
A/AC.105/C.1/L.260   األمـم املتحـدة 

Distr.: Limited 
29 November 2002 
Arabic 
Original: English 

 اجلمعية العامة 

 

 
070103    V.02-60068 (A) 
*0260068* 

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية الفنية والتقنية 
 الدورة األربعون 

 ٢٠٠٣فرباير  / شباط ٢٨-١٧فيينا،  
 * من جدول األعمال املؤقت      ١٠البند 

    احلطام الفضائي
 املبادئ التوجيهية لتخفيف خماطر احلطام الفضائي اليت وضعتها

 كة بني الوكاالت املعنية باحلطام الفضائيجلنة التنسيق املشتر
 
ــرة    -١ ــة يف الفق ــية العام ــدت اجلمع ــرارها  ‘ ٤‘) ب (١٦أّي ــن ق ــؤرخ ٥٧/١١٦م  ١١ امل

 توصـية جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية               ٢٠٠٢ديسـمرب   /كـانون األول  
 الفضائي وفقا خلطة العمل     بـأن تقوم جلنتها الفرعية العلمية والتقنية بالنظر يف بند بشأن احلطام           

) /A/AC.105 من الوثيقة١٣٠الفقرة (الـيت اعـتمدهتا اللجنة الفرعية يف دورهتا الثامنة والثالثني   
ووفقـا خلطـة العمـل هـذه، دعيت جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام                ). 761

ائها، بعرض مقترحاهتا بشأن    إىل القـيام، عـلى أسـاس توافـق اآلراء بـني أعضـ             ) يـادك (الفضـائي   
 .ختفيف خماطر احلطام على اللجنة الفرعية يف دورهتا األربعني

. مقـترحاهتا بشـأن ختفـيف خماطـر احلطـام اسـتجابة لـتلك الدعوة              " يـادك "وقـد قدمـت      -٢
بشأن ختفيف  " يـادك "ومبقتضـى خطـة العمـل، سـتقوم الـدول األعضـاء باسـتعراض مقـترحات                 

 .ائل إقرار استخدامهاخماطر احلطام ومبناقشة وس

                                                               
*   A/AC.105/C.1/L.259. 



 

 2 
 

 A/AC.105/C.1/L.260 

  املرفق 
 التوجيهية لتخفيف خماطر احلطام الفضائي" يادك"مبادئ 

 
 احملتويات

 
   الصفحة
....................................................................................................تصدير    ٣
....................................................................................................مقدمة      ٤
............................................................مبادئ يادك التوجيهية لتخفيف خماطر احلطام                          ٥
...........................................................................................النطاق    ٥ ١- 
.........................................................................................االنطباق     ٥ ٢- 
..............................................................................األحكام والتعاريف            ٦ ٣- 
..........................................................................  احلطام الفضائي           ١-٣ ٦  
......................................................................نظومات الفضائية             امل  ٢-٣ ٦  
.................................................................  املدارات واملناطق احملمية                 ٣-٣ ٧  
......................................  تدابري التخفيف من املخاطر واألحكام ذات الصلة                                 ٤-٣ ٨  
.........................................................................  املراحل التشغيلية           ٥-٣ ٩  
................................................................................التوجيهات العامة             ١٠ ٤- 
..................................................................................تدابري التخفيف         ١١ ٥- 
..........................................  احلد من احلطام املطروح أثناء العمليات العادية                                ١-٥ ١١  
.........................لتقليل إىل أدىن حد من احتمال وقوع حوادث تكسُّر يف املدار                                              ا ٢-٥ ١١  
.................................................................  التخلص الالحق للبعثات                ٣-٥ ١٣  
...............................................................  منع االصطدامات يف املدار                 ٤-٥ ١٥  
........................................................................................التحديث      ١٥ ٦- 

 

 



 

3  
 

A/AC.105/C.1/L.260

 تصدير
 
هي حمفل  ") يادك("جلـنة التنسـيق املشـتركة بـني الوكـاالت واملعنـية باحلطـام الفضـائي                  -١

ومـية لغرض تنسيق األنشطة ذات الصلة مبسائل احلطام الذي هو          دويل مؤلـف مـن هيـئات حك       
هــو تــبادل  " لــيادك"والغــرض األول . مــن صــنع االنســان أو الطبــيعي واملوجــود يف الفضــاء     

املعلومـات بشأن أنشطة حبوث احلطام الفضائي بني وكاالت الفضاء األعضاء، واتاحة الفرص             
ــتعاون يف حبــوث احلطــام الفضــائي، واســتعراض الــ    ــة،   لل ــتعاون اجلاري تقدم احملــرز يف أنشــطة ال

 .واستبانة خيارات ختفيف خماطر احلطام

فهــم مركــز الفضــاء الوطــين الــربيطاين واملركــز الوطــين الفرنســي   " يــادك"أمــا أعضــاء  -٢
واملركز ) اإليسا(للدراسـات الفضـائية وادارة الفضاء الوطنية الصينية ووكالة الفضاء األوروبية            

فضــاء اجلــوي واملؤسســة اهلــندية ألحبــاث الفضــاء ووكالــة الفضــاء االيطالــية   األملــاين لشــؤون ال
ــة والفضــاء    ــلمالحة اجلوي ــية ل ــيابان واالدارة الوطن يف الواليــات املــتحدة األمريكــية  ) ناســا(وال

 .ووكالة الفضاء الوطنية يف أوكرانيا ووكالة الطريان والفضاء الروسية

دئ توجيهـية لتخفـيف خماطـر احلطـام، مع          عـلى التوصـية مبـبا     " يـادك "وتشـتمل جهـود      -٣
التأكـيد عـلى جناعـة الـتكلفة، حبيـث ميكـن وضـعها يف االعتبار أثناء ختطيط وتصميم املركبات                    

. الفضـائية ومركـبات االطـالق بغـية التقلـيل مـن نشـوء احلطـام أثـناء العمليات أو التخلص منه          
استنادا إىل توافق اآلراء داخل     وتوفـر هـذه الوثـيقة مـبادئ توجيهية للتقليل من احلطام وضعت              

 ".يادك"

على معلومات من الوثائق    " يادك"ويف عملـية انـتاج هـذه املـبادئ التوجيهية، حصلت             -٤
 :والتقارير الدراسية التالية

 تقريــر اعــتمدته اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية الــتقرير الــتقين عــن احلطــام الفضــائي، 
ــاء اخلـــ   ــتخدام الفضـ ــنة اسـ ــتابعة للجـ ــام  الـ ــلمية يف عـ ــراض السـ  ١٩٩٩ارجي يف األغـ

 .A.99.I.17 ((A/AC.105/720)منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (

 تقرير جلنة اجمللس ،١٩٩٥الـتقرير املشـترك بـني الوكـاالت بشأن احلطام املداري لعام       
ــثاين       ــية، تشــرين ال ــنقل والتنم ــية بأحبــاث ال ـــم والتكنولوجــيا املعن نوفمــرب /الوطــين للعل

١٩٩٥. 

 كانون  ممارسـات حكومـة الواليـات املـتحدة املعيارية لتخفيف خماطر احلطام املداري،             
 .٢٠٠٠ديسمرب /األول
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مــارس / آذار٢٨، ”NASDA-STD-18“ رقــم معــيار ختفــيف خماطــر احلطــام الفضــائي،  
١٩٩٦. 

معــايري مجــــع احلطــــام الفضــائـي وطــرائقه واجــراءاته الصــادرة عــن املركــز الوطــين           
، ”RNC-CNES-Q-40-512“ رقم  مقتضـيات األمان، -ي للدراسـات الفضـائية    الفرنسـ 

 .١٩٩٩أبريل / نيسان١٩، "Rev.0-1االصدار "

/  أيار٢٩، ”8710.3“ توجيه برنامج ناسا رقم     سياسـة احلـد من نشوء احلطام املداري،        
 .١٩٩٧مايو 

ن ناسا رقم    معيار أما  مـبادئ توجيهـية واجـراءات تقييمـية لـلحد مـن احلطـام املداري،               
 .١٩٩٥أغسطس /، آب”1740.14“

 التخفـيف مـن كـتل احلطام الفضائي،   . واملقتضـيات العامـة     . بـنود تكنولوجـيا الفضـاء      
 .”OCT 134-1023-2000“معيار وكالة الطريان والفضاء الروسية رقم 

/  نيسان٧، ”1.0“ االصـدار رقم  دلـيل اإليسـا للتخفـيف مـن خماطـر احلطـام الفضـائي،         
 .١٩٩٩أبريل 

ورقـة األكادميـية الدولـية لـلمالحة الفضـائية املوقفـية بشـأن احلطـام املداري، طبعة عام                  
 .٢٠٠١ األكادميية الدولية للمالحة الفضائية، ،٢٠٠١

ــام الفضــائي،       ــتعلق باحلط ــر امل ــيف املخاط ــان وختف ــيار األورويب لألم ، ١ االصــدار املع
 .٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٢٧التنقيح صفر، 

  
 مقدمة

 
مـن املفهوم بصورة عامة، منذ أن نشرت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض               -٥

ــتقين عــن احلطــام الفضــائي    ، أن احلطــام ١٩٩٩ يف عــام (A/AC.105/720)الســلمية تقريــرها ال
الفضـائي الـذي هـو مـن صـنع االنسـان ال يشـكل الـيوم سوى خماطر ضئيلة بالنسبة للمركبات             

هولـة املوجودة يف مدار األرض، ولكن كتل احلطام آخذة يف االزدياد  الفضـائية العاديـة غـري املأ    
بيد أنه  . وبالـتايل فـإن احـتمال حـدوث اصـطدامات ميكـن أن تـؤدي إىل أضرار حمتملة سيزداد                  

أصـبح مـن الشـائع اآلن أن تؤخذ خماطر االصطدام باحلطام الفضائي يف االعتبار عند التخطيط                  
ذ بعـض تدابـري التخفـيف مـن خماطـر احلطـام اليوم هو خطوة                ولـذا فـإن تنفـي     . للبعـثات املأهولـة   

 .حصيفة وضرورية للمحافظة على البيئة الفضائية لألجيال القادمة
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وقـد قامـت عـدة مـنظمات وطنـية ودولية تابعة للدول اليت ترتاد الفضاء بوضع معايري                   -٦
عاجلة املسائل املتعلقة أو أدلـة لتخفـيف خماطـر احلطـام الفضـائي بغـية تعزيـز اجلهود الرامية إىل م         

وقـد ختـتلف مضـامني هـذه املعـايري واألدلـة اختالفا بسيطا فيما بينها ولكن                 . باحلطـام الفضـائي   
 :مبادئها األساسية هي نفسها

 منع حوادث التكسُّر يف املدار؛ )أ( 

ازالــة املركــبات الفضــائية واملــراحل املداريــة الــيت تنــتهي عملــيات بعــثاهتا مــن    )ب( 
 دارية املفيدة اليت توجد فيها األجسام الفضائية بكثافة؛املناطق امل

 .احلد من األجسام اليت ُتطرح أثناء العمليات العادية )ج( 

التوجيهـية إىل هـذه املـبادئ العامـة كمـا جـرى االتفاق عليها               " يـادك "وتسـتند مـبادئ      -٧
 ".يادك"بتوافق اآلراء بني الوكاالت األعضاء يف 

  
 هية لتخفيف خماطر احلطام الفضائيالتوجي" يادك"مبادئ 

 
  النطــــاق -١ 

التوجيهـية لتخفـيف خماطـر احلطام الفضائي املمارسات القائمة      " يـادك "تصـف مـبادئ      
 .حاليا اليت جرت استبانتها وتقييمها من أجل احلد من نشوء احلطام الفضائي يف البيئة

 :ركيز على ما يليوتشمل املبادئ التوجيهية األثر البيئي للبعثات، مع الت 

 احلد من احلطام الذي ُيطرح أثناء العمليات العادية؛ )١( 

 التقليل إىل أدىن حد من احتمال وقوع حوادث تكسُُّر يف املدار؛ )٢( 

 التخلص الالحق للبعثات؛ )٣( 

 .منع االصطدامات يف املدار )٤( 
  

  االنطبــــاق     -٢ 
طر احلطام الفضائي على ختطيط البعثات التوجيهية لتخفيف خما" يـادك "تنطـبق مـبادئ      

) املعّرفة هنا بأهنا املنظومات الفضائية    (وتصـميم وتشـغيل املركـبات الفضـائية واملـراحل املدارية            
 .اليت تقذف إىل مدار األرض
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ــايري الــيت           ــية يف حتديــد املع ــذه املــبادئ التوجيه ــلى اســتخدام ه وتشــجَّع املــنظمات ع
 .عثات املتعلقة باملنظومات الفضائية املخططةستطبقها لدى تقرير مقتضيات الب

ويشـجَّع مشـغلو املـنظومات الفضـائية احلالـية عـلى تطبـيق هـذه املـبادئ التوجيهية إىل                     
 .أقصى حد ممكن

  
  األحكام والتعاريف         -٣ 

ولــيس مــن . تضــاف األحكــام والــتعاريف التالــية ملــا فــيه مصــلحة قــارئي هــذه الوثــيقة  
 .قها بصورة أعمالضروري أن ينظر يف تطبي

  
 احلطام الفضائي ١-٣
 

إىل مجـيع األجسام اليت هي من صنع االنسان، مبا فيها           " احلطـام الفضـائي   "يشـري تعـبري      
شـظاياها وعناصـرها، املوجـودة يف مـدار األرض أو العـائدة إىل الغـالف اجلوي، واملتوقفة عن                   

 .العمل
  
 املنظومات الفضائية ٢-٣
 

 . واملراحل املدارية يف هذه الوثيقة بأهنا منظومات فضائيةتعّرف املركبات الفضائية 
  
 املركبات الفضائية ١-٢-٣
 

املركــبة الفضــائية هــي جســم مــداري مصــمم للقــيام بعمــل حمــدد أو ببعــثة حمــددة            
واملركـبة الفضـائية اليت ال يعود يف إمكاهنا القيام          ). كاالتصـاالت أو املالحـة أو رصـد األرض        (

املركبة الفضائية املوجودة يف حالة احتياط أو تأهب        . (عترب متوقفة عن العمل   ببعثـتها املطلوبـة ت    
 .)واليت تنتظر احتمال اعادة تنشيطها تعترب عاملة

  
 مركبة االطالق ٢-٢-٣
 

مركـبة االطـالق هـي أي مركـبة ُتنشـأ مـن أجـل عملـية الصـعود إىل الفضاء اخلارجي                       
 . وهي أي صاروخ دون مداريومن أجل وضع جسم أو أكثر يف الفضاء اخلارجي،
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 املراحل املدارية ملركبة االطالق ٣-٢-٣
 

املـرحلة املداريـة ملركـبة االطـالق هـي أي مـرحلة من مراحل مركبة االطالق تترك يف                    
 .مدار األرض

  
 املدارات واملناطق احملمية ٣-٣
 
 نصف قطر الكرة األرضية االستوائي ١-٣-٣
 

 كيلومــترا، ويســتخدم نصــف ٧ ٣٧٨الســتوائي يعــادل نصــف قطــر الكــرة األرضــية ا 
 .القطر هذا كإشارة مرجعية لسطح األرض حتدد منها املناطق املدارية

  
 املناطق احملمية ٢-٣-٣
 

أي نشـاط حيـدث يف الفضـاء اخلـارجي ينـبغي أن يـتم عـلى أسـاس االعتراف بالطبيعة                      
، بغــية ضــمان )نظــر الشــكلا(مــن الفضــاء اخلــارجي ) ألــف وبــاء(الفــريدة للمنطقــتني التاليــتني 

وينــبغي أن تكــون هاتــان املنطقــتان منطقــتني     . اســتخدامهما املــأمون واملســتدام يف املســتقبل   
 :حمميتني فيما يتعلق بنشوء احلطام الفضائي

املنطقة الكروية اليت متتد من     -املـنطقة ألـف، مـنطقة املـدار األرضـي املـنخفض            )١( 
 ومتر؛ كيل٢ ٠٠٠ من (Z)سطح األرض إىل ارتفاع 

جزء من الغالف الكروي احملدد     -املـنطقة بـاء، مـنطقة املـدار األرضـي التزامين           )٢( 
 :على النحو التايل

  كم٢٠٠االرتفاع الثابت بالنسبة لألرض ناقصا = االرتفاع األدىن   

  كم٢٠٠االرتفاع الثابت بالنسبة لألرض زائدا = االرتفاع األعلى   

  درجة١٥ + < ارتفاع < درجة ١٥ -

ارتفــاع ( كيلومــترا ٣٥ ٧٨٦ = (ZGEO)االرتفــاع الثابــت بالنســبة لــألرض    
 ).املدار الثابت بالنسبة لألرض
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 املناطق احملمية
 
 

 

 

 

 

 
  

 املدار الثابت بالنسبة لألرض ٣-٣-٣
 

املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض هـو مـدار أرضـي ذو زاويـة ميل مقدارها صفر ودرجة                  
 فترته املدارية الفترة النجمية لألرض، ويبلغ ارتفاع هذا املدار          احنـراف مقدارهـا صفر، وتعادل     

 . كيلومترا٣٥ ٧٨٦الدائري الفريد زهاء 
  
 مدار االنتقال الثابت بالنسبة لألرض ٤-٣-٣
 

مـدار االنـتقال الثابـت بالنسـبة لألرض هو مدار أرضي ُيستخدم أو ميكن أن ُيستخدم                
ومــن املعــتاد أن .  مــنطقة املــدار األرضــي الــتزامين لــنقل الــنظم الفضــائية مــن مــدارات أدىن إىل 

تكـون هلـذه املـدارات نقاط حضيض ضمن منطقة املدار األرضي املنخفض، ونقاط أوج قريبة                
 .من املدار الثابت بالنسبة لألرض أو أعلى منه

  
 تدابري التخفيف من املخاطر واألحكام ذات الصلة ٤-٣
 
 التخميل ١-٤-٣
 

ن مجــيع أشــكال الطاقــة املخــزونة يف املــنظومة الفضــائية بغــية التخمــيل هــو الــتخلص مــ 
وتشــتمل تدابــري التخمــيل العاديــة عــلى تصــريف أو حــرق الوقــود . التقلــيل مــن فــرص التكسُّــر

 .الداسر الزائد وتفريغ شحنات البطاريات وتفريغ أوعية الضغط
  

ZGEO-كم٢٠٠ 

Z=املدار(كم٢٠٠٠
 )األرضي املنخفض

ZGEO +كم٢٠٠ 
خط االستواء

األرض

املنطقة ألف  

ملنطقة باءا

املنطقة باء

Z= ZGEO 

١٥° 

١٥° 
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 اإلنـزال من املدار ٢-٤-٣
 

مدار من أجل اعادة منظومة فضائية إىل الغالف       اإلنــزال مـن املـدار هو تغيري متعمد لل          
اجلـوي بغـية الـتخلص مـن اخلطـر الـذي تشـكله بالنسـبة ملـنظومات فضـائية أخـرى، عن طريق                     

 .تطبيق قوة تعويقية، وذلك عادة بواسطة نظام للدفع
  
 النقل من مدار إىل آخر ٣-٤-٣
 

 .ئيةالنقل من مدار إىل آخر هو تغيري متعمد ملدار املنظومة الفضا 
  
 التكسُّـــر ٤-٤-٣
 

ويشتمل هذا التكسُّر   . التكسُّـر هـو أي حـادث ينشـئ شـظايا ُتطـرح يف مـدار األرض                 
 :على ما يلي

انفجـار تسـببه طاقـة كيميائـية أو حرارية ناجتة عن الوقود الداسر أو القذائف                 )١( 
 النارية وما شابه؛

 متزُّق تسببه زيادة يف الضغط الداخلي؛ )٢( 

 .ر تسببه طاقة صادرة عن االصطدام بأجسام أخرىتكسُّ )٣( 

 :بيد أن األحداث التالية مستثناة من هذا التعريف

 التكسُّر أثناء مرحلة العودة إىل الغالف اجلوي الذي تسببه قوى ايرودينامية؛ )١( 

نشــوء شــظايا، مــثل قشــور الطــالء، ناشــئة عــن تقــادم املــنظومة الفضــائية أو      )٢( 
 .تآكلها

  
 راحل التشغيليةامل ٥-٣
 
 مرحلة االطالق ١-٥-٣
 

تـبدأ مـرحلة االطـالق عندما ال يعود هناك اتصال ملركبة االطالق باملعدات واملنشآت                
أو عندما ُتطرح مركبة االطالق من الطائرة اليت     (األرضـية الـيت جعلت إعدادها وإشعاهلا ممكنا         

 .كبة االطالقوتستمر حىت انتهاء البعثة املسندة ملر) حتملها، إن وجدت
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 مرحلة البعثة ٢-٥-٣
 

وهـي تـبدأ عند     . مـرحلة البعـثة هـي املـرحلة الـيت تـنجز فـيها املـنظومة الفضـائية بعثـتها                    
 .انتهاء مرحلة االطالق وتنتهي عند ابتداء مرحلة التخلص

  
 مرحلة التخلص ٣-٥-٣
 

 وتنــتهي تــبدأ مــرحلة الــتخلص عــند انــتهاء مــرحلة البعــثة اخلاصــة باملــنظومة الفضــائية    
عــندما تقــوم املــنظومة الفضــائية بالعملــيات الالزمــة للتقلــيل مــن اخلطــر الــذي تشــكله بالنســبة   

 .للمنظومات الفضائية األخرى
  

  التوجيهات العامة       -٤ 
أثــناء قــيام أي مــنظمة بتخطــيط وتشــغيل مــنظومة فضــائية، ينــبغي أن تــتخذ اجــراءات   

بالبيــئة املداريــة عــن طــريق اســتحداث تدابــري   منــتظمة للتقلــيل مــن اآلثــار الضــارة الــيت تــلحق   
للتخفـيف مـن خماطـر احلطـام الفضـائي أثـناء دورة حـياة املـنظومة الفضـائية اعتبارا من مرحليت                      

 .حتليل وحتديد متطلبات البعثة

وبغـية ادارة تنفـيذ تدابـري التخفـيف مـن خماطـر احلطـام الفضـائي، يوصـى بوضع خطة                      
. الفضــائي فــيما يــتعلق بكــل بــرنامج ومشــروع وتوثــيقها عملــية للتخفــيف مــن خماطــر احلطــام 

 :وينبغي أن تشتمل خطة التخفيف على ما يلي

 خطة الدارة أنشطة التخفيف من خماطر احلطام الفضائي؛ )١( 

خطــة لتقيــيم وختفــيف املخاطــر ذات الصــلة باحلطــام الفضــائي، مبــا يف ذلــك     )٢( 
 املعايري املنطبقة؛

 أدىن حـد مـن اخلطـر ذي الصـلة باألعطال اليت تنطوي              الـتدابري الـيت تقلـل إىل       )٣( 
 على امكانية نشوء احلطام الفضائي؛

 خطة للتخلص من املنظومة الفضائية عند انتهاء بعثتها؛ )٤( 

 تربير االختيار واالنتقاء عند وجود عدة احتماالت؛ )٥( 

 .جدول تصنيفي لالمتثال لتوصيات هذه املبادئ التوجيهية )٦( 
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  بري التخفيف     تدا -٥ 
 احلد من احلطام املطروح أثناء العمليات العادية ١-٥
 

ينـبغي، يف مجـيع األنظمـة املداريـة التشغيلية، تصميم املنظومات الفضائية بشكل حيول                
وحيـث ال يكـون هـذا ممكـنا، ينبغي أن يكون أي          . دون طـرح احلطـام أثـناء العملـيات العاديـة          
 .يث العدد واملساحة والعمر املداريحطام جيري طرحه يف حده األدىن من ح

وينــبغي عــدم ختطــيط أي بــرنامج أو مشــروع أو اختــبار يــؤدي إىل طــرح أجســام يف     
املـدار مـا مل يكـن يف املسـتطاع إجـراء تقيـيم كـاف يثبـت أن التأثري على البيئة املدارية واخلطر                        

 .الطويلالذي يهدد منظومات فضائية عاملة أخرى منخفضان بشكل مقبول على املدى 

وينـبغي حتلـيل اخلطـر الكـامن يف املـنظومات املـربوطة، وذلـك عن طريق أخذ كل من                
 .املنظومة الكاملة واملنظومة املفصولة يف االعتبار

  
 التقليل إىل أدىن حد من احتمال وقوع حوادث تكسُّر يف املدار ٢-٥
 

ية، وذلـك باستخدام    ينـبغي مـنع حـوادث التكسُّـر يف املـدار الـيت تسـببها العوامـل التالـ                   
 :٣-٢-٥ إىل ١-٢-٥التدابري املبينة يف الفقرات 

 ينبغي التقليل إىل أدىن حد من احتمال وقوع حوادث تكسُّر أثناء البعثات؛ )١( 

ينـبغي تصـميم مجـيع املـنظومات الفضـائية وتشـغيلها بشـكل من شأنه أن مينع                   )٢( 
 االنفجارات والتمزقات عند انتهاء البعثات؛

بغي عــدم ختطــيط أو إجــراء عملــيات تدمــري مــتعمدة تنشــئ حطامــا فضــائيا ينــ )٣( 
 .معمِّرة

  
التقلـيل إىل أدىن حـد مـن احـتمال وقـوع حـوادث تكسُّـر الحقة للبعثات                   ١-٢-٥

 ناجتة عن الطاقة املخزونة
 

بغـية احلـد مـن تعـرض مـنظومات فضائية أخرى للخطر نتيجة حلوادث تكسُّر عرضية                  
بعثات، ينبغي أن ُتستنفد مجيع مصادر الطاقة املخزونة على متـن املنظومة           بعـد اجنـاز عمليات ال     

الفضـائية، مـثل الوقـود الداسر املتبقي والبطاريات وأوعية الضغط العايل وأجهزة التدمري الذايت               
عندما تصبح  ) جعلها غري فعالة  " (جعلها مأمونة "ودواليـب تنظـيم السرعة ودواليب احلركة أو         
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وينبغي أن يتم االستنفاد    . ات البعـثات أو عملـيات التخلص الالحقة للبعثات        غـري الزمـة لعملـي     
وينبغي تصميم تدابري التخفيف بعناية     . حاملـا تصـبح هذه العملية ال تشكل خطرا على احلمولة          

 :حبيث ال تسبب خماطر أخرى، على النحو التايل

ل مواد الضغط، ينـبغي اسـتنفاد الوقـود الداسـر املتـبقي والسـوائل األخرى، مث         )١( 
ــنع         ــيس، مل ــا عــن طــريق االســتنفاد باحلــرق أو التنف ــلى أمت وجــه ممكــن، إم ع

 التكسُّر العرضي بسبب الضغط الزائد أو التفاعل الكيميائي؛

ينـبغي تصميم البطاريات وصنعها، من الناحيتني اهليكلية والكهربائية، بشكل           )٢( 
ط يف خاليا البطاريات وميكن منع ازدياد الضغ. يكفـي ملـنع حـوادث التكسُّـر       

أو جمموعـات أجـزائها عـن طـريق تدابـري ميكانيكـية، مـا مل تكن هذه التدابري                   
وينـبغي تعطـيل خطـوط شـحن البطاريات         . تـؤدي إىل تقلـيل سـالمة البعـثات        

 عند انتهاء العمليات؛

ينـبغي تنفـيس أوعـية الضـغط العـايل إىل مستوى يضمن عدم امكانية حدوث                 )٣( 
م املـتعلقة بالتسـريب قـبل االنفجـار مفيدة ولكنها ال تكفي             والتصـامي . تكسُّـر 

وميكن . للوفـاء جبمـيع التوصيات املتعلقة بتخميل نظم الدفع وتكييف الضغط          
تــرك أنابيــب احلــرارة مكــيَّفة الضــغط إذا كــان يف االمكــان بــيان أن احــتمال   

 التمّزق منخفض جدا؛

 تدمريا غري متعمد ناجتا عن      ينـبغي تصـميم نظم التدمري الذايت حبيث ال تسبب          )٤( 
 أوامر غري متعمدة أو تسخني حراري أو تداخل ترددات السلكية؛

ينــبغي وقــف القــدرة املوفّــرة لدواليــب تنظــيم الســرعة ودواليــب احلــركة أثــناء  )٥( 
 مرحلة التخلص؛

 .ينبغي تقييم أشكال الطاقة املخزونة األخرى وتطبيق تدابري ختفيف كافية )٦( 
  
لــيل إىل أدىن حــد مــن احــتمال وقــوع حــوادث تكسُّــر أثــناء املــراحل    التق ٢-٢-٥

 التشغيلية

أثـناء تصـميم املـنظومة الفضـائية، ينـبغي أن يـبني كـل بـرنامج أو مشـروع، عـن طريق               
اسـتخدام حتلـيل حـاالت وآثـار األعطـال أو حتلـيل معـادل، أنـه مـن غـري احملـتمل أن تنشأ حالة                       

 واذا مل يكن يف االمكان استبعاد مثل هذه األعطال،        .عطـل تـؤدي إىل حـوادث تكسُّر عرضية        
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ينـــبغي أن يـــؤدي التصـــميم أو االجـــراءات التشـــغيلية إىل التقلـــيل إىل أدىن حـــد مـــن احـــتمال  
 .حدوثها

وأثـناء املـراحل التشـغيلية، ينـبغي رصـد املـنظومة الفضـائية للكشـف عـن األعطال اليت                
ويف حالة اكتشاف أي    .  وظيفة التحكم  ميكـن أن تـؤدي إىل وقـوع حـوادث تكسُّـر أو فقـدان              

عطــل، ينــبغي ختطــيط وتنفــيذ تدابــري اســترداد كافــية؛ وإال فإنــه ينــبغي ختطــيط وتنفــيذ تدابــري     
 .التخلص والتخميل بالنسبة للمنظومة

  
 جتنب التدمري املتعمد وسائر األنشطة الضارة ٣-٢-٥
 

الذايت، واالصطدام املتعمد،  التدمري  (ينـبغي جتنـب الـتدمري املـتعمد للمـنظومة الفضـائية              
وســائر األنشــطة الضــارة الــيت قــد تــزيد إىل حــد كــبري مــن خماطــر االصــطدام مبــنظومات      ) اخل

مـثال ذلـك أنـه ينـبغي إجـراء التكسُّـر املـتعمد عـلى ارتفاعات منخفضة بصورة كافية                    . أخـرى 
 .حبيث تكون الشظايا املدارية قصرية العمر

  
 التخلص الالحق للبعثات ٣-٥
 
 منطقة املدار األرضي التزامين ١-٣-٥
 

ينـبغي نقـل املركـبة الفضـائية اليت انتهت بعثتها بعيدا بصورة كافية عن املدار األرضي                  
ــتداخل مــع املــنظومات الفضــائية الــيت ال تــزال يف املــدار      ــتزامين للحــيلولة دون التســبب يف ال ال

نقطة احلضيض عند انتهاء نقلها أمـا أدىن زيـادة يوصى هبا يف ارتفاع         . الثابـت بالنسـبة لـألرض     
 :إىل مدار آخر واليت تأخذ يف االعتبار مجيع الترجافات املدارية فهي

 (CR.A/m.1,000)+  كم ٢٣٥

 ١القـيم العادية تتراوح بني      (معـامـل ضـغط االشـعاع الشمسـي         : CR حيث يكون 
 ،)٢و

   A/m : كغ/٢م[نسبة املساحة الباعية إىل الكتلة اجلافة[ 

جممــوع االرتفــاع العلــوي ملــنطقة املــدار األرضــي       : كم٢٣٥    
واهلــــبوط األقصــــى )  كــــم٢٠٠(الــــتزامين احملمــــية 

للمــنظومة الفضــائية الــيت جيــري انــزاهلا مــن املــدار       
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بســبب الــترجافات القمــرية الشمســية وتــرجافات     
 ). كم٣٥(اجلهد األرضي 

رضــي الــتزامين وينــبغي تصــميم نظــام الدفــع اخلــاص باملركــبة الفضــائية ذات املــدار األ  
ويف حالـة وجود أسباب ال مفر منها تقتضي الفصل،        . حبيـث ال ينفصـل عـن املركـبة الفضـائية          

ينـبغي أن يصمم نظام الدفع حبيث يترك يف مدار موجود وسيبقى موجودا خارج منطقة املدار                
 .األرضي التزامين احملمية

 تصميمه حبيث جيري    وبصـرف الـنظر عمـا إذا انفصل نظام الدفع أم مل ينفصل، ينبغي              
 .ختميله

وينــبغي أن يتجنــب املشــغلون بقــاء املــراحل املداريــة ملركــبة االطــالق يف مــنطقة املــدار  
 .األرضي التزامين احملمية لفترة طويلة

  
 األجسام اليت متر عرب منطقة املدار األرضي املنخفض ٢-٣-٥
 

لية يف مــدارات متــر عــرب فــيما يــتعلق باملــنظومات الفضــائية الــيت تــنهي مراحــلها التشــغي  
مـنطقة املـدار األرضي املنخفض أو حيتمل أن تتداخل مع منطقة املدار األرضي املنخفض، فانه                

مــن املفضــل أن تعــاد مباشــرة إىل جــو   (ينــبغي، عــندما يكــون ذلــك ممكــنا، انــزاهلا مــن املــدار    
ويعترب . أو نقـلها، حيـث يكـون ذلـك مناسـبا، إىل مـدار يكـون عمـرها فـيه منخفضـا                     ) األرض

 .االسترداد أيضا خيارا من خيارات التخلص

وينــبغي أن تــترك املــنظومة الفضــائية يف مــدار يــؤدي فــيه الســحب اجلــوي، باســتخدام   
وقد . اسـقاط امسـي مقـبول للنشـاط الشمسـي، إىل احلد من العمر املداري بعد اجناز العمليات                 

ــادك"أجــرت  ــداري الالحــ     " ي ــن العمــر امل ــأثري احلــد م ــثات عــلى نســبة   دراســة حــول ت ق للبع
هــذه وبعــض الدراســات " يــادك"وقــد بينــت دراســة . االصــطدامات وازديــاد الكــتل احلطامــية

 سـنة تعتـرب حدا      ٢٥األخـرى اضـافة إىل عـدد مـن املـبادئ التوجيهـية الوطنـية القائمـة أن فـترة                     
الف واذا أريـد التخلص من منظومة فضائية عن طريق اعادهتا إىل الغ           . عمـريا معقـوال ومالئمـا     

اجلـوي، ينـبغي أن ال يشـكل احلطـام الـباقي دون اضمحالل الذي يصل إىل سطح األرض أي                    
وميكـن حتقـيق ذلـك عـن طـريق احلـد مـن كمـية         . خطـر ال مـربر له لألشـخاص أو املمـتلكات      

احلطــام الــباقي دون اضــمحالل أو حصــر ســقوط احلطــام يف مــناطق غــري مأهولــة كاحملــيطات    
ل أو احلـد مـن التلوث البيئي األرضي الناجم عن املواد املشّعة أو          وينـبغي أيضـا التقلـي     . الواسـعة 
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املـواد السـامة أو أي ملوِّثـات بيئـية أخـرى تنـتج عـن مـواد حممولـة عـلى منت املنظومة الفضائية              
 .بغية قبوهلا باعتبارها مسموحا هبا

ــبلِّغ        ــبغي أن ُي ــنظومة فضــائية إىل جــو األرض، ين ــبة مل ــادة املراقَ ــة االع مشــغِّل ويف حال
املــنظومة ســلطات احلــركة اجلويــة واحلــركة الــبحرية املختصــة بوقــت ومســار االعــادة واملــنطقة 

 .األرضية ذات الصلة
  
 املدارات األخرى ٣-٣-٥
 

ينـبغي نقـل املـنظومات الفضائية اليت تنهي مراحلها التشغيلية إىل مناطق مدارية أخرى                
عمــرها يف املــدار األرضــي املــنخفض أو بغــية ختفــيض عمــرها املــداري مبــا يتناســب مــع حــدود 

 .نقلها إىل مدار آخر إذا كانت تسبب تداخال مع املناطق املدارية الشديدة االستخدام
  
 منع االصطدامات يف املدار ٤-٥
 

لــدى وضــع تصــميم املــنظومة الفضــائية وتوســيم بعثــتها، ينــبغي أن يقــوم الــربنامج أو     
 العرضـي مع أجسام معروضة أثناء العمر املداري  املشـروع بـتقدير وحتديـد احـتمال االصـطدام         

واذا مـا توفـرت بـيانات مداريـة موثوقة، ميكن النظر يف إجراء مناورات للمركبات          . للمـنظومة 
الفضـائية مـن أجـل جتنـب االصطدام وتنسيق نوافذ االطالق إذا اعترب خطر االصطدام غري ذي          

تمال االصـطدام مـع الكـتل احلطامية    وينـبغي أن حيـد تصـميم املركـبات الفضـائية مـن احـ             . بـال 
   .الصغرية األمر الذي قد يسبب فقدان التحكم ومينع بالتايل التخلص الالحق للبعثة

  التحديث    -٦ 
ميكــن حتديــث هــذه املــبادئ التوجيهــية لــدى توافــر معلومــات جديــدة بشــأن األنشــطة  

 .الفضائية وتأثريها على البيئة الفضائية
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