
 

 

  

     
المبادئ التوجيهية لتخفيف الحطام الفضائي التي وضعتها لجنة     

    استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية
   الخلفية  - ١  

 ١٩٩٩نشرت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف عام منذ أن   
كان هناك فهم عام بأن بيئة احلطام الفضائي الراهنة   (أ)تقريرها التقين عن احلطام الفضائي،

تشكل خطرا على املركبات الفضائية املوجودة يف مدار أرضي. وألغراض هذه الوثيقة، يعّرف 
األجسام املصنوعة، مبا فيها شظايا تلك األجسام وعناصرها،  احلطام الفضائي بأنه مجيع

املوجودة يف مدار أرضي أو العائدة إىل الغالف اجلوي، غري الصاحلة للعمل. ومع استمرار 
تزايد جمموعات احلطام، سيتزايد تبعا لذلك احتمال حدوث اصطدامات قد تؤدي إىل وقوع 

ر حدوث أضرار على األرض إذا حتمل أضرار حمتملة. وفضال عن ذلك، يوجد أيضا خط
احلطام العودة إىل الغالف اجلوي األرضي. ولذلك يعترب التنفيذ الفوري لتدابري مالئمة 
لتخفيف احلطام خطوة حكيمة وضرورية صوب احلفاظ على بيئة الفضاء اخلارجي من أجل 

  األجيال املقبلة.

وجود يف املدارات األرضية هي: وتارخييا، كانت املصادر الرئيسية للحطام الفضائي امل  
(أ) حاالت التشظي العرضية والعمدية اليت ينتج عنها حطام طويل العمر و(ب) احلطام 
الذي يطلق عمدا أثناء تشغيل املركبات الفضائية واملراحل املدارية من مركبات اإلطالق. 

ئي يف ويتوقع أن تكون الشظايا الناجتة من االصطدامات مصدرا هاما للحطام الفضا
  املستقبل.

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

طام اليت حتد من توليد ذلك احلطام يف أجل أطول. وتتعلق الفئة األوىل باحلد من إنتاج احل
الفضائي املتصل بالرحالت الفضائية وتفادي حاالت التشّظي. وتتعلق الفئة الثانية بإجراءات 
اية العمر اليت تزيل املركبات الفضائية واملراحل املدارية ملركبات اإلطالق املخرجة من اخلدمة 

  من املناطق املأهولة باملركبات الفضائية العاملة.
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    المبرر  - ٢  
دابري ختفيف احلطام الفضائي ألن بعض احلطام الفضائي ميكن أن يوصى بتنفيذ ت  

يلحق الضرر باملركبات الفضائية فيؤدي إىل فقدان البعثات، أو إىل إزهاق األرواح يف حالة 
املركبات املأهولة. وتدابري ختفيف احلطام الفضائي هامة للغاية بالنسبة ملدارات الرحالت 

  ة طواقم املركبات.املأهولة، بسبب آثارها على سالم

(اليادك)  جلنة التنسيق املشرتكة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائيوقد أعدت   
جمموعة مبادئ توجيهية لتخفيف احلطام الفضائي تبني العناصر األساسية لتخفيف احلطام 

وجودة الفضائي الواردة يف سلسلة من املمارسات واملعايري واملدونات والكتيبات اإلرشادية امل
اليت وضعها عدد من املنظمات الوطنية والدولية. وتدرك جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف 
األغراض السلمية فائدة وجود جمموعة من املبادئ التوجيهية النوعية الرفيعة، تنال قبوال أوسع 

جانب لدى أوساط الفضاء العاملية. ولذلك أنشئ الفريق العامل املعين باحلطام الفضائي (من 
اللجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية) 
ا من املبادئ التوجيهية املستندة إىل املضمون التقين والتعاريف  ليعد جمموعة موصى 

 اليت وضعتها اليادك، مع املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائياألساسية الواردة يف 
  .عاهدات األمم املتحدة ومبادئها املتعلقة بالفضاء اخلارجيإيالء االعتبار مل

    
    التطبيق  - ٣  

ينبغي أن تقوم الدول األعضاء واملنظمات الدولية طوعا باختاذ تدابري، عن طريق   
ا اخلاصة املنطبقة، لضمان تنفيذ هذه املبادئ التوجيهية،  اآلليات الوطنية أو عن طريق آليا

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

وتنطبق هذه املبادئ التوجيهية على ختطيط البعثات وتشغيل املركبات الفضائية   
واملراحل املدارية املصّممة حديثا، واملوجود منها حاليا إن أمكن ذلك، وعلى تشغيلها. وهي 

  .ليست ملزمة قانونا مبقتضى القانون الدويل

ويسّلم أيضا بأنه ميكن أن تكون هناك مربرات الستثناءات من تنفيذ مبادئ   
توجيهية منفردة أو عناصر منها، وذلك مثال من خالل أحكام معاهدات األمم املتحدة 

  ومبادئها بشأن الفضاء اخلارجي.
    



 

 

  

    المبادئ التوجيهية لتخفيف الحطام الفضائي  - ٤  
يهية التالية فيما يتعلق بأطوار ختطيط بعثات املركبات ينبغي أن ينظر يف املبادئ التوج  

الفضائية واملراحل املدارية ملركبات اإلطالق وتصميمها وصنعها وتشغيلها (اإلطالق والرحلة 
 والتخلص).

    
    : احلد من احلطام املنبعث أثناء العمليات العادية١املبدأ التوجيهي       

ينبعث منها حطام أثناء العمليات العادية. ينبغي أن تصمم النظم الفضائية حبيث ال   
وإذا كان ذلك غري ممكن فينبغي التقليل إىل احلد األدىن من تأثري أي انبعاث للحطام على 

  بيئة الفضاء اخلارجي.

خالل العقود املبكرة من عصر الفضاء، مسح مصممو مركبات اإلطالق واملركبات   
ام املتصلة بالرحالت إىل مدار أرضي، ومشل الفضائية باالنبعاث العمدي للعديد من األجس

ذلك، فيما مشل، أغطية أجهزة االستشعار، وآليات الفصل، ومتعلقات النشر. وقد برهنت 
جهود التصميم املكرسة، املدفوعة 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 ٢أ التوجيهي املبد      
    أثناء األطوار التشغيلية

ينبغي أن تصمم املركبات الفضائية واملراحل املدارية من مركبات اإلطالق حبيث يتم   
تفادي أمناط األعطال اليت ميكن أن تؤدي إىل حاالت التشظي العرضية. ويف احلاالت اليت 

فيها عن ظرف يفضي إىل مثل ذلك العطل، ينبغي ختطيط وتنفيذ تدابري للتخلص يكشف 
  والتحييد من أجل تفادي حدوث التشظي.

تارخييا، نتجت بعض حاالت التشظي من أعطال النظم الفضائية، مثل األعطال   
الكارثية لنظم الدسر والقدرة الكهربائية. وميكن ختفيض احتمال وقوع هذه األحداث 

  ة بإدراج سيناريوهات التشظي املمكنة يف حتليل أمناط األعطال.الكارثي
    

    : احلد من احتمال االصطدام العرضي يف املدار٣املبدأ التوجيهي       
لدى تطوير تصميم املركبات الفضائية ومراحل مركبات اإلطالق وحتديد مالمح   

ا، ينبغي تقدير احتمال االصطدام العرضي باألجسام املعروفة أثناء طور اإلطالق والعمر  بعثا



 

 

  

املداري للنظام واحلد من ذلك االحتمال. وإذا كانت البيانات املدارية املتاحة تشري إىل اصطدام 
  حمتمل فينبغي النظر يف تعديل توقيت اإلطالق أو يف القيام مبناورة مدارية لتفادي االصطدام.

دراسات عديدة إىل  متت بالفعل استبانة بعض حاالت االصطدام العرضية. وتشري  
أنه، مع تزايد عدد جمموعات احلطام الفضائي وحجمها، يرجح أن يصبح املصدر الرئيسي 
للحطام الفضائي اجلديد ناجتا من االصطدامات. وقد اعتمدت بعض الدول األعضاء 

  واملنظمات الدولية بالفعل إجراءات لتفادي االصطدامات.
    

    العمدي وسائر األنشطة الضارة : تفادي التدمري٤املبدأ التوجيهي       
ديدا للعمليات الفضائية،    تسليما بأن ازدياد احتمال االصطدام ميكن أن يشكل 

ينبغي تفادي التدمري العمدي ألي مركبات فضائية ومراحل مدارية من مركبات اإلطالق 
  موجودة يف املدار أو أي أنشطة ضارة أخرى توّلد احلطام الطويل العمر.

ا على ارتفاعات عندما تك   ون حاالت التشظي العمدي ضرورية فينبغي القيام 
  منخفضة مبا يكفي للحد من العمر املداري للشظايا النامجة.

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

    الناجم عن الطاقة املخزونة
االت التشظي العرضي على املركبات الفضائية من أجل احلد من اخلطر الناتج من ح  

األخرى واملرحل املدارية األخرى من مركبات اإلطالق، ينبغي استنفاد مجيع مصادر الطاقة 
املخزونة احملمولة على املنت أو جعلها مأمونة عندما ال تعود الزمة لعمليات الرحلة أو 

  للتخلص بعد الرحلة.

م الفضائي املسجلة، بفارق كبري، من تشظي نشأت أكرب نسبة من جمموعات احلطا  
املركبات الفضائية واملراحل املدارية من مركبات اإلطالق. وكانت غالبية حاالت التشظي تلك 
غري متعمدة، ونشأ العديد منها من التخلي عن املركبات الفضائية واملراحل املدارية من 

ا كميات كبرية من الطاقة املخزونة. وكانت أكثر تدابري التخفيف من  مركبات اإلطالق و
احلطام الفضائي فعالية هي حتييد املركبات الفضائية واملراحل املدارية من مركبات اإلطالق 
ا. ويتطلب التحييد إزالة مجيع أشكال الطاقة املخزونة، مبا فيها األوقدة  اية رحال عند 

  الكهربائية.الداسرة والسوائل املضغوطة املتبقية وتفريغ أجهزة التخزين 



 

 

  

: احلد من الوجود الطويل األجل للمركبات الفضائية واملراحل ٦املبدأ التوجيهي       
ا اية رحال     املدارية من مركبات اإلطالق يف منطقة املدار األرضي املنخفض بعد 

ت أطوارها التشغيلية    املركبات الفضائية واملراحل املدارية من مركبات اإلطالق اليت أ
ارات ومتر عرب منطقة املدار األرضي املنخفض ينبغي أن تزال من املدار بطريقة يف املد

ا وجودها  حمكومة. وإذا كان ذلك غري ممكن فينبغي التخلص منها يف مدارات يتفادى 
  الطويل األجل يف منطقة املدار األرضي املنخفض.

املنخفض، ينبغي  لدى البت بشأن احللول املمكنة إلزالة األجسام من املدار األرضي  
إيالء االعتبار الواجب لضمان أن احلطام الذي يبقى حىت يصل إىل سطح األرض ال يشكل 
خطرا غري ضروري على الناس أو املمتلكات، مبا يف ذلك تسبيب اخلطر عن طريق التلوث 

  البيئي الذي تسببه املواد اخلطرة.
    

للمركبات الفضائية واملراحل  : احلد من التداخل الطويل األجل٧املبدأ التوجيهي       
ا اية رحال     املدارية من مركبات اإلطالق مع منطقة املدار األرضي التزامين بعد 

ت أطوارها التشغيلية    املركبات الفضائية واملراحل املدارية من مركبات اإلطالق اليت أ
ا تداخلها يف مدارات متر عرب منطقة املدار األرضي التزامين ينبغي تركها يف مدارا ت يتفادى 

  الطويل األجل مع منطقة املدار األرضي التزامين.

بالنسبة لألجسام الفضائية املوجودة يف منطقة املدار األرضي التزامين أو بالقرب   
منها، ميكن ختفيض إمكانية حدوث االصطدامات يف املستقبل برتك األجسام عند انتهاء 

ا يف مدار فوق منطقة املدار األ رضي التزامين، حبيث ال تتداخل مع منطقة املدار رحال
  األرضي التزامين أو تعود إليها.

    
    التحديثات  - ٥  

ينبغي أن تستمر األحباث اليت جتريها الدول األعضاء واملنظمات الدولية يف ميدان   
احلطام الفضائي بروح التعاون الدويل بغية تعظيم فوائد مبادرات ختفيف احلطام الفضائي. 

ف ُتستعرض هذه الوثيقة وقد تنقح، حبسب االقتضاء، على ضوء االستنتاجات وسو 
  اجلديدة.

    



 

 

  

    المرجع  - ٦  
ترد الصيغة املرجعية ملبادئ اليادك التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي عند نشر هذه   

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

والتوصيات املتعلقة بتخفيف احلطام ولالطالع على املزيد من املعلومات املتعمقة   
الفضائي، ميكن للدول األعضاء واملنظمات الدولية الرجوع إىل أحدث صيغة ملبادئ اليادك 
التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي والوثائق الداعمة األخرى، اليت ميكن الوصول إليها على 
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