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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية             
 الدورة الثالثة واألربعون          

 ٢٠٠٦مارس      / آذار ٣ -فرباير     / شباط    ٢٠فيينا،     
  من جدول األعمال٨البند 

    احلطام الفضائي
 منالتقرير املرحلي للفريق العامل املعين باحلطام الفضائي، املقدم   

   رئيس الفريق العامل
 ٢٧ إىل ٢٣عقــد الفــريق العــامل املعــين باحلطــام الفضــائي اجــتماعات غــري رمســية مــن  -١

، أثـناء الدورة الثالثة واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية، وفقا خلطة            ٢٠٠٦فـرباير   /شـباط 
 .ية واألربعنيالعمل املتعددة السنوات اليت أقرا اللجنة الفرعية يف دورا الثان

، احملـتوية على    A/AC.105/2005/CRP.18وكـان معروضـا عـلى الفـريق العـامل الوثـيقة              -٢
نـص املشـروع األويل لوثـيقة عـن ختفـيف احلطـام الفضـائي، الـذي أعـده الفـريق العامل خالل                       

 .٢٠٠٥يونيه /اجتماعه ملا بني الدورات يف حزيران

ت غــري الرمســية، اســتعرض الفــريق العــامل وأثــناء املناقشــات الــيت جــرت يف االجــتماعا -٣
 /A/AC.105/2005الوثــيقة(نــص املشــروع األويل للوثــيقة املــتعلقة بتخفــيف احلطــام الفضــائي   

CRP.18( ومتخض عن ذلك نص منقح وارد يف الوثيقة ،A/AC.105/C.1/2006/CRP.19. 
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ــثق عــن إجــراء املــ      -٤ ــيه الــذي انب ــيقة عــلى الــنص املــتوافق عل زيد مــن وحتــتوي هــذه الوث
، والـــذي وافـــق علـــيه الفـــريق العـــامل يف  A/AC.105/C.1/2006/CRP.19االســـتعراض للوثـــيقة 

 .٢٠٠٦فرباير / شباط٢٨جلسته املعقودة يف 
  

املشروع املنقَّح للمبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي الذي وضعته   
 اخلارجياللجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة للجنة استخدام الفضاء 

   يف األغراض السلمية
  اخللفية -١ 

١٩٩٩مـنذ أن نشـرت جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف عام               
 كـان هـناك فهـم عـام بـأن بيئة احلطام             )١(تقريـر تقـين عـن احلطـام الفضـائي،         منشـورها املعـنون     

وألغراض . دار أرضي الفضـائي الراهـنة تشـكل خطـرا عـلى املركـبات الفضـائية املوجودة يف م                
هــذه الوثــيقة، يعــرف احلطــام الفضــائي بأنــه مجــيع األجســام املصــنوعة، مبــا فــيها شــظايا تلــك    
األجسـام وعناصـرها، املوجـودة يف مـدار أرضـي أو العـائدة إىل الغـالف اجلـوي، غـري الصاحلة                    

مات ومـع اسـتمرار تـزايد الكتل احلطامية، سيتزايد تبعا لذلك احتمال حدوث اصطدا             . للعمـل 
وفضــال عــن ذلــك، يوجــد أيضــا خطــر حــدوث . قــد تــؤدي إىل إمكانــية وقــوع أضــرار حمــتملة

ولذلك يعترب التنفيذ . أضـرار عـلى األرض إذا حتمـل احلطام العودة إىل الغالف اجلوي األرضي        
الفـوري لـتدابري مالئمـة لتخفـيف احلطـام خطـوة حكـيمة وضـرورية صـوب احلفـاظ عـلى بيئة                   

 . األجيال املقبلةالفضاء اخلارجي من أجل

وتارخيــيا، كانــت املصــادر الرئيســية لــلحطام الفضــائي املوجــود يف املــدارات األرضــية    
احلطام ) ب(حـاالت التشـظي العرضـية والعمدية اليت ينتج عنها حطام طويل العمر و      ) أ: (هـي 

 .الـذي يطلـق عمـدا أثـناء تشـغيل املركـبات الفضـائية واملـراحل املداريـة من مركبات اإلطالق                     
 .ويتوقع أن تكون الشظايا الناجتة من االصطدامات مصدرا هاما للحطام الفضائي يف املستقبل

التدابري اليت حتد   : وميكـن تقسـيم تدابري ختفيف احلطام الفضائي إىل فئتني عريضتني مها            
يف األجـل القصري من توليد احلطام الفضائي الذي ميكن أن تنتج عنه أضرار؛ والتدابري اليت حتد                 

وتـتعلق الفـئة األوىل باحلد من إنتاج احلطام الفضائي          . ن تولـيد ذلـك احلطـام يف أجـل أطـول           مـ 
وتــتعلق الفــئة الثانــية بإجــراءات ايــة . املتصــل بالــرحالت الفضــائية وتفــادي حــاالت التشــظي

العمـر الـيت تـزيل املركـبات الفضـائية واملـراحل املداريـة ملركـبات اإلطالق املخرجة من اخلدمة                    
 .ناطق املأهولة باملركبات الفضائية العاملةمن امل
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  املربر -٢ 
يوصــى بتنفــيذ تدابــري ختفــيف احلطــام الفضــائي ألن بعــض احلطــام الفضــائي ميكــن أن    

يـلحق الضـرر باملركـبات الفضـائية فـيؤدي إىل فقـدان البعثات، أو إىل إزهاق األرواح يف حالة         
ي هامــة للغايــة بالنســبة ملــدارات الــرحالت وتدابــري ختفــيف احلطــام الفضــائ. املركــبات املأهولــة

 .املأهولة، بسبب آثارها على سالمة طواقم املركبات

) اليادك (جلـنة التنسـيق املشـتركة بـني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي     وقـد أعـدت      
جمموعـة مـبادئ توجيهـية لتخفـيف احلطـام الفضـائي تـبني العناصـر األساسـية لتخفـيف احلطام                     

ردة يف سلسلة من املمارسات واملعايري واملدونات والكتيبات اإلرشادية املوجودة          الفضـائي الـوا   
وتدرك جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف      . الـيت وضـعها عـدد مـن املـنظمات الوطنـية والدولية            

األغـراض السلمية فائدة وجود جمموعة من املبادئ التوجيهية النوعية الرفيعة، تنال قبوال أوسع              
من جانب  (ولذلك أنشئ الفريق العامل املعين باحلطام الفضائي        . لفضـاء العاملـية   لـدى أوسـاط ا    

) اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية               
ــتعاريف          ــتقين وال ــتندة إىل املضــمون ال ــية املس ــبادئ التوجيه ــن امل ــا م  ــة موصــى ــيعد جمموع ل

 الــيت وضــعتها الــيادك، مــع املــبادئ التوجيهــية لتخفــيف احلطــام الفضــائيدة يف األساســية الــوار
 .عاهدات األمم املتحدة ومبادئها املتعلقة بالفضاء اخلارجيإيالء االعتبار مل

  
  التطبيق -٣ 

ينــبغي أن تقــوم الــدول األعضــاء واملــنظمات الدولــية طوعــا باختــاذ تدابــري، عــن طــريق   
يق آلـياا اخلاصـة املنطـبقة، لضـمان تنفـيذ هذه املبادئ التوجيهية،          اآللـيات الوطنـية أو عـن طـر        

 .إىل أبعد حد ممكن، من خالل ممارسات وإجراءات ختفيف احلطام الفضائي

ــراحل        ــبادئ التوجيهــية عــلى ختطــيط بعــثات املركــبات الفضــائية وامل وتنطــبق هــذه امل
وهي ليست . ك، وعلى تشغيلهااملداريـة املصـممة حديـثا ، واملوجـود مـنها حالـيا إن أمكن ذل           

 .ملزمة قانونا مبقتضى القانون الدويل

ويسـلم أيضـا بأنه ميكن أن تكون هناك مربرات الستثناءات من تنفيذ مبادئ توجيهية                
 .منفردة أو عناصر منها
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  املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي -٤ 
يتعلق بأطوار ختطيط بعثات املركبات ينـبغي أن يـنظر يف املـبادئ التوجيهية التالية فيما         

اإلطالق والرحلة  (الفضـائية واملـراحل املدارية ملركبات اإلطالق وتصميمها وصنعها وتشغيلها           
 ).والتخلص

  
  احلد من احلطام الفضائي املنبعث أثناء العمليات العادية: ١املبدأ التوجيهي   

. حطام أثناء العمليات العاديةينـبغي أن تصـمم الـنظم الفضـائية حبيـث ال ينبعـث مـنها               
وإذا كـان ذلـك غري ممكن فينبغي التقليل إىل احلد األدىن من تأثري أي انبعاث للحطام على بيئة    

 .الفضاء اخلارجي

خـالل العقـود املـبكرة مـن عصـر الفضاء، مسح مصممو مركبات اإلطالق واملركبات                 
بالرحالت إىل مدار أرضي، ومشل     الفضـائية باالنـبعاث العمـدي للعديـد مـن األجسـام املتصـلة               

وقد برهنت  . ذلـك، فـيما مشـل، أغطـية أجهـزة االستشـعار، وآلـيات الفصل، ومتعلقات النشر                
جهـود التصـميم املكرسـة، املدفوعـة بإدراك التهديد الذي تشكله تلك األجسام، على فعاليتها                

 .يف ختفيض هذا املصدر من مصادر احلطام الفضائي
  

  التقليل إىل احلد األدىن من إمكانية حدوث حاالت التشظي:٢املبدأ التوجيهي  
  أثناء األطوار التشغيلية

ينـبغي أن تصـمم املركبات الفضائية واملراحل املدارية من مركبات اإلطالق حبيث يتم          
ويف احلاالت اليت   . تفـادي أمنـاط األعطـال الـيت ميكـن أن تـؤدي إىل حـاالت التشـظي العرضـية                   

فضـي إىل مـثل ذلـك العطـل، ينـبغي ختطـيط وتنفيذ تدابري للتخلص                يكشـف فـيها عـن ظـرف ي        
 .والتحييد من أجل تفادي حدوث التشظي

تارخيــيا، نتجــت بعــض حــاالت التشــظي مــن أعطــال الــنظم الفضــائية، مــثل األعطــال    
ــية   ــنظم الدســر والقــدرة الكهربائ ــية ل وميكــن ختفــيض احــتمال وقــوع هــذه األحــداث   . الكارث

 .ريوهات التشظي املمكنة يف حتليل أمناط األعطالالكارثية بإدراج سينا
  

  احلد من احتمال االصطدام العرضي يف املدار: ٣املبدأ التوجيهي   
لـدى تطويـر تصـميم املركـبات الفضـائية ومـراحل مركـبات اإلطـالق وحتديـد مالمح                    

ــنا       ــروفة أث ــر احــتمال االصــطدام العرضــي باألجســام الفضــائية املع ــبغي تقدي ــثاا، ين ء طــور بع
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ــة  . اإلطــالق والعمــر املــداري للــنظام واحلــد مــن ذلــك االحــتمال    ــيانات املداري وإذا كانــت الب
املـتاحة تشـري إىل اصـطدام حمـتمل فينـبغي الـنظر يف تعديـل توقيت اإلطالق أو يف القيام مبناورة                      

 .مدارية لتفادي االصطدام

ات عديدة إىل  وتشـري دراسـ   . متـت بـالفعل اسـتبانة بعـض حـاالت االصـطدام العرضـية              
أنـه، مـع تزايد عدد كتل احلطام الفضائي وحجمها، يرجح أن يصبح املصدر الرئيسي للحطام                

وقــد اعــتمدت بعــض الــدول األعضــاء واملــنظمات  . الفضــائي اجلديــد ناجتــا مــن االصــطدامات
 .الدولية بالفعل إجراءات لتفادي االصطدامات

  
  ائر األنشطة الضارةتفادي التدمري العمدي وس: ٤املبدأ التوجيهي   

تســليما بــأن ازديــاد احــتمال االصــطدام ميكــن أن يشــكل ديــدا للعملــيات الفضــائية،  
ينـبغي تفـادي الـتدمري العمـدي ألي مركـبات فضـائية ومـراحل مداريـة مـن مركبات اإلطالق                     

 .موجودة يف املدار أو أي أنشطة ضارة أخرى تولّد احلطام الطويل العمر

لتشــظي العمــدي ضــرورية فينــبغي القــيام ــا عــلى ارتفاعــات  عــندما تكــون حــاالت ا 
 .منخفضة مبا يكفي للحد من العمر املداري للشظايا النامجة

  
 التقليل إىل احلد األدىن من إمكانية التشظي الالحق للرحلة الناجم: ٥املبدأ التوجيهي   

  عن الطاقة املخزونة
 العرضي على املركبات الفضائية     مـن أجـل احلـد من اخلطر الناتج من حاالت التشظي            

األخـرى واملـرحل املداريـة األخـرى مـن مركبات اإلطالق، ينبغي استنفاد مجيع مصادر الطاقة                 
ــرحلة أو         ــيات ال ــة لعمل ــود الزم ــندما ال تع ــة ع ــلها مأمون ــة عــلى املــنت أو جع املخــزونة احملمول

 .للتخلص بعد الرحلة

لة، بفــارق كــبري، مــن تشــظي  نشــأت أكــرب نســبة مــن كــتل احلطــام الفضــائي املســج    
وكانت غالبية حاالت التشظي  . املركـبات الفضـائية واملـراحل املداريـة مـن مركـبات اإلطـالق             

تلـك غـري مـتعمدة، ونشـأ العديد منها من التخلي عن املركبات الفضائية واملراحل املدارية من                  
بري التخفيف من   وكانت أكثر تدا  . مركـبات اإلطـالق وـا كمـيات كبرية من الطاقة املخزونة           

احلطـام الفضـائي فعالـية هـي حتيـيد املركـبات الفضـائية واملراحل املدارية من مركبات اإلطالق               
ويتطلــب التحيــيد إزالــة مجــيع أشــكال الطاقــة املخــزونة، مبــا فــيها األوقــدة . عــند ايــة رحالــا

 .الداسرة والسوائل املضغوطة  املتبقية وتفريغ أجهزة التخزين الكهربائية
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احلد من الوجود الطويل األجل للمركبات الفضائية واملراحل املدارية : ٦املبدأ التوجيهي   
  من مركبات اإلطالق يف منطقة املدار األرضي املنخفض بعد اية رحالا

ــا          ــيت أــت أطواره ــبات اإلطــالق ال ــن مرك ــة م ــراحل املداري املركــبات الفضــائية وامل
نطقة املــدار األرضــي املــنخفض ينــبغي أن تــزال مــن املــدار   التشــغيلية يف املــدارات ومتــر عــرب مــ 

وإذا كـان ذلـك غـري ممكـن فينبغي التخلص منها يف املدارات اليت يتفادى ا        . بطـريقة حمكومـة   
 .وجودها الطويل األجل يف منطقة املدار األرضي املنخفض

، ينبغي لـدى البـت بشـأن احللـول املمكنة إلزالة األجسام من املدار األرضي املنخفض              
إيـالء االعتـبار الواجـب لضـمان أن احلطـام الـذي يبقى حىت يصل إىل سطح األرض ال يشكل               
خطـرا غـري ضـروري عـلى الـناس أو املمـتلكات، مبـا يف ذلـك تسبيب اخلطر عن طريق التلوث          

 .البيئي الذي تسببه املواد اخلطرة
  

 الفضائية واملراحل املدارية احلد من التداخل الطويل األجل للمركبات: ٧املبدأ التوجيهي   
  من مركبات اإلطالق مع منطقة املدار األرضي التزامين بعد اية رحالا

ــا          ــيت أــت أطواره ــبات اإلطــالق ال ــن مرك ــة م ــراحل املداري املركــبات الفضــائية وامل
التشـغيلية يف مـدارات متـر عـرب مـنطقة املـدار األرضي التزامين ينبغي تركها يف مدارات يتفادى                    

 .ا تداخلها الطويل األجل مع منطقة املدار األرضي التزامين

ــتزامين أو بالقــرب      بالنســبة لألجســام الفضــائية املوجــودة يف مــنطقة املــدار األرضــي ال
مــنها، ميكــن ختفــيض إمكانــية حــدوث االصــطدامات يف املســتقبل بــترك األجســام عــند انــتهاء   

امين، حبيــث ال تــتداخل مــع مــنطقة املــدار  رحالــا يف مــدار فــوق مــنطقة املــدار األرضــي الــتز  
 .األرضي التزامين أو تعود إليها

  
  التحديثات -٥ 

ينــبغي أن تســتمر األحبــاث الــيت جتــريها الــدول األعضــاء واملــنظمات الدولــية يف مــيدان  
. احلطـام الفضـائي بـروح الـتعاون الـدويل بغـية تعظـيم فوائـد مـبادرات ختفيف احلطام الفضائي                    

 .ه الوثيقة وقد تنقح، حبسب االقتضاء، على ضوء االستنتاجات اجلديدةوستستعرض هذ
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  املرجع -٦ 
تـرد الصـيغة املرجعـية ملبادئ اليادك التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي عند نشر هذه              

 .A/AC.105.C.1/L.260الوثيقة يف مرفق الوثيقة 

تعلقة بتخفــيف احلطــام ولالطــالع عــلى املــزيد مــن املعلومــات املــتعمقة والتوصــيات املــ 
الفضـائي، ميكـن للـدول األعضـاء واملـنظمات الدولـية الرجوع إىل أحدث صيغة ملبادئ اليادك                  
التوجيهـية لتخفـيف احلطـام الفضـائي والوثائق الداعمة األخرى، اليت ميكن الوصول إليها على                

 .)www.iadc-online.org(موقع اليادك الشبكي 
  
 احلواشي

 .E.99.I.17املتحدة، رقم املبيع منشورات األمم  )١(
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ


