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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
       يف األغراض السلمية

البحوث الوطنية املتعلقـة باحلطـام الفضائـي، وبأمـان األجسـام الفضائيـة اليت   
   توجد على متنها مصادر قدرة نووية، ومبشاكل اصطدامها باحلطام الفضائي

   *مذكرة من األمانة العامة
 إضافة

  
  احملتويات 
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  الردود املتلقاة من الدول األعضاء            -ثانيا  
  أملانيـا  

تــتركز مجــيع األنشــطة املمّولــة وطنــيا يف جمــال الــبحوث املــتعلقة باحلطــام الفضــائي يف    -١
وقد ). سديتيس" (اخلدمـة الكاملـة يف جمال احلطام الفضائي       "انه  مشـروع واحـد متماسـك عـنو       

وجــاء وصــفه بالتفصــيل يف الــتقرير . مضــى عــلى العمــل يف املشــروع حــىت اآلن أكــثر مــن عــام
). A/AC.105/751/Add.2انظر الوثيقة   (األخـري عـن الـبحوث الوطنية املتعلقة باحلطام الفضائي           

 .ة الراهنةويرد يف هذا التقرير احلايل وصف للحال

ــنفّذ         -٢ ــية فُت ــبحوث أو الشــركات األملان ــاهد ال ــا مع ــيت تضــطلع هب ــا ســائر األنشــطة ال أم
مبوجـب عقــود تـربم مــع وكالـة الفضــاء األوروبـية، وســيجري عـرض تلــك األنشـطة يف تقريــر       

 .وكالة الفضاء األوروبية املوازي هلذا التقرير
  

  مشروع اخلدمة الكاملة يف جمال احلطام الفضائي
  قدمةم
سـتتوىل اخلدمـة الكاملـة دعـم صـانعي املركبات الفضائية وموّرديها وكذلك مشّغليها                -٣

ــتداء مــن        ــنه، اب ــناب احلطــام الفضــائي والتخفــيف م ــنظر يف مجــيع اجلوانــب املتصــلة باجت يف ال
تصـميم أي مركـبة فضـائية وتطويـرها ومـرورا مبـرحلة تشـغيلها ولغاية انتهاء البعثة املنوطة هبا،                  

 يف املـرحلة الالحقـة املتمـثلة يف استهالل تدابري التخلص منها، مثل التخميد واخلروج             وكذلـك 
ومـن الضـروري أيضـا تـزويد املسـتعملني باملسـاعدة يف كيفية         . مـن املـدار أو العـودة إىل املـدار         

طام، حتلـيل املخاطـر املترتبة على احلطام الفضائي، وباملفاهيم املتعلقة بتدابري الوقاية من تأثري احل             
ويف إطـار املشروع، سُتنشأ عملية لتوفري مبادئ توجيهية وأدوات  . وبـتقدير للتكالـيف الالزمـة     

هندسـية ملصـممي املركـبات الفضـائية ومشـّغليها مبــا ميكّـنهم مـن الـتعاطي مـع مشـكلة احلطــام           
وستصـف املـبادئ التوجيهـية للخدمة الكاملة        . الفضـائي عـلى حنـو مـتوافق مـع املعـايري القائمـة             

ــ ــيمات  تل ــية يف شــكل تعل ــني     . ك العمل ــني احمللّل ــيف االتصــاالت ب وســيجري يف املســتقبل تكث
 .والعلماء وسائر اجلهات اليت تنظر يف املبادئ التوجيهية

 :ينقسم املشروع إىل ُرزم العمل الرئيسية الست التالية -٤

 مفهوم اخلدمة الكاملة؛ )أ( 

 ملعارف؛دراسات تتناول االحتياجات الوطنية وحالة ا )ب( 
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 تدابري التخفيف املطّبقة على تصميم املركبة الفضائية؛ )ج( 

 تدابري التخفيف املطّبقة على تشغيل املركبة الفضائية؛ )د( 

 تطبيق مشروع رائد وطين؛ )ه( 

 .اجلوانب الربناجمية )و( 

ويـتوىل رعايـة املشـروع املركـز األملـاين لشـؤون الفضـاء اجلوي عن طريق توفري أموال                    -٥
 .ومية من وزارة التعليم والبحوث األملانيةحك

  
  )١٠٠٠ُرزمة العمل (مفهوم اخلدمة الكاملة 

  استعراض املعايري
ــة       -٦ ــية القائم ــية والدول ــلمعايري الوطن ــارن ل يف إطــار خطــوة أوىل، أجــري اســتعراض مق

 :ومتت دراسة املعايري التالية. املتصلة بتخفيف احلطام الفضائي

يف الواليات املتحدة   ) ناسـا  ( الوطنـية لـلمالحة اجلويـة والفضـاء        دارةاإلمعـايري    )أ( 
 األمريكية؛

 احلطـــام الفضـــائي، لـــدى املركـــز الوطـــين للدراســـات –متطلـــبات الســـالمة  )ب( 
 الفضائية يف فرنسا؛

 ؛)ايدمس(مشروع املعايري األوروبية لتخفيف احلطام الفضائي والسالمة  )ج( 

) ناسدا(ي لدى الوكالة الوطنية للتنمية الفضائية   معـايري ختفـيف احلطام الفضائ      )د( 
 يف اليابان؛

 مفـردات تكنولوجيا الفضاء، لدى وكالة الفضاء والطريان         –املعـايري الفرعـية      )ه( 
 ؛)روزافياكومسوس(الروسية 

ــية باحلطــام      )و(  املــبادئ التوجيهــية للجــنة التنســيق املشــتركة بــني الوكــاالت املعن
 ).IADC/SG/(2001)107.Rev.2.2قة الوثي) (آيادك(الفضائي 

ومت احلصـول عـلى مـزيد مـن املعلومات من وثائق أخرى ومنها وثائق عن املمارسات                  -٧
ــيـة         ــايري األوروب ــتحـدة، واملع ــات امل ــة الوالي ــدى حكوم ــداري ل ــام امل ــيـف احلطـ املوحــدة لتخف

ECSS-E-10-04 و ECSS-E-10A و ECSS-E-Q-40A أجـــل  اخلاصـــة بالـــتعاون األورويب مـــن 
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التوحـيد القياسـي يف جمـال الفضاء، ودليل الوقاية للجنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت املعنية                
 .باحلطام الفضائي، وكتّيب ختفيف احلطام الفضائي لوكالة الفضاء األوروبية

مت أيضـا تقيـيم املعايري من حيث الكيفية اليت ُتعاجل هبا خمتلف جوانب تدابري التخفيف،                 -٨
هتوية الوقود الدفعي   "و  " الـتحطم القصـدي   "و  " احلـد مـن األجسـام املتصـلة بالبعـثة         "ل  مـن قبـي   
" اجتناب االصطدام "و  " ختمـيد الـبطاريات وأوعـية الضغط والعجالت وما شاهبها         "و  " املتـبقي 

" تقلص عمر التشغيل نتيجة ألنشطة ما بعد البعثة       "و  " اخلـروج من املدار والعودة إىل املدار      "و  
 ".حلطام من املدارإزالة ا"و
  

  املتطلبات املتعلقة باخلدمة الكاملة
مجعــت املتطلــبات املــتعلقة باخلدمــة الكاملــة مــن مــنظور املســتعمل يف وثــيقة متطلــبات   -٩

وتنقسم . املسـتعملني، الـيت يقصـد هبـا أن تكون قائمة باملتطلبات اليت يتعني على اخلدمة تلبيتها                
تتناول خمتلف أنواع املتطلبات املتعلقة باخلدمة الكاملة هـذه املتطلـبات إىل مخـس فـئات، حبيث           

 ).وهي أهداف اخلدمة الكاملة وتطبيقاهتا وإجنازاهتا، واملتطلبات من األدوات والوثائق(
  

  املبادئ التوجيهية للخدمة الكاملة
، مت وضع املبادئ    (URD)اسـتنادا إىل املتطلبات املدرجة يف وثيقة متطلبات املستعملني           -١٠

ــة   ــلخدمة الكامل ــة مجــيع   . (SDETES)التوجيهــية ل ــلخدمة الكامل وتعــرض املــبادئ التوجيهــية ل
متطلـبات العملية الناجتة عن متطلبات املستعملني، فتصف التدابري الواجب تطبيقها خالل هذه             

ــبات    ــية مــن أجــل حتقــيق تلــك املتطل ــة مشــروع اخلدمــة    . العمل ــيقة يف هناي وحــال حتديــث الوث
ستشــكل املــبادئ التوجيهــية للعملــية املســتخدمة خــالل مــراحل صــوغ املفهــوم  الكاملــة، فإهنــا 

ووضـع التصـميم والـتطوير ألي مشـروع فضـائي بغـية الوفـاء بـنجاح جبمـيع املتطلبات املتعلقة                     
 .باحلطام الفضائي

وميكـن تصـميم املبادئ التوجيهية على حنو يتالءم مع كل مشروع فضائي، مبعزل عن                -١١
وباإلضافة إىل  . لتخفـيف احلطـام جيـري تطبيقها على مشاريع الفضاء إفراديا          أي معـايري حمـددة      

مجـيع املتطلـبات التقنـية الـناجتة عـن متطلـبات املسـتعملني وما هو قائم حاليا من املعايري املتصلة                 
باحلطـام الفضـائي وغريهـا مـن االعتبارات املتصلة باحلطام الفضائي، تتضمن املبادئ التوجيهية               

وتصف تعليمات العمل . املـتعلقة بكـل مـن املتطلـبات     " تعلـيمات العمـل   "ق علـيه    أيضـا مـا يطلـ     
مجـيع اخلطـوات الواجـب االضـطالع هبا يف تطبيق كل متطلب لتخفيف احلطام بعينه والتحقق             

ومتـثل هـذه املبادئ التوجيهية أحد املخرجات املهمة من املشروع من حيث    . مـن حالـة امتـثاله     
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ئج املشـروع ومـن حيـث أن املقصود هبا أن تكون الوثيقة املرجعية         أهنـا توفـر روابـط جبمـيع نـتا         
 .الرئيسية ملستعمل اخلدمة

  
  )٢٠٠٠ُرزمة العمل (دراسة االحتياجات الوطنية وحالة املعارف 

مــن أجــل التوصــل إىل فهــم أفضــل لالحتــياجات الوطنــية ولــلحالة الــيت وصــلت إلــيها    -١٢
 وإجراء دراسة على أوساط جمتمع الطريان الفضائي        املعـارف بشـأن احلطـام الفضائي، مت إعداد        

ــيا مــن خــالل عملــيات تدقيقــية ومقــابالت واســتبيانات   وُحــّددت جمموعــة مســتهدفة  . يف أملان
اخــتريت مــن بــني كــيانات كالصــناعة ومشــّغلي الســواتل ومعــاهد الــبحوث ووكالــة الفضــاء     

التقيـيم والتحلـيل اللذان     وأتـاح   . الوطنـية والـوزارات والسـلطات احلكومـية وشـركات الـتأمني           
أجـريا لـلمخرجات الـناجتة عـن اجملموعـة املسـتهدفة، معلومـات مـرجتعة أفـادت مفهـوم اخلدمة                     

 .الكاملة
  

 التدابري املتصلة بالتصميم لغرض ختفيف خماطر احلطام الفضائي واحلد منها
  )٣٠٠٠ُرزمة العمل (

  حتليل النيازك واحلطام
م ممــا يتــيح معلومــات عــن املــدارات احلــرجة ومســتويات جيــري حتلــيل للنــيازك واحلطــا -١٣

املخاطـر الـيت تـتعرض هلـا بعـض املـدارات عـلى وجـه التحديد، مثل مدار حمطة الفضاء الدولية                      
واستحدثت قاعدة بيانات قائمة . ومـدارات الـتزامن الشمسـي واملـدار الثابـت بالنسـبة لألرض            

النموذج املرجعي للنيازك واحلطام  من عـلى شـبكة الويب تتضمن نتائج حمسوبة مسبقا مستقاة    
الـتابع لوكالـة الفضـاء األوروبية ومن مناذج         ) منـوذج ماسـتر    (الفضـائي يف بيـئة الكـرة األرضـية        

وستتيح ). ناسـا  (دارة الوطنـية لـلمالحة اجلويـة والفضـاء        إلالـتابعة لـ   ) ORDEM(احلطـام أوردم    
الــتدفقات الــناجتة عــن االرتطــام، هــذه القــاعدة ملســتعملي اخلدمــة الوصــول الســهل إىل بــيانات 

 .وإمكانية القيام بسهولة بتحليل خماطر االرتطام املتعلقة مبختلف املدارات
  

  تصميم نظام مركبة الفضاء
سـيجري حتديـد وحتلـيل ووصـف مجـيع الـتدابري التصـميمية الـناجتة عـن تطبـيق التدابري                      -١٤

 أثــناء االضــطالع باملشــروع تركيــبة  ومــن املســائل املهمــة. املــتعلقة بتخفــيف احلطــام الفضــائي 
التصـميم، الـيت ُتقـّدر فـيها اآلثـار املترتـبة عـلى الـتدابري املـتعلقة باحلطـام الفضـائي بأكملها، مع               

وستصـف اخلدمـة الكاملـة مـا هي         . مـراعاة الـتفاعل بـني مجـيع الـنظم الفرعـية للعـربة الفضـائية               
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ت احملددة اخلاصة باحلطام الفضائي، وما      اخلـيارات التقنـية املـتاحة لغـرض حتقيق أي من املتطلبا           
فـيها مـن مـزايا ومسـاوئ، والكيفـية الـيت ميكـن أن تؤثـر هبـا يف نظـم فرعـية أخـرى من املركبة                        

وبالـتايل، إذا مـا تعـّين عـلى اجلهـة املسـتعملة أن تطـّبق معـايري حمـددة خاصة باحلطام             . الفضـائية 
توفر حلوال تقنية للمتطلبات الناجتة عن      الفضـائي يف مشـروعها الساتلي، فان اخلدمة الكاملة س         

 . تلك املعايري
  

  تصميم نظام احلماية
ــن املشــروع       -١٥ ــا م ــبا مهم ــبة الفضــائية جان ــة املرك ــد محاي ــة   . تع ــة الكامل ــتوفر اخلدم وس

وجيــري صــوغ معــادالت . معلومــات عــن نظــم احلمايــة املــتاحة وأســاليب الــتحقق املوازيــة هلــا 
مها يف نظم احلماية من االرتطام على حنو يراعي اجليومتريات          مـتطورة بشأن األضرار الستخدا    
وسيتيح ذلك للمستعمل اختيار نظام احلماية املناسب وإجراء        . اجلسـيمية على حنو أكثر واقعية     

واملهـام الواجـب أداؤها يف      . حتالـيل أكـثر دقـة لألضـرار، وتطبـيق تدابـري فّعالـة بشـأن التصـميم                 
 :إطار ُرزمة العمل هذه هي

وصـف نظـم احلماية من النيازك واحلطام الفضائي وكذلك املعادالت املوازية             )أ( 
 هلا اخلاصة باألضرار؛

 وصف حالة احلرجية يف النظم الفرعية للمركبة الفضائية؛ )ب( 

 وصف العمليات املتصلة حباالت الضرر واإلخفاق؛ )ج( 

 للبقاء؛وضع أساليب لزيادة محاية النظم الفرعية احلرجة وقابليتها  )د( 

االضــطالع باختــبارات االرتطــام لغــرض صــوغ املعــادالت املــتطورة اخلاصــة    )ه( 
 باألضرار والتحقق منها؛

احلطام املداري /االرتقـاء بـأداة حتلـيل املخاطـر، أداة حتلـيل احلمايـة من النيازك             )و( 
(MDPANTO)      ــيازك واحلطــام ــة مــن الن ــنظم احلماي ــثلة شــاملة ل ــيات أم ، واســتحداث خوارزم

 .ضائيالف
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  )٤٠٠٠ُرزمة العمل(التدابري التشغيلية لتخفيف خماطر احلطام الفضائي واحلد منها 
  التدابري التشغيلية

تشـمل املعـايري الفعلـية املتصـلة باحلطام الفضائي متطلبات لتجنب نشوء حطام فضائي                -١٦
ويف . رحلة التشغيلية أثـناء تشـغيل املركبة الفضائية وللتخلص من املركبة الفضائية عند انتهاء امل            

ــبارات اخلاصــة باحلطــام       ــناجتة عــن االعت ــتدابري التشــغيلية ال ُرزمــة العمــل هــذه، جيــري حتلــيل ال
ــنامجة عــن ذلــك       ــثة والتصــميم ال ــبات املتصــلة بالبع ــام . الفضــائي وكذلــك وصــف املتطل وامله

 :الرئيسية الواجب إجنازها هي

 لتشغيلية لتخفيف احلطام؛حتليل متطلبات الساتل الناجتة عن التدابري ا )أ( 

 التدابري التشغيلية املتعلقة بتخفيف احلطام وحبماية املركبة الفضائية؛ )ب( 

ختطـيط وتنفيذ املناورات الالزمة لتحقيق العودة إىل الغالف اجلوي أو العودة             )ج( 
 إىل املدار أو اخلروج من املدار يف حدود عمر تشغيلي حمدود؛

 ات الالزمة الجتناب التصادم؛ختطيط وتنفيذ املناور )د( 

 وصف تأثري خمتلف متطلبات البعثة على تصميم املركبة الفضائية؛ )ه( 

 .تقدير حجم التكلفة واجلهد الالزمني لتطبيق التدابري التشغيلية احملددة )و( 
  

  التحاليل الرادارية
صـــف ســـتحلل إمكانـــيات املالحظـــة الـــرادارية للســـواتل واألجســـام احلطامـــية مـــع و  -١٧

وستوصـف مجـيع النتائج واملهام املتوقعة اليت ال بد من          . تطبـيقاهتا احملـتملة يف املشـاريع السـاتلية        
إجنازهـا يف سـبيل اإلعـداد ملـثل هـذا التحلـيل، ممـا يتـيح لفـريق معين باملشروع تقدير التكاليف                       

 التخلص  وميكن استخدام التحليل الراداري لدعم تدابري     . والفوائـد املترتـبة عـلى دراسـة كهـذه         
عـند انـتهاء عمـر التشـغيل يف مـدار أرضـي مـنخفض ويف مدار أرضي متوسط ويف مدار ثابت                

كمـا ستجري دراسة إمكانية تقييم أعطال مركبة الفضاء باستخدام البيانات        . بالنسـبة لـألرض   
 .الرادارية

  
  التحاليل اخلاصة بالعودة إىل الغالف اجلوي

 حتالـيل عدديـة لدمار أو احتراق مركبة فضائية      يف مسـار ُرزمـة العمـل هـذه، سـتجري           -١٨
ــناء العــودة إىل الغــالف اجلــوي   ــة مجــيع أدوات    . مــا أث وجيــري العمــل عــلى اســتعراض ومقارن
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التحلــيل القائمــة اخلاصــة بــالعودة إىل الغــالف اجلــوي، وذلــك لوضــع أســلوب الختــيار األداة   
وجيـري القيام بعمليات حماكاة     . ئيةاملناسـبة لتحلـيل بعيـنه مـن التحالـيل املتصـلة باملركـبة الفضـا               

بارامـترية للعودة إىل الغالف اجلوي باستخدام أداة التحليل اخلاصة بالعودة إىل الغالف اجلوي              
" الـتحطم احلـراري اهلوائـي أثـناء عـودة املركـبة الفضـائية إىل الغالف اجلوي           "وهـي الـيت ختـص       

على عملية التدمري أثناء العودة     ، لتقيـيم تـأثري شـىت املـواد واألشـكال            )SCARAB) (سـكاراب (
وألغـــراض املشـــروع الـــرائد، سيوضـــع منـــوذج دقـــيق للســـاتل املخـــتار  . إىل الغـــالف اجلـــوي

وسـيجري حتلـيل عودتـه إىل الغالف اجلوي من أجل تقييم التدابري التشييدية والتشغيلية املطبقة              
 .على تصميم املركبة الفضائية

  
  التحاليل الطويلة األجل

لقـيام بعملـيات حماكاة طويلة األجل لتطور الكتل احلطامية يف املستقبل يف ظل              جيـري ا   -١٩
ومن ). LUCA) (لوكا(مـراعاة خمـتلف تدابـري التخفـيف باسـتخدام أداة التحليل الطويل األمد               

ــتقدير التكالــيف مت وضــعها      شــأن عملــيات احملاكــاة املذكــورة، إىل جانــب اســتخدام طــريقة ل
 عـن التكالـيف والفوائـد املترتـبة عـلى اسـتخدام وسائل احلماية من                حديـثا، أن تتـيح حملـة عامـة        

 مــن الســيناريوهات املخــتلفة تقديــرا لعــدد األجســام  ١٢ويتــيح مــا جمموعــه . احلطــام وختفــيفه
 عامـا املقـبلة، كمـا ان هذه السيناريوهات تبني           ٥٠احلطامـية املوجـودة يف الفضـاء عـلى مـدى            

 حمــددة، مــن قبــيل مــناورات الــتخلص عــند انــتهاء عمــر   الكيفــية الــيت تؤثــر هبــا تدابــري ختفــيف 
ومن مث، يتم قرن هذه النتائج بنموذج التكلفة، األمر الذي يتيح        . التشـغيل، عـلى هـذه األعداد      

 .تقييم فعالية التكاليف بالنسبة لكل تدبري من التدابري
  

  )٥٠٠٠ُرزمة العمل (تطبيق مشروع رائد وطين 
 اخلدمـة الكاملـة عـن طـريق تطبيقه على مشروع وطين        سـيجري إظهـار جناعـة مفهـوم        -٢٠

وسيسـتعرض الـنظام والبعـثة اخلاصـني باملركـبة الفضائية الرائدة املختارة وفقا ملفهوم           . للسـواتل 
واملهام . وسـتجمع متطلـبات حمـددة أخـرى يف غضـون االضـطالع باملشروع             . اخلدمـة الكاملـة   

 :الواجب أداؤها يف غضون املشروع الرائد هي

 حتديد البيئة النيزكية واحلطامية الفضائية الواجب تطبيقها يف املشروع الرائد؛ )أ( 

 حتديد املكونات احلساسة الواجب محايتها من االرتطام باحلطام الفضائي؛ )ب( 
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ــرائد وكذلــك       )ج(  ــنامجة عــن وقــوع أضــرار للســاتل ال ــيل املخاطــر احملــتملة ال حتل
ــتولد عــن فقــد     األضــرار احملــتملة الــيت يســببها الســاتل ذا   ــا يف ذلــك احلطــام الفضــائي امل ــه، مب ت

 مكونات، أو جناح العودة إىل الغالف اجلوي؛

تقيـيم الـتدابري التصــميمية والتشـغيلية الالزمــة للوفـاء باملعــايري املتصـلة باحلطــام       )د( 
الفضـائي املختار كاملعيار األورويب للتخفيف والسالمة بشأن احلطام الفضائي، ولضمان قابلية            

 بقاء للمركبة الفضائية يف البيئة احلطامية الفضائية؛ال

 اختيار تدابري التشييد وتقدير اجلهد الالزم لتطبيق هذه التدابري؛ )ه( 

دراسـة تفـاعل الـتدابري التصـميمية املخـتارة ومشاكلها، واختيار احللول املثلى               )و( 
 واكتساب اخلربات بشأن التطبيق العملي للخدمة الكاملة؛

 .اء حتليل نسبة الفائدة إىل التكلفة للتدابري املطبقةإجر )ز( 
  

  )٦٠٠٠ُرزمة العمل (اجلوانب الربناجمية 
  حتليل نسبة الفائدة إىل التكلفة

سـيجري حتديـد الفوائـد املترتـبة على تدابري ختفيف احلطام الفضائي وكذلك مقارنتها                -٢١
ذج تكلفـة مناسـب مقبول لدى       ومت اختـيار منـو    . مـع تكلفـة تطبـيقها عـلى مشـروع سـاتلي مـا             

ويتــيح اســتخدام ســاتل حقــيقي كأســاس . الصــناعة، أُجــري علــيه تعديــل لغــرض هــذا الــتمرين
وجانـب الـتكلفة من املشروع      . للمشـروع الـرائد إجـراء مقارنـة جـيدة مـع التكالـيف احلقيقـية               

 حملة عامة   بـالغ األمهـية بالنسـبة للمسـتعمل، ذلك ألنه يتيح لزبون اخلدمة الكاملة احلصول على               
ــيق تدابــري ختفــيف احلطــام يف إطــار أي مشــروع        ــتكلفة بالنســبة لتطب ــار مــن حيــث ال عــن اآلث

وسـيطبق منـوذج الـتكلفة عـلى نـتائج التحلـيل الطويل األمد للكتل احلطامية، مما يوفر                  . فضـائي 
 .تقييما للعالقة بني التكلفة والفائدة املتأتية يف املستقبل

  
  اجلوانب القانونية

تجمع القوانـني والتوجـيهات املتصـلة باملسـؤولية القانونـية عـن األضـرار الـنامجة عن           سـ  -٢٢
حـاالت تصـادم املركـبة الفضـائية أو حـاالت ارتطـام أجـزاء مـنها عـلى األرض بعد عودهتا إىل               

ــية بالنســبة لصــانعي الســواتل ومشــّغليها     . الغــالف اجلــوي  وســيجري وصــف املخاطــر القانون
ــرات قان   ــني وثغ ــك قوان ــية حمــددة وكذل ــب     . ون ــتعلق باجلوان ــيما ي وســتقدم توصــيات حمــددة ف
 .القانونية ملسائل متصلة باحلطام
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  التركيب
يف إطــار العملــية التركيبــية، ســتدمج النــتائج واخلــربات املكتســبة مــن خــالل املشــروع   -٢٣

ية الـرائد ضـمن املـبادئ التوجيهـية والتعلـيمات العملـية اخلاصة للخدمة الكاملة، مبا يضمن قابل                 
 .تطبيقها واالرتقاء بنجاعتها التقنية إىل أعلى مستوى تسهيال لعمل أفرقة تصميم السواتل

  
  التعاون الدويل

) دلر(ابـتدأ املشـروع كمشـروع وطـين، إال أن املركـز األملـاين لشـؤون الفضاء اجلوي                    -٢٤
ة مراكــز وتــتوفر فرصــة أوىل لتطبــيقه يف إطــار شــبك . يعــتزم تنفــيذه مــن خــالل الــتعاون الــتقين 

ويف . احلطـام الفضائي التابعة لوكالة الفضاء األوروبية اليت يندمج فيها مشروع اخلدمة الكاملة            
الوقـت نفسـه، ميكـن أن يعترب املشروع إسهاما يف أنشطة جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت             

 الــتابعة للجــنة ويف مــبادرات اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية) يــادك(املعنــية باحلطــام الفضــائي 
اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية، يف دورة انعقادها السابعة والثالثني، الرامية                

 .إىل التحقق من جوانب الفعالية واجلوانب االقتصادية لتدابري ختفيف احلطام الفضائي
  

  االستنتاج
وىل بالنســبة مفهومــا مــتكامال لــلمرة األ) ســديتيس(يشــكل مشــروع اخلدمــة الكاملــة   -٢٥

ملصـممي املركـبات الفضـائية وصـانعيها وموّرديهـا ومشـّغليها ألجـل النظر يف موضوع ختفيف             
وسوف . احلطـام الفضـائي مـنذ الـبدء بـأي مشـروع أو بـرنامج فضائي لغاية االنتهاء من البعثة                   

لية يتسـلم هـؤالء مـبادئ توجيهـية يـتعني اتـباعها خـالل املـراحل التصميمية والتطويرية والتشغي                  
ألي مركـبة فضـائية، مبـا يف ذلك اتباعها ابتداء من النظر يف حتديد مواصفات متطلبات املركبة            

وقــد . الفضــائية، ومــرورا بالتوصــيات املــتعلقة بــتدابري التشــييد، ولغايــة تنفــيذ الــتدابري التشــغيلية
 بتصميم أخـذت يف االعتـبار مجـيع اجلوانـب املتصـلة باحلطـام الفضـائي من منظور الفريق املعين              

. الســواتل ال مــن مــنظور عــلمي فحســب، عــلى حنــو يضــمن االســتدامة التقنــية للتوصــيات         
وصـممت اخلدمـة لدعـم تطبـيق أية معايري راهنة متصلة باحلطام الفضائي، مبا يساعد املستعمل                 

. عـلى فهـم أيـة متطلـبات للمشـروع املتصـل بتخفيف احلطام الفضائي وتطبيقها والتحقق منها                 
مل اخلدمـة الكاملـة عـلى توفـري خلفـية تقنـية وزيـادة القـدرة عـلى املنافسـة لدى                     وبالـتايل، سـتع   

   .الزبائن يف جمال الصناعة نظرا ملا تنطوي عليه من تطبيق معايري ملزمة بشأن احلطام الفضائي
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  الواليات املتحدة األمريكية
  سياسة الواليات املتحدة بشأن ختفيف احلطام املداري

الـة حكومـية يف الواليـات املـتحدة السياسـة الرمسية األوىل بشأن       مـنذ أن أصـدرت وك      -١
، مت إحـراز تقـدم هام يف إرساء أساس راسخ وحتقيق توافق يف              ١٩٨٧احلطـام املـداري يف عـام        

كما ان السياسة . اآلراء فـيما بـني الوكـاالت بشـأن املعـايري املتصـلة بتخفـيف احلطـام الفضائي                 
 ١٩٨٨يناير  / كانون الثاين  ٥ الرئيس ريغان الصادرة يف      الوطنـية بشـأن الفضـاء اخلـارجي لدى        

 :وأكد املرسوم الرئاسي الصادر يف هذا الشأن ما يلي. تناولت مسألة احلطام املداري

عـلى مجـيع القطاعات الفضائية أن تعمل على التقليل إىل أدىن حد من نشوء      " 
تـبارات والنظم   وعـلى التصـاميم والعملـيات املتصـلة بالـتجارب واالخ          . حطـام فضـائي   

الفضـائية أن جتـّد يف التقلـيل إىل أدىن حد من تراكم احلطام الفضائي أو احلّد منه على                   
 ."حنو متسق مع متطلبات البعثات وفعالية تكاليفها

ــتحديد يف     -٢ ــك، وبال ــل مــن عــامني بعــد ذل ــثاين ١٦ويف أق ، ١٩٨٩نوفمــرب / تشــرين ال
لوطنـية للفضـاء اخلـارجي بإضافة العبارة        وّسـعت إدارة بـوش نطـاق هـذا الفـرع مـن السياسـة ا               

 :التالية

ستشـجع حكومة الواليات املتحدة األمريكية األمم الناشطة يف جمال الفضاء           " 
 ."على اعتماد سياسات وممارسات ترمي إىل التقليل إىل أدىن حد من احلطام

، سياسة وطنية   ١٩٩٦سبتمرب  / أيلول ١٤كذلـك فـإن إدارة كلنـتون قد أصدرت، يف            -٣
 :جديدة للفضاء اخلارجي تضمنت عبارة أقوى بشأن احلطام املداري، هي

سـوف تعمـل الواليـات املـتحدة عـلى التقليل إىل أدىن حد من نشوء احلطام                  " 
وسـتعمل ناسـا وأوسـاط جمـتمع االستخبارات ووزارة الدفاع، بالتعاون مع       . الفضـائي 

قتداء هبا يف عمليات القطـاع اخلـاص، عـلى وضـع مـبادئ توجيهـية بشأن التصاميم لال         
ــا    ــائية وعـــربات إطالقهـ االشـــتراء احلكومـــية مســـتقبال فـــيما يـــتعلق باملركـــبات الفضـ

وعـلى عملـيات التصـميم والتشـغيل بشـأن الـتجارب واالختبارات والنظم           . وخدماهتـا 
الفضــائية أن تقلــل إىل أدىن حــد مــن تــراكم احلطــام الفضــائي أو احلــد مــنه عــلى حنــو    

 .ات وفعالية تكاليفهامتسق مع متطلبات البعث

وإن مـن مصـلحة حكومـة الواليـات املـتحدة ضـمان تطبـيق املمارسـات اليت           " 
تقلـل إىل أدىن حـد مـن احلطـام الفضـائي، مـن جانـب سـائر األمـم واملنظمات الدولية                      
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ــياديا يف احملــافل   . الناشــطة يف جمــال الفضــاء  ــة املــتحدة دورا ق وســتتوىل حكومــة الوالي
ياسـات وممارسات ترمي إىل التقليل إىل أدىن حد من احلطام           الدولـية هبـدف اعـتماد س      

وسـتتعاون عـلى الصعيد الدويل يف جمال تبادل املعلومات عن البحوث املتعلقة باحلطام              
 ."وحتديد اخليارات بشأن ختفيف احلطام

ومــا زال القــرار الرئاســي التوجــيهي يشــكل البــيان السياســايت الرئيســي بشــأن احلطــام   -٤
 .نسبة للواليات املتحدةاملداري بال

  
  املمارسات املوحدة لتخفيف احلطام املداري لدى الواليات املتحدة

ديســمرب /عقــب اجــتماع للفــريق العــامل املعــين باحلطــام الفضــائي يف كــانون األول        -٥
، ابــتدأت ناســا ووزارة الدفــاع جبــد وضــع جمموعــة مــبادئ توجيهــية لتخفــيف احلطــام  ١٩٩٦

وباستخدام . ا من جانب الوكاالت التابعة حلكومة الواليات املتحدةالفضـائي مـن أجـل اتباعه     
املــبادئ التوجيهــية القائمــة املــتعلقة بــاحلد مــن احلطــام املــداري الــتابعة لناســا، قامــت الوكالــتان 
ــن مشــاريع         ــة م ــامل، باســتكمال مســودة جمموع ــريق الع ــاقي الف ــع ب ــان، بالتضــافر م املذكورت

ام املــداري الــتابعة حلكومــة الواليــات املــتحدة، يف كــانون املمارســات املوحــدة لتخفــيف احلطــ
وعقـدت حلقـة عمـل تابعـة حلكومـة الواليـات املـتحدة بشـأن احلطام                 . ١٩٩٧ديسـمرب   /األول

يناير / كانون الثاين  ٢٩ إىل   ٢٧املـداري عنيـت بالصـناعة يف هيوسـنت، تكسـاس، يف الفترة من               
وبعد القيام مبزيد   . مع الفضاء اجلوي   لعـرض تلـك املمارسات املوحدة على أوساط جمت         ١٩٩٨

مـن االسـتعراض مــن جانـب الوكـاالت الــتابعة حلكومـة الواليـات املــتحدة وكذلـك الصــناعة،        
 .٢٠٠٠ديسمرب /اعتمدت احلكومة املمارسات املوحدة يف كانون األول

 :وتنتظم املعايري املوّحدة ضمن أربع فئات رئيسية للبعثات كما يلي -٦

 م املنطلق أثناء العمليات العادية؛مراقبة احلطا )أ( 

 التقليل إىل أدىن حد من احلطام املتولّد عن انفجارات عرضية؛ )ب( 

 اختيار نسق مأمون جململ خصائص الطريان وللعمليات؛ )ج( 

 .التخلص من البىن الفضائية ما بعد البعثة )د( 

داري املتــبعة لــدى وتطــبق املمارســات اخلاصــة باملعــايري املوحــدة لتخفــيف احلطــام املــ    -٧
حكومـة الواليـات املـتحدة، مـن جانـب كـل وكالـة حكومـية معنـية وفقـا جملموعـة السياسات                       

وقـد أصـدرت ناسـا ووزارة الدفـاع، املسـؤولتان عـن أغلبية              . واإلجـراءات اخلاصـة بكـل مـنها       
السـواتل احلكومـية، سياسـات وتوجـيهات وتعليمات ومبادئ توجيهية دقيقة التحديد لتقليص        
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ــية   . الت نشــوء احلطــام املــداري احــتما ــة واإلدارة الوطن كمــا أصــدرت إدارة الطــريان االحتادي
لدراسـة احملـيطات والغـالف اجلـوي لوائـح تنطيمـية تتعلق بالقطاعات يف أوساط جمتمع الفضاء          
اجلـوي الـتجاري الـيت مهـا مسـؤولتان عـنها، كذلـك أصدرت جلنة االتصاالت االحتادية، وهي           

ــة مســتقل   ــة احتادي ــد، يف آذار    وكال ــتراحات بشــأن صــوغ القواع ــارس /ة، إشــعارا متضــمنا اق م
. ومــا زال هــذا اإلشــعار قــيد الــنظر . ، للــنظر يف قواعــد ممكــنة تتــناول احلطــام املــداري ٢٠٠٢

وتـنظر جلـنة االتصـاالت االحتاديـة أيضـا يف مسـائل ختفـيف احلطـام عـلى أساس كل حالة على                       
 .حدة يف إطار فرادى قرارات الترخيص

  
  دارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاءاإل
تقـوم ناسا بتقييم املسائل املتعلقة باملخاطر اليت يثريها احلطام املداري منذ عهد برنامج               -٨

، مما أفضى إىل إنشاء برنامج لبحوث احلطام املداري يف مركز ليندون            ١٩٦٦جيمـيين يف عـام      
وضــعت ناســا أوىل سياســاهتا  ، ١٩٨١وحبلــول عــام . جونســون الفضــائي يف الســبعينات . ب

القائمـة عـلى الوضـع الواقـع بشـأن ختفـيف احلطـام املداري مع اشتراط أن تستنفد مراحل دلتا                     
وظهرت أوىل اإلرشادات الرمسية بشأن احلطام  . الثانـية الوقـود الدفعـي املتبقي عند انتهاء البعثة         

، صادرة عن   ١٩٩٣أبريل  / نيسان ٥، مؤرخـة    ٨-١٧٠٠املـداري يف صـورة تعلـيمات إداريـة          
 ".السياسة اخلاصة باحلّد من تكّون احلطام املداري"ناسا حتت عنوان 

 الصادر عن ناسا حمل     ٣-٨٧١٠، حل التوجيه السياسايت     ١٩٩٧مـايو   / أيـار  ٢٩ويف   -٩
 :واملعتقدات الرئيسية الثالثة اليت تقوم عليها هذه السياسة هـي. ٨-١٧٠٠تعليماهتا اإلدارية 

سـات بشـأن التصـميم والتشغيل حتد من تكوين احلطام املداري        اسـتخدام ممار   )أ( 
 على حنو متسق مع متطلبات البعثات وفعالية تكاليفها؛

 اخلــاص بناســا فــيما  ١٤-١٧٤٠إجــراء تقديــر رمســي، وفقــا ملعــيار الســالمة    )ب( 
يـتعلق بـأي مـن بـرامج أو مشـاريع ناسـا، يتـناول احـتماالت تكـّون احلطـام وخـيارات ختفيف                        

 ، مبا يف ذلك اخليارات بشأن التصميم؛احلطام

وضـع وتنفيذ تدابري إضافية لتخفيف احلطام عندما ال تعترب املسامهات املقّدرة             )ج( 
 .بشأن احلطام مقبولة

ــبارا مــن  -١٠  مــا ١٤-١٧٤٠، طــبق معــيار ناســا للســالمة  ١٩٩٥أغســطس / آب١واعت
ــة    ــيمات ناســا اإلداري ــرو ا ٨-١٧٠٠اشــترطته تعل ــزّود مدي ــأن ُي ــائق   ب ــربامج واملشــاريع بالوث ل

وتشمل الوثيقة الشاملة . واملـبادئ التوجيهـية الالزمـة لتقيـيم احـتماالت تكوين احلطام املداري      
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يف هـذا الصـدد احلطـام املـنطلق خالل العمليات العادية، واحلطام املتولّد عن االنفجارات وعن                 
 املــدار، والــتخلص مــن حــاالت الــتحطم القصــدي، واحلطــام املــتولّد عــن حــاالت التصــادم يف  
والــرباجميات املصــممة . املركــبة مــا بعــد البعــثة، وبقــاء املكونــات العــائدة إىل الغــالف اجلــوي    

ويلزم . خصيصـا لـتقدير احلطـام مـتاحة هبـدف تيسـري عملـية تقيـيم االمتثال للمبادئ التوجيهية                  
ستعراض األول  تقريـران بشـأن تقيـيم احلطـام املـداري لكل بعثة فضائية، يقدم أحدمها لدى اال                

 . يوما من استعراض حراجة التصميم٤٥للتصميم ويقدم اآلخر قبل 
  

  وزارة الدفاع
كانـت وزارة الدفـاع أول وكالـة تابعـة حلكومة الواليات املتحدة تعتمد سياسة رمسية           -١١

ــداري  ــاع يف    . بشــأن احلطــام امل ــرباير / شــباط٤فقــد دعــت مذكــرة صــادرة عــن وزارة الدف ف
العمــل مــن أجــل "، مؤسســات الدفــاع إىل "سياســة وزارة الدفــاع الفضــائية"، معــنونة ١٩٩٧

ــياهتا العســكرية     ــأثري احلطــام الفضــائي عــلى عمل ــيل إىل أدين حــد مــن ت وعــلى التصــميم  . التقل
والعملـيات الـيت تضـطلع هبـا وزارة الدفـاع بشـأن الـتجارب واالختـبارات والنظم الفضائية أن                    

راكم احلطــام الفضــائي أو احلــّد مــنه عــلى حنــو متســق مــع   جتــّد يف التقلــيل إىل أدىن حــد مــن تــ 
 عاما، إىل أن استعيض عنها      ١٢وظلـت تلـك السياسـة نـافذة ألكـثر مـن             ". متطلـبات البعـثات   

ــيه / متــوز٩يف  ". السياســة الفضــائية "، املعــنون ١٠-٣١٠٠ بتوجــيه وزارة الدفــاع  ١٩٩٩يول
حلطــام الفضــائي، متــناوال نشــوء  ووّســع التوجــيه اجلديــد نطــاق سياســة وزارة الدفــاع بشــأن ا  

 .احلطام املداري والتخلص من املركبة الفضائية والسالمة العامة للطريان الفضائي

وأصــدرت تعلــيمات تنفــيذية حمــددة مــن جانــب مؤسســات وزارة الدفــاع القائمــة          -١٢
ب بتشـغيل نظـم فضـائية، مبـا يف ذلـك القـيادة الفضائية والقيادة الفضائية لسالح الطريان ومكت             

وهـذه التعلـيمات متسـقة مـع التوصـيات الواردة يف            . االسـتطالع الوطـين يف الواليـات املـتحدة        
 .املمارسات املوّحدة لتخفيف احلطام املداري التابعة للواليات املتحدة

  
  الوكاالت احلكومية األخرى التابعة للواليات املتحدة

ــن    -١٣ ــوزارة ال ــتابعة ل ــة ال ــتوىل إدارة الطــريان االحتادي ــتها تنظــيم وترخــيص   ت قل حتــت رعاي
وأصــدرت هــذه اإلدارة . النشــاط الــتجاري املتصــل بــاإلطالق الفضــائي يف الواليــات املــتحدة  

. لوائـح تناولـت فـيها ممارسـات خمـتارة بشـأن احلطـام الفضـائي وثـيقة الصلة بعمليات اإلطالق                   
ــدة      ــية الســنوات، اعــتمدت لوائــح تنظيمــية جدي ــية اســتعراض ثنائ  يف عــام وعقــب إجــراء عمل
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 الجتـناب حـاالت التصـادم بـني مكّونـات عـربة اإلطـالق ومركبـتها الفضائية املنفصلة               ١٩٩٩
 .عنها وكذلك للحيلولة دون وقوع انفجارات عن طريق املراحل التخميدية العليا

ــتجارة     -١٤ ــوزارة ال ــتابعة ل ــية لدراســة احملــيطات والغــالف اجلــوي ال ومتــارس اإلدارة الوطن
وقامت هذه  . قابة التنظيمـية على املركبات الفضائية لالستشعار عن بعد        سـلطة الترخـيص والـر     

، باسـتعراض واعـتماد الئحـة تنظيمية تقضي بأن          ١٩٩٩-١٩٩٧اإلدارة أيضـا، خـالل الفـترة        
 .يقترح مقدم الطلب خطة للتخلص من املركبة الفضائية عند انتهاء عمليات البعثة

ــة التن  -١٥ ــية   وتــتوىل جلــنة االتصــاالت االحتادي ظــيم الــرقايب بشــأن املركــبات الفضــائية املعن
وتقـوم هـذه اللجـنة مـنذ عـدة أعوام بتقييم املسائل املتصلة              . باالتصـاالت يف الواليـات املـتحدة      

ــات الســاتلية         ــنظم واخلدم ــتعلقة بال ــيقات امل ــدى نشــوئها يف التطب ــداري ل ــام امل ــيف احلط بتخف
 متضمنا اقتراحات لصوغ القواعد مشل      ، نشرت اللجنة إشعارا   ٢٠٠٢مايو  /ويف أيار . اجلديـدة 

ــنوعة واســعة مــن املســائل املتصــلة بتخفــيف احلطــام املــداري، ويشــري هــذا اإلشــعار       طائفــة مت
. بالـتحديد إىل املمارسـات املوّحـدة لتخفـيف احلطـام املـداري لـدى حكومـة الواليات املتحدة               

را وكذلك أمرا ينشئ    وعقـب إبـداء تعليقات من جانب اجلمهور، ينتظر أن تصدر اللجنة تقري            
 .قواعد بشأن احلطام املداري

  
  الصناعة يف الواليات املتحدة

أصــدر املعهــد األمــريكي لــلمالحة اجلويــة والفضــائية، وهــو أحــد مؤسســات الفضــاء     -١٦
اجلـوي احلكومـية الـبارزة يف الواليـات املـتحدة، أول ورقة موقف شاملة بشأن احلطام املداري           

وترد يف ورقة املوقف هذه العديد من العناصر اليت تتضمنها          . ١٩٨١ووسـائل ختفـيفه، يف عام       
ويف . السياسـات واملبادئ التوجيهية املتصلة بتخفيف احلطام املداري القائمة يف الوقت احلاضر           

، نشــر املعهــد تقريــرا خاصــا عــن قوانــني الواليــات املــتحدة وسياســاهتا ولوائحهــا   ١٩٩٩عــام 
طـام املـداري، مـع التركيز على تطبيقاهتا على جمموعات سواتل            التنظيمـية املـتعلقة بتخفـيف احل      

ومــا فتئــت رابطــة صــناعات الفضــاء  . يف املــدار األرضــي املــنخفض واملــدار األرضــي املتوســط 
اجلـوي هـي األخرى تعمل بنشاط بشأن الترويج إلقامة حوار بني الصناعة واحلكومة يف سبيل                

حلطــام املــداري ولإلجــراءات املســؤولة الــيت التوصــل إىل فهــم مشــترك للــتهديد الــذي يشــكله ا
 .ميكن أن حتد من منو الكتل احلطامية املدارية
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  ملخص
ــتعلقة باحلطــام         -١٧ ــبحوث امل ــلى ال ــتماما نشــطا ال يقتصــر ع ــتحدة اه ــات امل ــبدي الوالي ت

املـداري، بـل يشـمل أيضـا تنفـيذ السياسـات واملمارسـات املصـممة لتقلـيص احـتماالت نشوء                     
وتلـك السياسـات، الـيت تتضـمن مزجيا متنوعا مما وضعته احلكومة من مبادئ         . رياحلطـام املـدا   

توجيهـية وممارسـات موّحـدة ولوائـح تنظيمـية جتاريـة وإجـراءات لالمتثال الطوعي القائم على                  
 .التنّور واالهتمام الذايت، ما زالت بالغة الفعالية حىت اآلن

ثات الفضائية اخنفاضا حادا بالنسبة     وقـد اخنفـض حجـم تكـّون احلطام ذي الصلة بالبع            -١٨
واألهـم مـن ذلـك هـو أنه مل يتعرض للتشظّي يف            . للبعـثات الـيت تضـطلع هبـا الواليـات املـتحدة           

ويف . ١٩٩٠املـدار إال جسـمان اثـنان مـن األجسـام الـيت أطلقـتها الواليـات املـتحدة مـنذ عام                       
، مت )لة العليا من بيغاسوس األربعنيومهـا املـرحلة الثانـية مـن تيـتان الثاين واملرح         (كلـتا احلالـتني     

االضـطالع بتحقـيقات صـارمة للكشـف عـن األسـباب احملـتملة ملـا حـدث، فضـال عـن اعتماد                       
ويف املداريـن األرضي املنخفض واملتزامن، يوىل       . تدابـري وقائـية قـبل اسـتئناف البعـثات املداريـة           

احلها العليا عند انتهاء    اهـتمام شـديد إلجـراءات التخلص الصحيح من املركبات الفضائية ومر           
 .البعثة اخلاصة بكل منها
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