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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
          يف األغراض السلمية

      استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد    
      *ورقة عمل مقدَّمة من االحتاد الروسي    

األمان يف الفضاء يف سياق موضوع استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي   -أوالً  
    يف األمد البعيد

ــام   -١ ــد٢٠١١َّيف عـ ــةُ، حـ ــسلمية   دت جلنـ ــراض الـ ــارجي يف األغـ ــضاء اخلـ ــتخدام الفـ    اسـ
، الكيفية اليت ينبغي أن ميـضي هبـا الفريـق العامـل املعـين باسـتدامة أنـشطة                   )جلنة الفضاء اخلارجي  (

وبـذلك  . عمله  ممارسة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، التابع للجنة الفرعية العلمية والتقنية، يف          
فقد تبيَّن أنَّ من املمكن التركيز على الكـثري     : هذا القرار لية صنع   عمحتقَّقت نتيجة هامة يف إطار      

من جوانب مسألة استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد وحتديد مسائل ُتختـار للنظـر                
ر التوفيق بـني مواقـف الـدول      وحىت على الرغم من تعذّ    . فيها بالتفصيل وفقا خلصائصها الوظيفية    

 النظـر يف عـدد مـن اجلوانـب           ضرورة ره أعضاء اللجنة بشأن   وال، فإنَّ ما قرّ   املختلفة يف كل األح   
 إمنا هـو خطـوة تكفـي يف حـّد ذاهتـا لتأكيـد الفكـرة الـيت تـرى يف الفـضاء                         يف هذا الشأن   املختلفة

اخلارجي مـوردا اسـتراتيجيا للبـشرية كافـة وجتعـل مـن املمكـن حتديـد وتوطيـد مـصاحل مـشتركة                       
د من فـرص التعـاون علـى ضـمان األمـان يف الفـضاء ومتديـده إىل جمـاالت          جديدة بغية إتاحة املزي   

  .أخرى على السواء
                                                                    

ان الدورة اخلامسة واخلمسني للجنة استخدام الفضاء رة إّبأُتيحت ورقة العمل هذه يف صورة ورقة غري حمّر *  
للغتني اإلنكليزية والروسية فحسب يف ورقة غرفة االجتماعات اخلارجي يف األغراض السلمية با

(A/AC.105/2012/CRP.19).  
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ؤ جبميـع   ر التنبّـ   جتعل من املتعذّ   ،املوضوع بعض األسباب، وال سيما طبيعة هذا        غري أنَّ   -٢
وهــذا بــاع النــهج االستقــصائي التحليلــي يف هــذا الــشأن،  دة الــيت سيــسفر عنــها اّتالنتــائج احملــّد
  .ف بطريقة عملية مع التزام قدر مناسب من احلذر اللجنة أن تتصّريقتضي من

 مـن املفـاهيم اهلامـة يف جمـال الدبلوماسـية            األمان يف الفضاء وأمان األنـشطة الفـضائية       و  -٣
 خيتلـف بـاختالف سـاحة املفاوضـات         املفـاهيم  هـذه    الـذي ُتعـاجلَ فيـه     سياق  الـ  غري أنَّ . الفضائية
فريـق اخلـرباء احلكـوميني       جلنة الفـضاء اخلـارجي أم      الساحة هي    أي ما إذا كانت تلك    الدولية،  

األفرقــة أم ) ٢٠١٢يوليــه /أن يبــدأ عملــه يف متــوزاملتوقــع (املعــين بتــدابري الــشفافية وبنــاء الثقــة  
مـؤمتر   نة قواعد سلوك بـشأن األنـشطة الفـضائية أم         املشاورات املتعلقة بصوغ مدوَّ   املشاركة يف   
أمان األنشطة الفـضائية يف املقـام    مسألة  رتبط  تة الفضاء اخلارجي،    ويف سياق جلن  . نزع السالح 

فـة عـن العمـل      ع األجـسام املتوقّ   الفضاء القريب مـن األرض وتتبّـ      ث  بالقضايا املتعلقة بتلوّ  األول  
  .وشظايا احلطام الفضائي

 ،ق والنهوض مبـستوى املعلومـات   مسألة زيادة القدرة على التحقُّ  ويف الوقت ذاته، فإنَّ     -٤
والقـدرة  األنـشطة الفـضائية     أمـان     مـشاكل ضـمان     ببحـث وحـلّ    اآلن نفـسه  مع االضطالع يف    

 أمــان األنــشطة ينبغــي النظــر إليهــا يف الــسياق الــسياسي األوســع، ومفــاده أنَّ هبــا، ؤ علــى التنّبــ
الـدول  هبـا وبنوايـا     ؤ   حال مرتبط ارتباطا ال انفصام له بالقـدرة علـى التنبّـ            الفضائية هو على أيِّ   

  .ملسألتان مترابطتان ترابطاً وثيقاًاوهاتان .  استخدام الفضاءبشأن
تبـادل معلومـات   ب يتطلّـ األنـشطة الفـضائية   ويف والنجاح يف ضمان األمان يف الفضاء         -٥

أنــه ، كمــا  هلــذا التبـادل فــق عليـه اســتخدام شـكل متَّ وافيـة بدرجــة كافيـة مــع   وودقيقــة موثوقـة  
ــ وأســاليب مــشروعة   التفــاهم علــى سياســات وق، نات قواعــد للتحقّــ مــدوَّب اســتحداث يتطلّ

فـة  ص مـن األجـسام الفـضائية املتوقّ   ال لتدابري الـتخلّ تيسري التنفيذ العادل والفعّ   لوإجراءات تقنية   
ومـن املهـم يف األمـد البعيـد حتديـد آفـاق قويـة وواضـحة                 . عن العمل وشظايا احلطـام الفـضائي      

رسـة الدوليـة يف هـذا الـشأن، يف شـكل            للمماوإرسـاء أسـس مؤسـسية       . للتعاون يف هذا الشأن   
مـة  ُنهـج منظَّ  وضـع    بمع استحداث آليات التنفيذ املوازيـة، إمنـا هـو أمـر يتطلّـ             مبادئ إرشادية   

 اجلمـاعي علـى هـذا       َم بعيـد التقـدّ    ر إىل حـدّ   ييسِّسا  ّممو. دة على الصعيدين الوطين والدويل    وحمدَّ
مـسألة ضـمان     لى النجاح يف معاجلـة     ع ية احلرصُ حّجذات   قرارات مدروسة و   الدرب واعتمادَ 

  .ذكريف احملافل الدولية السالفة ال أمان األنشطة الفضائية
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    األطر التنظيمية  -ثانياً  
ث  السياسات والتدابري اليت اعتمدها االحتاد الروسي بشأن وقايـة الفـضاء مـن التلـوّ                إنَّ  -٦

 مــن مراحــل عمــر تــشغيل ثــه ولــضمان أمــان األنــشطة الفــضائية يف كــل مرحلــة  مــن تلّوواحلــّد
املعدات الفضائية ُوضعت على حنو يفـي متامـا باملتطلبـات الوطنيـة واملعـايري التقنيـة املعمـول هبـا                     

  .وباملبادئ اإلرشادية واللوائح التنظيمية املقبولة دوليا على السواء
ولقد أرسـى االحتـاد الروسـي أساسـا قانونيـا ميكـن بـه تـسيري العمـل علـى حـل مـشاكل                         -٧

أغـسطس  / آب ٢٠وفضال عن قانون األنشطة الفضائية لالحتاد الروسي املؤرَّخ         . م الفضائي احلطا
، تتـألّف   ٢٠١١نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢١ املؤرَّخ   FZ-331، بصيغته املعدَّلة بالقانون رقم      ١٩٩٣

  :الصكوك األساسية مما يلي
االحتـاد  أسـس سياسـات األنـشطة الفـضائية يف     "وثيقة مبادئ توجيهية معنونـة      )أ(  

ها رئـيس االحتـاد الروسـي يف        ، وقد أقرّ  " واآلفاق البعيدة املدى   ٢٠٢٠-٢٠١٢الروسي للفترة   
ــام  ــي حتــدّ ٢٠٠٨ع ــضائية       ، وه ــشطة الف ــان األن ــسألة ضــمان أم ــسية م ــسائل الرئي د ضــمن امل

 من تكَوُّن احلطام الفـضائي عنـد        ل إىل أدىن حدّ   باستحداث تكنولوجيات وضروب إنشائية تقلّ    
  ؛" واستخدامهاركبات واحملطات الفضائيةإطالق امل
ث الفــضاء أو وقايتــه مــن نظــام املعــايري القــائم الــذي حيكــم أنــشطة تقليــل تلــّو  )ب(  

 :ث، وهو يشملالتلّو

بنــود " املعنــون ،OST 134-1023-2000املعيــار الــصناعي الفــضائي املتخــّصص    ‘١‘
بـــدأ نفـــاذه يف " (املتطلبـــات العامـــة لتخفيـــف احلطـــام الفـــضائي: تكنولوجيـــا الفـــضاء

 ؛)٢٠٠٠ عام

: بنـود تكنولوجيـا الفـضاء     " املعنـون    ،OST 134-1031-2003ص  املعيار املتخـصّ    ‘٢‘
املتطلبات العامة حلماية املرافق الفـضائية مـن اآلثـار امليكانيكيـة للـشظايا الناشـئة بفعـل                  

 ؛)٢٠٠٣بدأ نفاذه يف عام " (الطبيعة أو اإلنسان

بيئــة " املعنــون ،GOST P 25645.167-2005الروســي املعيــار احلكــومي لالحتــاد   ‘٣‘
هـي   التوزيع الزمكـاين لكثافـة دفْـق املـواد الـيت             منوذج): الطبيعية واالصطناعية (الفضاء  

 ؛)٢٠٠٥بدأ نفاذه يف عام " (من صنع اإلنسان يف الفضاء

ــاد الروســـي    ‘٤‘ ــومي لالحتـ ــار احلكـ ــون GOST P 25952-2008املعيـ ــود "، املعنـ بنـ
املتطلبات العامة للمرافق الفضائية من أجل ختفيـف تكـوُّن احلطـام            : فضاءتكنولوجيا ال 
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 مجيــع علــىمتطلبــات هــذا املعيــار تنــسحب ؛ و)٢٠٠٩بــدأ نفــاذه يف عــام " (الفــضائي
اجملموعات الفضائية اجلديدة أو احملدَّثة ذات الطبيعة العلميـة واالجتماعيـة واالقتـصادية             

رحلــة مــن مراحــل عمــر تــشغيل اجملموعــات  غطــي كــل متأو التجاريــة أو العــسكرية و
الفضائية وفقا للمبـادئ التوجيهيـة للتخفيـف مـن احلطـام الفـضائي الـصادرة عـن جلنـة                    

  .الفضاء اخلارجي
    

    واملنهجية احلالة الراهنة بشأن التطبيق وأساليب االستعمال واملعايري التقنية  -ثالثاً  
حتاد الروسي إزاء املبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف         فيما يلي التدابري التنفيذية اليت اختذها اال        -٨

  : احلطام الفضائي الصادرة عن جلنة الفضاء اخلارجي
  : من احلطام املنبعث أثناء العمليات العاديةاحلّد  )أ(  

نــات  مكّو أن تتبعثــر يف الفــضاء أيُّب التــام الحتمــالالتجّنــ: خــذةالتــدابري املتَّ  ‘١‘
 DM-SLB وBreeze-M  وFregatل الـصاروخية  هيكلية أو أجزاء أو شـظايا مـن املراحـ   

  ؛Soyuz-2 واملرحلة الثالثة للصواريخ احلاملة
يــة أو التجنــب التــام أليِّ احتمــال لتبعثــر أيِّ مكّونــات هيكل: التــدابري املعتزمــة  ‘٢‘

  ؛السواتل قيد اإلنشاءأجزاء أو شظايا يف الفضاء من 
االت التـشظّي أثنـاء األطــوار   التقليـل إىل احلـّد األدىن مـن إمكانيـة حـدوث حـ        )ب(  
  :التشغيلية

غة يف إنـشاء املركبـات الفـضائية        اختيار مالمح تـصميم مـسوَّ     : خذةالتدابري املتَّ   ‘١‘
 للمركبــة الفــضائية مــع تركيــب دروع مــضادة للنيــازك علــى وحــدات الــضغط العــايل 

Elektro-L زات من طراز    املعّزوBreeze-M وFregat        ّا عهمـن أجـل احليلولـة دون تـصد
 إىل البطاريــات Ekspress-AMل يف املركبــات الفــضائية مــن طــراز  ودمارهــا؛ والتحــّو

ــستعمل   ــيت ت ــاتال ــدالً  مركِّم ــدروجني ب ــستعمل     النيكــل واهلي ــيت ت ــات ال ــن البطاري  م
   الغازات الناشئة؛الكاديوم، اليت هي عرضة للدمار نتيجة النفجار- الفضةمركِّمات

غة يف إنـشاء املركبـات الفـضائية        ح تـصميم مـسوَّ    اختيار مالم : التدابري املعتزمة   ‘٢‘
ب ضغط العــايل لتجّنــ املقبلــة مــع تركيــب دروع مــضادة للنيــازك علــى وحــدات الــ       

  عها ودمارها؛تصّد
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  : من احتمال االصطدام العرضي يف املداراحلّد  )ج(  
املواظبة على تقييم احتمال التصادم بني حمطة الفضاء الدوليـة          : خذةالتدابري املتَّ   ‘١‘

ــوخّ    ــاورات لتجنـّـ وشــظايا احلطــام الفــضائي الكــبرية، مــع ت ــام مبن  ب االصــطدامي القي
 علــى تبــادل البــارامترات املداريــة لــضمان احتفــاظ الــساتلني فــقاتُّ، ٢٠٠٧عــام  منــذ(

، ٢٠١٢عــام ومنــذ بدايــة  . همــاي مبوقعMTSAT واليابــاين Ekspress-AM 3الروســي 
ر الــساتلي الثابــت بالنــسبة لــألرض جيــري رصــد حــاالت التقــارب اخلطــرية علــى املــدا

  ؛)Luch-5A وElektro-Lبشأن الساتلني 
انتهاج ُخطى عملية لتنفيذ تدابري ملنـع التـصادم العرضـي بـني             : التدابري املعتزمة   ‘٢‘

  لروسية واألجسام الفضائية األخرى؛مركبات الكوكبة املدارية ا
  :تفادي التدمري العمدي وسائر األنشطة الضارة  )د(  

زات  مـن الـصواريخ احلاملـة واملعـزِّ        د أليٍّ ب التدمري املتعمّ  جتّن: خذةلتدابري املتَّ ا  ‘١‘
  واملركبات الفضائية؛

  تطوير املمارسات احلالية؛: عتزمةالتدابري امل  ‘٢‘
ــل إىل احلــدّ   )ه(   ــشظّ  التقلي ــة الت ــن إمكاني ــاجم عــن    األدىن م ــة الن ي الالحــق للرحل
  :املخزونة الطاقة

زات عقـب نقلـها     انات الوقود يف املعـزِّ    ختفيف الضغط يف خزّ   : خذةالتدابري املتَّ   ‘١‘
  مــن نــوعزاتص؛ وتــصريف بقايــا الوقــود مــن وحــدة الــدفع يف املعــزِّإىل مــدار الــتخلّ

DM      ؛ وحرق بقايا الوقـود يف وحـدة الـدفع يف           ي؛ وحرق بقايا الوقود يف احملّرك الرئيس
 املوجـودة   املركِّمـات بطاريـات   نظام اإلطالق بعـد انفـصال اجلـسم الفـضائي؛ وتفريـغ             

ــريان      ــالت الطـ ــشغيل عجـ ــف تـ ــنت ووقـ ــى املـ ــكوبات علـ ــزة  واجلريسـ ــائر األجهـ وسـ
؛ وتفريـغ مـصادر    الواقـع حتـت ضـغوط عاليـة       امليكانيكية؛ والـتخلّص مـن بقايـا الوقـود          

  ؛ Ekspress-AMالقدرة الكيميائية يف السواتل 
ائية املقبلـة عمليـات إحـراق       سوف ُتجرى يف املركبات الفـض     : التدابري املعتزمة   ‘٢‘

كات الدفعي عقب انتـهاء العمـر التـشغيلي للبعثـات العاملـة وتفريـغ               الحقة لوقود احملرّ  
ــها وفــصل تلــك البطاريــات ووقــف تــشغيل    املركِّمــاتبطاريــات   املوجــودة علــى متن

عجـــالت الطـــريان واجلريســـكوبات وســـائر األجهـــزة امليكانيكيـــة وتنفـــيس خزانـــات  
  بيب تنظيم احلرارة مضغوطة بإحكام؛وضمان بقاء أناالغازات املضغوطة 
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 مـن الوجـود الطويـل األجـل للمركبـات الفـضائية واملراحـل املداريـة مـن           احلّد  )و(  
  :مركبات اإلطالق يف منطقة املدار األرضي املنخفض بعد هناية رحالهتا

 بطريقـة   Mir، أُعيدت احملطة الفضائية املدارية      ٢٠٠١يف عام   : املتَّخذةالتدابري    ‘١‘
طنـا؛ وأجريـت     ١٢٠حمكومة إىل الغالف اجلوي لألرض، وكانت كتلتها تزيـد علـى            

 مـن املـدار وإعادهتـا إىل الغـالف          Progressعمليات حمكومة إلخراج مركبات الشحن      
؛ وأُخرجــت املركبــة الفــضائية  )فيمــا يــصل إىل أربــع أو مخــس مــرات ســنويا  (اجلــوي 

Ekspress-AM 4  ــدت إىل ــدار وأعي ــة لتجّنــ    مــن امل ــة حمكوم ب الغــالف اجلــوي بطريق
 شــظايا احلطــام الفــضائي؛ وأُخرجــت مــن املــدار وقــوع اصــطدام عرضــي وزيــادة كــّم

ق إىل عيـدت إىل الغـالف اجلــوي عقـب عمليـات إطــال     وأFregatُزات مـن طــراز  املعـزِّ 
  املدارات القريبة من األرض؛

عـادة املركبـات الفـضائية      من املعتزم تنفيذ منـاورة مـن أجـل إ         : التدابري املعتزمة   ‘٢‘
Resurs-DK1و Resurs-Pو Maksat-R إىل األرض يف منطقـــة غـــري مالحيـــة يف احملـــيط 
ر إمـدادات كافيـة مـن الوقـود      التحليق أو، يف حالة عدم توفّ      اكتمال بعثة    اهلادئ عقب 

للعودة إىل الغالف اجلوي، إجراء منـاورة لنقـل الـسواتل إىل مـدارات حمـدودة العمـر،                  
  هذه املدارات وفق الوقود املتبقي؛ بارامترات دُتحدَّوسوف 

 من التداخل الطويـل األجـل للمركبـات الفـضائية واملراحـل املداريـة مـن                 احلّد  )ز(  
  :مركبات اإلطالق مع منطقة املدار األرضي التزامين بعد هناية رحالهتا

 Ekspress-AM 11 النجاح يف نقل املركبـة الفـضائية املعطوبـة   : خذةالتدابري املتَّ  ‘١‘
م كات نظـام الـتحكّ    ص باستخدام حمرّ  من املدار الثابت بالنسبة لألرض إىل مدار التخلّ       

  ؛٢٠٠٦الوضعية وحفظ الثبات يف عام يف 
التخطيط لتنفيذ عمليات لنقـل سـواتل املـدار الثابـت بالنـسبة             : التدابري املعتزمة   ‘٢‘

نتـهاء عمـر التـشغيل    ص بعـد ا لألرض ذات التصميمات األحدث عهدا إىل مدار التخلّ 
  .د لبعثتهااحملّد

    
ة يف الفضاء القريب من األرض ريالنظام املؤمتت لكشف احلاالت اخلط  -رابعاً  

    واإلنذار بوجودها
الفــضاء احلاليــة املتاحــة لالحتــاد الروســي،  منــاطق  إىل اســتكمال أســاليب مراقبــة ســعياً  -٩

نظـام  ، إلنـشاء    )روسـكومسوس (سـية   يتواصل العمل حتت إشراف وكالة الفـضاء االحتاديـة الرو         
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ــاالت اخلطـــ    ــشف احلـ ــت لكـ ــذار بوجودهـــا    ريمؤمتـ ــن األرض واإلنـ ــب مـ ــضاء القريـ  ة يف الفـ
يب يف بداية األمر، وسوف تـستخدم عملياتـه، ضـمن مجلـة أمـور،               ـواستخدامه على أساس جتري   

 .ملصلحة التعاون الدويل

  :يليفيما سيستخدم فيها النظام هي الرئيسية اليت واألنشطة   -١٠
ل خطـرا علـى املركبـات الفـضائية         رصد األجسام الفضائية اليت ميكن أن تشكّ        )أ(  

  املأهولة أو غري املأهولة؛
احلــاالت اخلطــرية الناشــئة يف الفــضاء القريــب مــن األرض، وال ســيما    رصــد   )ب(  

حــاالت االقتــراب اخلطــري لــشظايا احلطــام الفــضائي مــن املركبــات الفــضائية العاملــة وإخــراج    
 ضائية البالغة اخلطورة من املدار؛سام الفاألج

زات ص مــن الــصواريخ احلاملــة واملعــزِّ   اإلشــراف علــى تنفيــذ تــدابري الــتخلّ      )ج(  
 .ص أو مدارات حمدودة العمرواملركبات الفضائية اليت استهلكت بإرساهلا إىل مدارات التخلّ

 : التدابري التالية حىت اآلنُنفِّذتوقد   -١١

ألساسـي للنظـام، مبـا يـشمل مركـز حتليـل املعلومـات الرئيـسي                أُنشئ اهليكـل ا     )أ(  
 ؛وقطاعات مجع املعلومات) النواة األساسية(

ــدفاع يف االحتــاد الروســي       )ب(   ــة روســكومسوس ووزارة ال ــدأ التعــاون بــني وكال ب
واألكادميية الروسـية للعلـوم علـى حـل املـسائل املتعلقـة برصـد الظـواهر الناشـئة بفعـل اإلنـسان                    

 ؛يف الفضاء القريب من األرض وحتليلها والتنبؤ هبا) االصطناعيةالبيئة (

لي املركبـات الفـضائية     مع مـشغّ  للتعاون  جيري وضع إجراءات تنظيمية وتقنية        )ج(  
حتديـــد ومنـــع حـــاالت االقتـــراب اخلطـــرية مـــن األجـــسام علـــى يف الـــشبكة املداريـــة الروســـية 

 األخرى؛ املدارية

 أجل وكالة روسـكومسوس مـن أجـل تـوفري           جيري رصد اعتمادات خاصة من      )د(  
 .العدد املطلوب من احملطات البصرية التجريبية لرصد األجسام الفضائية

ع ر النظــام مــشاركة وكالــة روســكومسوس يف محــالت االختبــارات الدوليــة لتتبـّـ  وييــّس  -١٢
  . من وجودها يف املداراألجسام الفضائية اخلطرية واحلّد

النظـــام أربـــع منـــاورات حملطـــة باســـتخدام هـــذا  ذتُنفِّـــ، ٢٠١٢-٢٠١١ويف عـــامي   -١٣
 حالـة اقتـراب     ١ ٥٠٠وُحـدِّدت أكثـر مـن       . ب االصطدام بأجسام أخـرى    الفضاء الدولية لتجنّ  
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وأجريـت يف الفتـرة     . لشظايا احلطام الفضائي من املركبات الفـضائية للـشبكة املداريـة الروسـية            
هتا ا جسما فضائيا مـن مـدار      ٥٠اج أكثر من    ع عمليات إخر   لتتبّ ومعلوماتيةذاهتا عملية تسيارية    

  .ورصد زمان ومكان هبوطها املعتزم
 مراقبة الفضاء التابع ملنظومة مراقبة الفضاء بوزارة الـدفاع          مركُزويستخدم هذا النظاَم      -١٤

باالحتاد الروسي وكذلك معهد كلديش للرياضيات التطبيقية التابع لألكادميية الروسـية للعلـوم             
 معهد بوشكوف لدراسـة املغنطيـسية األرضـية والغـالف األيـوين وانتـشار املوجـات الراديويـة                 و

سيربي ألكادمييـة   األرضـية التـابع للفـرع الـ       -بأكادميية العلوم الروسية ومعهد الفيزيـاء الشمـسية       
النظـام أيـضا يف   كما يستخدم هذا . العلوم الروسية، وذلك من أجل أداء املهام املذكورة أعاله       

  . مسائل األمان املتعلقة مبحطة الفضاء الدوليةحلّ
وسيكون من املالمـح الرئيـسية لتطـوير هـذا النظـام يف املـستقبل توسـيع دائـرة التعـاون                       -١٥

  :وسوف يشمل هذا التعاون ما يلي. ف على احلاالت اخلطرية ومنع نشوئهاالدويل على التعّر
املرافـق املنخرطـة يف حـل       ع  للتعـاون مـ   وضع وتنفيذ إجراءات تنظيميـة وتقنيـة          )أ(  

  الدول األخرى؛والواليات املتحدة األمريكية أوروبا وكذلك يف املشاكل املماثلة يف 
ملـستعمليه  احلـاالت اخلطـرية     عـن   نظـام   الرهـا   املعلومـات الـيت يوفّ    نطاق  توسيع    )ب(  

 من الروس واألجانب؛

 ؛رصد األجسام الفضائية واستخدامهااستحداث أساليب إضافية ل  )ج(  

  .الفضائية املعقدة يف الفضاء القريب من األرضاألحوال حتليل   )د(  
    
    جوانب مشكلة إزالة احلطام الفضائي  -خامساً  

ــا يف       -١٦ ــتعانة بالتكنولوجي ــا االس ــيت تثريه ــسائل ال ــن امل ــضائي    م ــام الف ــظايا احلط ــة ش إزال
ــساؤالت  ــذي توقّــ    ت ــة اجلــسم الفــضائي ال ــق حبال ــة تتعل ــو قانوني ــه ف عــن العمــل وحق ق ملكيت

  .ومسائل تتصل بالتراخيص وباحلصول على أذون
نـة،  الفـضائية الوفـاء بـشروط أساسـية معيّ        ب العمليات الرامية إىل إزالة األجـسام        وتتطلّ  -١٧
بنـاء علـى    (وآليات لصنع القرار علـى أسـاس قـانوين صـحيح            إرساء أساس تشريعي دويل     : هي

ملعلومـات وتـسيري عمليـات اإلزالـة وفـق لـوائح         اوآليات لتبادل   ) مبادئ ومعايري القانون الدويل   
  .رة ويف إطار من الشفافية وعلى أساس من الثقةتنظيمية مقّر
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    فت عن العملالوالية القضائية على األجسام املوجودة يف املدار اليت توقّ    
يربز يف سـياق مناقـشة املـسائل املتـصلة بإزالـة احلطـام الفـضائي التـساؤل حـول مـا إذا                         -١٨

 األجسام الفضائية غري العاملة، مبا يشمل شظايا احلطام الفـضائي، تنـدرج حتـت الواليـة                 كانت
  .القضائية للدول

ل يف ل كــل الــدول يف الوقــت الــراهن مجيــع األجــسام الــيت تظهــر أو تتــشكّ  وال تــسّج  -١٩
ــة والتجــارب   منــها(املــدار نتيجــة ألحــداث خمتلفــة    عمليــات اإلطــالق والعمليــات التكنولوجي

د معظـــم الـــدول يف ســـجالهتا الوطنيـــة ســـوى معلومـــات عـــن  وال تقّيـــ). ي التـــشظّوحـــاالت
هي ممارسة معتـرف هبـا كعـرف مقبـول          و.  هبذه املعلومات  إالّاألمني العام   د  احلموالت وال تزوِّ  

، ينبغـي   ومـن مثّ  . مع أهداف اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي        قانونا ومتفق   
  :املواضيعية التاليةالنظر يف اجملاالت 

تقــدمي معلومــات عــن كــل األجــسام الــيت تتــشكّل يف املــدار نتيجــة للعمليــات    )أ(  
انفصال شظايا من املعـدات واملكّونـات اهليكليـة الرئيـسية ملراحـل الـصواريخ احلاملـة               (الروتينية  

 أو  واملراحل العليـا واألجـسام الفـضائية خـالل عمليـات إطـالق األجـسام الفـضائية واختبارهـا                  
 هـل متتـد     ).إجراء التجارب يف الفضاء أو حوادث التحطّم أو استخدام األجسام الفضائية، إخل           

ــة علــى هــذه األجــسام إذا قــدّ   دها يف مت هــذه املعلومــات دون أن تقيـّـ الواليــة القــضائية للدول
ألجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي؟ وكيـف ينبغـي معاجلـة مبـدأ             اسجلها الوطين أو يف سجل      

ة الدولة لوالياهتا القضائية وسيطرهتا على اجلسم الفضائي إذا مل يعد لـه وجـود يف شـكله        ممارس
ــا حتطّــ  ــشظايا املتكوّ   األصــلي، أي إذا م ــة لل ــا الوضــعية القانوني ــا؟ وم ــا أو جزئي ــة نتيجــة  م متام ن

ر أساسـا قانونيـا   م اجلسم الفضائي؟ وهل استمرار الوالية القضائية على هذه الشظايا يـوفّ    لتحطّ
بت هـذه الـشظايا يف إحـداث تلـف جبـسم فـضائي حتـت الواليـة            لمسؤولية يف حالة ما إذا تسبّ     ل

  القضائية لدولة أخرى؟
تقدمي معلومات من أجل حتليل احلاالت اخلطرية اليت قد حتدث يف املدار وإصـدار        )ب(  

يت خيـضع    ما هو األسـاس القـانوين الـذي ميكـن للدولـة الـ              .تنبيهات بشأن حاالت االقتراب اخلطرية    
لواليتها القضائية اجلسم الفضائي غري العامل أن تستند إليه يف تزويد الدول األخرى مبعلومات عـن                
اقترابــه مــن األجــسام الفــضائية العاملــة الــيت تنتمــي إىل تلــك الــدول األخــرى أو معلومــات بــشأن     

نـها علــى  نـات هيكليـة كاملـة م   األجـسام الفـضائية الـيت توقّفـت عـن العمـل واحتمــال سـقوط مكوّ       
األرض؟ وكيف يتأّتى ضمان تنفيـذ هـذا اإلجـراء يف حـال مـا إذا كانـت القـدرات التقنيـة الالزمـة                        
لتتّبع هذه األجسام قاصرة أو معدومة لدى الدولة؟ وهـل ينبغـي لتلـك الدولـة أن تلـتمس املـساعدة            
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ل ينبغي هلـا    من الدول اليت لديها القدرات الالزمة من أجل احلصول على املعلومات الضرورية؟ وه            
) أو أن تـستثمر يف اسـتحداثها يف إطـار مـشاريع دوليـة             (أن تستحدث تكنولوجيات التتّبـع املناسـبة        

  من أجل ضمان الوفاء بالتزاماهتا مبقتضى القانون الدويل للفضاء؟
 إذا مــا اصــطدم جــسم فــضائي غــري عامــل .حتليــل العواقــب القانونيــة للتــصادم  )ج(  

ة مـا جبـسم فـضائي عامـل خيـضع للواليـة القـضائية لدولـة أخـرى،                   خيضع للوالية القضائية لدول   
مت فكيف ينبغي حتديد الطرف املخطـئ منـهما؟ وهـل ميكـن رفـع دعـوى ضـد دولـة ثالثـة قـدّ             

 علـى   ر بنـاءً  معلومات عن بارامترات احلركة املدارية للجسمني املتصادمني إذا ما كـان قـد تقـرّ              
التـصادم أو ُرئـي عـدم استـصواب القيـام مبنـاورة             هذه املعلومات ضرورة إجراء مناورة لتفادي       

  من هذا القبيل؟
هــل ينبغــي يف ســياق فحــص . البــّت يف إخــراج األجــسام غــري العاملــة مــن املــدار  )د(  

اجلوانب التقنية إلخراج األجسام الفـضائية غـري العاملـة وشـظايا احلطـام الفـضائي مـن املـدار حتليـل                  
يفي والقــانوين بــني األجــسام الفــضائية حــسب تعريفهــا يف الــسبل والوســائل الكفيلــة بــالتفريق الــوظ

اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي مـن جهـة وشـظايا احلطـام الفـضائي مـن جهـة                     
أخرى؟ وهـل التفريـق بـني هـذه الـشظايا واألجـسام الفـضائية حـسب تعريفهـا يف االتفاقيـة خطـوة                        

ة املسألة على أساس أنه عند تالشي أيِّ جسم فـضائي   مّربرة ومنطقية؟ وهل يلزم الشروع يف معاجل      
كامــل جبميــع مكّوناتــه املاديــة مــن املــدار، ميكــن للدولــة املطلقــة أو دولــة الــسجل، يف إطــار تنفيــذ    
اإلجراءات ذات الصلة املنـصوص عليهـا يف االتفاقيـة، أن تتحقّـق مـن أنَّ هـذا اجلـسم الفـضائي قـد                       

   تعـــد متـــارس واليـــة قـــضائية وال ســـيطرة علـــى شـــظاياه؟   تفكّـــك إىل شـــظايا وأن تؤكّـــد أهنـــا مل 
وما األساس القانوين الذي ميكن االستناد إليه يف تنفيذ عمليات إزالة األجسام الفضائية غري العاملـة                

  وعواقب هذه العمليات إذا مل ُتنظَّم مسألة ممارسة الوالية القضائية على هذه األجسام؟
    

    دارحتديد األجسام املوجودة يف امل    
  :يلزم مجع املعلومات التالية من أجل حتديد األجسام املوجودة يف املدار  -٢٠

 املتحـصل عليهـا حـديثا        القياسـات  معلومات عن املدارات توضح الترابط بـني        )أ(  
ــسبق رصــدها        ــيت مل ي ــدة ال ــشاف األجــسام اجلدي ــشافها واكت ــسابق اكت ــد (واألجــسام ال حتدي

  ؛)املسارات واكتشاف األجسام اجلديدة
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معلومات عن األجسام املرصودة على حنو يوضـح االرتبـاط بـني اجلـسم املرصـود           )ب(  
واحلدث الذي أّدى إىل ظهوره أو تكونـه يف املـدار، ومـن مثّ حتديـد الدولـة                  ) باعتباره جسما ماديا  (
 .)حتديد منشأ اجلسم(اليت من األرجح أن خيضع لواليتها القضائية هذا اجلسم ) أو املنظمة الدولية(

ومن اجلوانـب الرئيـسية، فيمـا يتعلـق بتحديـد املـسارات واكتـشاف األجـسام اجلديـدة،                     -٢١
اكتشاف أكرب عدد ممكن من األجسام يف املـدار وحتديـد بـارامترات حركتـها املداريـة ومواصـلة                   

ن من الربط بدرجة مقبولـة مـن املوثوقيـة           البارامترات على حنو من الدقة يكفي للتمكّ       تلكتنقيح  
ولبلـوغ  . دة لكـل جـسم    ل عليها حديثا من عمليـات الرصـد واملـسارات احملـدّ           نتائج املتحصّ بني ال 

  :ر ما يليهذا اهلدف، يلزم، كشرط مسبق، توفّ
حمـــددات مـــصادر التـــرددات الراديويـــة؛ واحملطـــات (املـــوارد التقنيـــة الالزمـــة   )أ(  

ياسات املـسارات بقـدر   لضمان حتديد ق) ، إخلالبصرية؛ ومعدات الرصد التقين الراديوي السليب     
  كاف من الدقة البالغة؛

ملعاجلـة  جري العمليـات الرياضـية واخلوارزميـات الالزمـة          رة تُ براجمية متطوّ نظم    )ب(  
ويف (القياسات اليومية للمسارات لبضع عـشرات األلـوف         ) ويف املستقبل ماليني  (مئات األلوف   

  .من األجسام) املستقبل مئات األلوف
، فيما يتعلق بتحديـد منـشأ اجلـسم، إجـراء عمليـات رصـد عامليـة مـستمرة           ةومن املهم بشدّ    -٢٢

بالفعــل لكامــل الفــضاء القريــب مــن األرض لتــوفري الفرصــة للتعــّرف علــى األجــسام حــني ظهورهــا   
عمليــات اإلطــالق والعمليــات التقنيــة والتجــارب وعمليــات  (وحتديــد ارتباطهــا العملــي باألحــداث  

لضمان إجراء عمليات الرصد بطريقة أشّد فعالية وزيـادة دقـة نتائجهـا،             و. اليت تقع ) التدمري احملكومة 
من الضروري احلصول علـى مزيـد مـن املعلومـات مـن مـصادر خمتلفـة عـن العمليـات املعتزمـة، مثـل                         
عمليات اإلطالق أو املناورات أو فصل املكّونات التكنولوجية واألمحال املفيدة اإلضافية، يف الفضاء             

 والتعّرف على هوية األجسام اليت جرى تتبعها لفترة طويلة من الوقت يف املـدار   .القريب من األرض  
مرهون بشّدة باكتمال سجالت كل من املعلومات املدارية املتراكمة واملعلومات املتعلقـة باألحـداث     

  .األرض وخبصائص األجسام الفضائيةاجلارية يف الفضاء القريب من 
وفـــرص عمـــل ســـجالت . جلمـــع املعلومـــات الالزمـــة  حماولـــةأيُّحـــىت اآلن ومل جتـــر   -٢٣

للمعلومــات املداريــة وإضــافة معلومــات إليهــا علــى أســاس نتــائج قياســات املــسارات حمــدودة    
  . شىتحلكومات للغاية بالنسبة

وفيما يتعلـق بالـسواتل العاملـة، ميكـن يف الغالبيـة الـساحقة مـن احلـاالت إجـراء حتليـل                        -٢٤
ة من مصادر خمتلفة، من بينها جهات التـشغيل والـصنع؛ أّمـا             ستمّدمستقل بناًء على البيانات امل    
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بالنسبة لشظايا احلطام الفضائي، وال سيما الشظايا الناجتة من عمليات التـدمري احملكومـة، فمـن     
املستحيل على أيِّ دولة أن جتري حتليال من هذا القبيل دون أن متتلـك معـدات رصـد تقنيـة أو                     

 واألحـداث يف الفـضاء القريـب مـن األرض خيـضع لعمليـات          سجال للمعلومـات عـن األجـسام      
  .حتديث مستمرة على مدار سنوات طويلة

واالحتــاد الروســي، مثــل معظــم الــدول املُطِْلقــة وغريهــا مــن الــدول، مل يــضع بعــد             -٢٥
إجـراءات مؤسـسية إلعـالن أحـدث املعلومـات املداريـة بانتظـام فيمـا يتـصل باحلطـام الفـضائي            

ة دون عـدّ  مـن مـصادر  فاملعلومات من هذا القبيل، اليت ميكن احلصول عليها         والسواتل العاملة، 
يتـصل بفئـة اجلـسم      هنـاك جانـب كـبري مـن املعلومـات           : عـة قيود، ال تغطـي كـل األجـسام املتتبّ        

  : من األسباب التاليةوليس من املناسب الكشف عنه أو ال يُعلن عنه أليٍّ
فـا عـن العمـل، مثـل مراحـل          أم متوقّ كون اجلسم املداري، سواء أكان عـامال          )أ(  

الـــصواريخ احلاملـــة، أو وحـــدات حمركـــات نقـــاط الـــذروة واحلـــضيض، أو شـــظايا األجهـــزة   
فة من عمليات التدمري احملكومة وغريها، متـصال بعمليـة إطـالق    التكنولوجية، أو الشظايا املتخلّ 

  ؛تخلص منها وعمليات الصة ألغراض عسكرية واستخداماهتا الالحقةمركبة فضائية خمّص
ــذّ  )ب(   ــصور     تع ــسبب الق ــشأ اجلــسم ب ــدقيق ملن ــد ال الراجــع إىل أســباب  (ر التحدي
  يف بيانات عمليات القياس عن بعد والبيانات املدارية وغريها؛) خمتلفة

صـغر احلجـم وارتفـاع معامـل الـشفافية الراديويـة أو             (اخلصائص املادية للجسم      )ج(  
، أو استحالة رصده بقـدر كـاف مـن          ) املرئي مثال  اخنفاض معامل االنعكاس السطحي يف الطيف     

ــّراالنتظــام، ومــن مثّ  ــدوري" للفقــدان"ض  يتع ــيس  :ال ــه ل ــد د مــن املمكــن دائمــا التأكّــ   أي أن عن
  ؛"فُقد "مثّسبق رصده اكتشاف جسم حديث مما إذا كان قد 

  .اعتبار املعلومات املدارية من فئة األسرار التجارية  )د(  
ظــر يف ســبل وأســاليب الســتحداث هنــج متفــق عليــه للتعــّرف علــى  وعليــه، ســوف يلــزم الن  -٢٦

  .وقد يتيح هذا، بطريقة عرضية، متييز السواتل الصغرية عن مواد احلطام الفضائي. األجسام املدارية
    

    التجهيز املشترك لبيانات األجسام املدارية املستمدة من مصادر خمتلفة  -سادساً  
  :ر ما يلياألنشطة الفضائية، توفُّمن املهم، من زاوية ضمان أمان   -٢٧

ــة املــستخدمة للبــتّ    )أ(   ــات املداري ــذ أيِّأن تكــون البيان ــتاليف   يف تنفي ــات ل  عملي
  وقــوع حــوادث االصــطدام احملتملــة بــني الــسواتل العاملــة واألجــسام املداريــة األخــرى موثوقــة  
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ــايري       ــة وأن تتفــق شــكال ومــضمونا مــع املع ــوب مــن الدق ــستوى املطل   دة يف  احملــّدوأن تفــي بامل
  هذا الشأن؛

 وطرائــق  املداريــةأن يتفــق الــشركاء علــى إجــراءات احلــصول علــى البيانــات    )ب(  
تقييم دقتها يف إطار عمليات لتبادل املعلومات حول شفافية النماذج املـستخدمة واملوقـف مـن                

  .اتقييم الدقة وهلم جّر
ــان متمــاثالن لرصــد الفــضاء القريــب مــن األرض،      -٢٨  ومهــا نظــام االحتــاد  ويوجــد نظام

وتتوفّر لدى عدد من الدول األساليب التقنية الالزمـة لرصـد   . الروسي ونظام الواليات املتحدة 
  .الفضاء أو طائفة منها

وال توجد يف الوقت الراهن أيُّ معايري موحَّدة تطبق حلساب مدى دقـة املعلومـات املداريـة                   -٢٩
 دقـة املعلومـات املداريـة هـي عامـل حاسـم يـساهم يف        غري أنَّ عمليات تقييم . وعرض تقارير تقييمها  

ومن املستحيل املقارنة بني تقارير التقييم      . تقدير درجة اخلطر يف حاالت التقارب اخلطرية يف الفضاء        
) بـشأن املـسارات  (الواردة باالستناد إىل عملية معاجلة مستقلة جملموعة أساسية من املعلومات األوليـة            

  .دقيق وتبادل املزيد من املعلومات بني مراكز معاجلة املعلوماتدون إجراء حتليل إضايف 
 أن تتــضافر طائفــة مــن الــدول والكيانــات االعتباريــة األخــرى يف  ولــيس مــن املــستبعد  -٣٠

دة يف  دة األطـراف لتحليـل وتبـادل املعلومـات احملـدّ          أو متعدّ /العمل على أساس ترتيبات ثنائية و     
ن مـن اجلـدوى     ريوهات احملتملـة ينطـوي علـى قـدر معـيّ          وكـل سـيناريو مـن الـسينا       . هذا الشأن 

 أجنع فكـرة هـي تكـوين مركـز رصـد واحـد              ومن املفترض، فيما يبدو، أنَّ    . اسيةالتقنية أو السي  
يعمل على أساس احلصول على نتائج عمليات جتهيز املعلومـات األوليـة مـن مـصادر خمتلفـة يف                  

ــة لألجــسام احملتمــل    ــارامترات للحركــة املداري  تقيــيم دقــة هــذه   مــعل خطــراأن تــشكّشــكل ب
تــوفري قاعــدة مؤســسية للمــساعي الدوليــة الراميــة إىل وضــع أفــضل        و. البــارامترات املداريــة 

عنـد   تلـك التقييمـات      تقييمات لبارامترات احلركة املدارية، مبـا يـشمل حتديـد إجـراءات إعـالن             
ــّت ــاورات لتجّنــ   الب ــدى ضــرورة إجــراء من ــن     يف م ــك م ــري ذل ــات، ب االصــطدام أو غ العملي

ب ، إمنـا هـو أمـر يتطلّـ        لتنفيذ عمليات حتليل الحقة للحوادث اخلطرية اليت تقع       أيضا  إجراءات  و
  .قدرا كبريا من البحث والتركيز

 


