، وهـذه السـبائك هـي           

وزهنا وتوافقها الكيميائي اجليد مع أنواع الوقود الـدفعي املسـتخدمة. بيـد     خفَّةاألفضل بسبب 
ثري عودهتـا إىل الغـالف اجلـوي ممـا يـ      لها عنـد نقطة انصهارها عالية إىل درجة حتول دون حتلُّ نَّأ

  خماطر وقوع ضحايا على األرض.
نيوم مولان مـبطَّن بـاأل  وقد أجرت وكالة الفضاء اليابانية حبوثاً من أجل استحداث خـزَّ   

نقطـة انصـهاره أكثـر اخنفاضـاً. وعلـى سـبيل االضـطالع         نَّومغلَّف مبركبات الكربون يتسم بـأ 
اليابانية اختبارات أساسية، مبا يف ذلـك اختبـار لتحديـد    بدراسة جدوى، أجرت وكالة الفضاء 

مدى توافـق األلومنيـوم كمـادة تـبطني مـع وقـود اهليـدرازين الـدفعي واختبـار تسـخني قوسـي.            
. وقبـل  Trial 1يب لنموذج تناسيب امسه ـوتعكف وكالة الفضاء اليابانية اآلن على االنتاج التجري

ــف اخلــزان بالبالســتيك    ــوَّىتغلي ــد     بأل املق ــارات أساســية لتحدي ــت اختب ــون، أُجري ــاف الكرب ي
ل بارامترات اللف الفتيلي باستخدام بديل ُيمثِّل اجلزء االسـطواين مـن بطانـة األلومنيـوم. وتتمثَّـ     

يب للخزان باملقياس الفعلي واختبار تأهيله. ومىت اجتـاز اخلـزان   ـنتاج التجريإلاخلطوة املقبلة يف ا
سـبة  تكلفة ويستغرق صـنعه وقتـاً أقصـر ممـا كـان احلـال بالن       اختبار التأهيل، فسوف يكون أقل

  انات التيتانيوم السابقة.خلزَّ
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    املسامهة يف أنشطة املنظمة الدولية للتوحيد القياسي  ‐٦‐٢  
هناك العديـد مـن املعـايري املتعلقـة باحلطـام الـيت وضـعتها اللجنـة الفرعيـة املعنيـة بـالنظم              

اللجنــة التقنيــة املعنيــة بالطــائرات واملركبــات الفضــائية التابعــة والعمليــات الفضــائية املنبثقــة عــن 
ن هذه املعايري من املعيـار الرفيـع   وَّ). وتتكISO/TC20/SC14للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي (

(النظم الفضـائية: متطلبـات التخفيـف مـن احلطـام الفضـائي) ومـن         ISO-24113:2011املستوى 
باعهـا مـن   ن اتِّل بالتفصيل السبل واإلجراءات والتقنيات اليت يتعيَّعدة معايري أدىن مستوًى تتناو

أجل استيفاء املعيار الرفيع املسـتوى. وقـد اقترحـت اليابـان وضـع تقريـر تقـين أكثـر مشـوالً مـن           
ناهتـا،  وِّأجل دعم املهندسـني املكلَّفـني بتصـميم نظـم املركبـات الفضـائية ونظمهـا الفرعيـة ومك        

ضـائية. وعنوانـه املؤقـت هـو "دليـل التصـميم والتشـغيل اخلـاص باحلطـام          لي املركبات الفومشغِّ
). وسـوف َيقتـرح هـذا الـدليل     TR-18146الفضائي لفائدة املركبات الفضائية" (الرقم املرجعي 

تطبيق تدابري التخفيف يف الوقت املناسب عند كل مرحلة من مراحل التطوير ويوصـي بأفضـل   
  رعية واملكوِّنات الرئيسية.املمارسات فيما يتعلق بالنظم الف

    
  املكسيك

  
  [األصل: باإلسبانية]

      ]٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ٢٨[
اليت توجد على متنها مصادر قدرة نووية، ُتشـارك   فيما يتعلق بأمان األجسام الفضائية  

 املكسيك بنشاط يف عمـل اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة واللجنـة الفرعيـة القانونيـة التـابعتني         
  للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.

وتلتــزم املكســيك باملبــادئ ذات الصــلة باســتخدام مصــادر القــدرة النوويــة يف الفضــاء    
اخلــارجي، وهــي دولــة ســلمية تسترشــد بالصــكوك الدوليــة مــن قبيــل معاهــدة حظــر األســلحة  

ة تالتيلولكـو). وعـالوة علـى ذلـك،     النووية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب (معاهد
فــإن املكســيك طــرف يف اتفاقيــة األمــان النــووي الــيت تتنــاول مســألة األمــان كمســعى وقــائي    

ضمان استخدام الطاقة النوويـة علـى   ومنهجي وُتجسِّد األمهية اليت يسندها اجملتمع الدويل إىل "
  ".بيئياحنو مأمون وجيد التنظيم وسليم 

ــرى املكســيك أ    ــ نَّوت ــق    م ــدُّمن املهــم إضــفاء الطــابع الرمســي وحتقي ــل   التق بشــأن حتلي
االقتراحات اخلاصة بوضع اتفاقية عاملية وشاملة جتعل املبادئ املتعلقة بالفضـاء اخلـارجي ُملزِمـة    

  وتستكمل أحكام معاهدات األمم املتحدة احلالية املتعلقة بالفضاء اخلارجي.
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طــرف يف معاهــدة املبــادئ املنظِّمــة ألنشــطة املكســيك  نَّم، فــإدَّودون اإلخــالل مبــا تقــ  
الــدول يف ميـــدان استكشـــاف واســتخدام الفضـــاء اخلـــارجي، مبــا يف ذلـــك القمـــر واألجـــرام    

، اليت تنص الفقـرة األوىل مـن املـادة    ١٩٦٧السماوية األخرى (معاهدة الفضاء اخلارجي) لعام 
  الرابعة منها على أن:

عدم وضع أجسـام حتمـل أيـة أسـلحة نوويـة أو      د الدول األطراف يف املعاهدات بهَّ"تتع  
أي نوع آخر من أسلحة التدمري الشـامل يف مـدار حـول األرض، أو وضـع مثـل هـذه       

  األسلحة على أي أجرام مساوية أو يف حمطة يف الفضاء اخلارجي بأي طريقة أخرى."
عقوبـات   الواقع هـو أنـه ال توجـد    نَّلوائح ُملزِمة وغري ُملزِمة، فإ وعلى الرغم من وجود  

ُيمكننـا أن   مـا  يف حالة حدوث كارثة نامجة عن جسم فضائي على متنه محولة نوويـة، اللـهم إال  
نفهمه من عبارة "التعويض عن األضرار" الواردة يف اتفاقية املسـؤولية الدوليـة عـن األضـرار الـيت      

ء الثقـة يف أنشـطة   حتدثها األجسام الفضائية. وهذه املسألة رئيسية بالنسـبة "لتـدابري الشـفافية وبنـا    
  )١(الفضاء اخلارجي".

وتتعاون املكسيك مع الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي يف األمـد     
البعيد يف إطار أفرقـة اخلـرباء األربعـة، وهـي: فريـق اخلـرباء ألـف: االسـتخدام املسـتدام للفضـاء           

ء: احلُطام الفضائي والعمليـات الفضـائية   الداعم للتنمية املستدامة على األرض؛ وفريق اخلرباء با
وأدوات دعم التعاون يف جمال التوعيـة بـأحوال الفضـاء؛ وفريـق اخلـرباء جـيم: طقـس الفضـاء؛         

  وفريق اخلرباء دال: األنظمة الرقابية واإلرشادات املتعلقة باألطراف الفاعلة يف ميدان الفضاء.
كية وأملانيــا اخلاصــة بوضــع  وشــاركت املكســيك يف مبــادرة كنــدا واجلمهوريــة التشــي    

الفرعيـة   للجنـة خالصة ملعايري ختفيف احلطام الفضائي قُدِّمت خـالل الـدورة الثالثـة واخلمسـني     
القانونية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، وكانـت هـذه الوثيقـة       

اء (مبـا يف ذلـك املكسـيك)    ة مباشـرة مـن الـدول األعضـ    نة ملعلومـات مسـتمدَّ  هي األوىل املتضمِّ
  عن التدابري الرقابية اخلاصة بتخفيف احلطام الفضائي وإزالته.

  

                                                         
بصرف النظر عن بعض احلاالت االستثنائية، ال تنص املعاهدات على أي عقوبات؛ واملعاهدات اخلاصة  )١(  

 بالفضاء ليست من بني هذه احلاالت االستثنائية.


