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 مقدمه
اي هاي فضايي را تحت تأثير قـرار داده اسـت ناشـي از گذشـته تهديدي كه امروزه فعاليت

ف است كه در آن تصور مي  اين تفكـر. هاي بشري دارد ضا امكانات نامحدودي براي فعاليت شد

دا  كه و در آن زمان بود شمندان متوجه شدند اجسام فرستاده شده بـهنتا دهه هفتاد ادامه داشت

و اشياء جديدتري پديد مـي فضا تا مدت  . آورنـد ها در آن باقي مانده، با يكديگر برخورد نموده

پي در پي تـرين عوامـل وزه يكي از عمده شهرت دارد امر (Cascade-effect)اين فرايند كه به اثر

مي  به جايي خواهد. شودآالينده فضاي ماوراي جو محسوب پي پس از شروع پي در فرايند اثر

كه باالخره به  هاي فضايي مانع از فعاليت بـشر در فـضا دليل رشد بيش از حد ميزان زباله رسيد

.(Lehnert ,2011,(a)p.p.1-3) گرددمي

هـاي او در هـاي بـشر در فـضا، بـه نخـستين گـام ايي از سـاخته هاي فض پيشينه ايجاد زباله

يك فعاليت به دنبال پرتاب فضاپيماي اسپوتنيك  1957 در چهارم اكتبر (Sputnik-1)هاي فضايي

در زباله. گردد از سوي اتحاد جماهير شوروي سابق به فضا باز مي به بعـد كه از آن تاريخ هايي

مي  به فضا رها هـاي فـضايي هـاي فـضايي، محمولـه جا مانـده از فعاليـت شود ناشي از اجسام

و برخي اجسامي است كه ناخواسته در مأموريت  مي استفاده شده برخـي. شـوند ها در فضا رها

.(Klinkard , 2006,(a) p.p.5-7) آيند ديگر نيز به دليل برخورد ادوات فضايي با يكديگر پديد مي

م نـابع موجـود در فـضاي مـاوراي جـو لـزوم وجـود با آغاز رقابت كشورها در استفاده از

و دولت ساختار حاكم بر نحوه اين فعاليت  هاي پيشتاز در ايـن عرصـه بـراي ها احساس گرديد

.ها را برداشتند استفاده قانونمند از فضا نخستين گام

اما فعاليت اساسي ملل متحد در تدوين قوانين مربوط به استفاده از فـضاي مـاوراي جـو از

و موافقتنامه آغاز مي 1963سال  و با امضاي معاهدات و بهره گردد ري از ايـن بـردا هايي، كاوش

ص 1388بردبار،( شود منابع قانونمند مي ،61(.

به اليـه هاي فضايي تا سال همانطور كه پيشتر عنوان شد مسأله زباله هـاي ها پس از دستيابي

و از اين روي مع  و توافقنامـه فوقاني جو مورد توجه قرار نگرفت از اهدات هـايي كـه تـا پـيش

هاي فضايي تصويب گرديده است هـيچ كـدام بـه صـراحت آگاهي جوامع از آاليندگي فعاليت 

بينـي نكـرده راهكار روشني نيز براي اين چالش پيش،هاي فضايي نداشته تعريفي دقيق از زباله 

.است

 در ادبيـات (Orbital Debris)"هـاي مـداري زبالـه"و يا (Space Debris)"هاي فضايي زباله"

كه قوانين فعلي حاكم بر ايـن بشر بسيار بكار هاي فضايي امروز فعاليت  رفته است ولي از آنجا

فض قوانين كلي حاكم بر فعاليت،عرصه تـوان نمـي ايي در قالب چند معاهده عمـده اسـت، هاي

و تعيين كننده  با اين حـال. بدست آورداي در خور اهميت اين موضوع، از آنها برداشت روشن
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توان با گسترش مفاهيم به كار رفته در اين معاهدات، حوزه تأثير اين قوانين را بـه دو دسـته مي

:تقسيم بندي نمود

كه در جهت جلوگيري از ايجاد زباله� هـاي فـضايي جديـد نخست قوانيني

. اند وضع شده

و پيـدايش زبالـه� كه بر پيامدهاي ايجاد ايي نظـارت هـاي فـض دوم قوانيني

. دارند

و مشخـصي بـراي در حقوق بين و فني دقيـق كه راهكارهاي علمي الملل فضا از آن جهت

هاي فضايي وجود ندارد بيشتر قوانين دسته دوم اهميت يافته كـه خـود جلوگيري از ايجاد زباله 

و قوانين مسئوليت آور است  .(Taylor,2006.(a),p.15)در برگيرنده قوانين بازدارنده

و كاستي دف از اين نوشتار روشن ساختن وضعيت بحراني زبالهه هاي قـوانين هاي فضايي

و از اين روي در بخش  از فعلي در حل اين بحران است هاي پيش رو نخست تعاريف كوتاهي

و پـس از آن بـا مـروري گـذرا بـر  به كار رفته در اين تحقيـق ارائـه خواهـد شـد مفاهيم فني

و توافقنامه  را حاكم بر اين عرصـه از فعاليـت هاي معاهدات هـاي فـضايي، نقـاط ضـعف آنهـا

گيري از مطالـب عنـوان شـده راهكارهـايي بـراي برطـرف در پايان نيز با نتيجه. خواهيم شمرد 

بايد دانست از آنجا كه هدف اين نوشتار صرفاً بيان نقـل. ساختن اين معايب ارائه خواهيم كرد 

و موافقتنامه  به بيان گزيده هاي بين قول معاهدات اي كوتـاه المللي از مراجع موجود نبوده است؛

. با استناد به آن بر هدف تحقيق تصريح شده است،از اين معاهدات بسنده شده

 تعاريف: بخش نخست
 هاي فضايي زباله)1-1

به بررسي جوانـب، حقوقدانان بين 1950با شروع عصر فضا در دهه و سياستمداران المللي

و پايه حقوقي فعاليت   بنيـان نهادنـد؛ در اين عرصهرااي هاي بشر در فضا پرداخته قوانين اصلي

هاي بشر در فضا تـا سـاليان متمـادي از ديـد فعـاالنل زيست محيطي ناشي از فعاليتئاما مسا

و تعـابيري همچـون زبالـه از ايـن رو،. الملل فضا پنهـان مانـد عرصه حقوق بين  هـاي مـداري

 هي نداشــتالملــل فـضا جايگــا هــا در ادبيـات حقــوقي حقـوق بــين هــاي فـضايي ســال زبالـه 

(JasenTuliyana,1998,(a),p.p.139-140).

هاي فـضايي در دسـت نيـست ولـي تمـام اي از زباله امروز نيز تعريف جهاني پذيرفته شده

آ  و آن هاي فضايي در تمـام زباله.ندها مشترك الينده بودن اين زباله تعاريف موجود در يك نكته

و ماهواره تعاريف ارائه شده باعث از كار افتادن سفينه  مي ها شـوند هاي موجود در اطراف زمين

به گردش درآمده باشد خود بـه خـود تهديـدي بـراي  كه اطراف كره زمين بنابراين هر جسمي



 1392 تابستان،2شمارة،43 دوره، فصلنامه حقوق 104

و يـا. آيد ديگر اجسام موجود به شمار مي اما از اين تعريف اجسام فضايي در حـال مأموريـت

.(Taylor, 2006, (b), p.p.15-19) عي مانند اجرام سماوي را بايد جدا دانستاجسام طبي

كه محيط فضاي مـاوراي جـو را آلـوده كـرده به طور عام زباله فضايي هر آن چيزي است

. گـردد هاي موجود در مدارهاي اطـراف زمـين مـي باعث اخالل در عملكرد يا تخريب ماهواره

به درستي انجا چنانچه اجسام طبيعي يا اشياء سا ميخته دست بشر كه مأموريت خود را دهنـدم

هاي فضايي را هر شي ساخته دست بشر دانست كه دور توان زبالهمي از اين تعريف جدا كنيم، 

مي  و استثناي منطقي نمي زمين گردش بي هيچ دليل و يت تعريـف شـده را بـه تواند مأمور كند

.(Taylor, 2006, (c), p.p.22-27) انجام برساند

و انواع زباله)1-1-1  هاي فضايي خاستگاه
به حدود ساخته 1990تا پايان سال و بيش2هاي دست بشر در فضا  ميليون كيلوگرم رسيد

بخش. اند كيلومتر قرار گرفته 5000از دو سوم آن در حال حاضر در مدارهاي با ارتفاع كمتر از

فـ اي از زباله عمده ضايي ناشـي از برخـورد در فـضاي هاي فضايي را اجزاي خرد شـده ادوات

و  و رها سازي ادوات فضايي در فـضا ماوراي جو، قطعات جدا شده از مراحل مختلف پرتاب

و بخش باقيمانده قطعات تأمين كننده نيروي رانش مانند راكت   دهنـد هـاي بـار تـشكيل مـي ها

(Simpson, 2010, (a), p.p.132-140).

و با دي هـاي گر ادوات فضايي موجود باعـث پيـدايش زبالـه برخورد اين قطعات با يكديگر

. گـردد هـاي پيـشين مـي از زبالـه (second generation debris) هاي نـسل دوم نام زباله جديدتر به

به دليل كوچكي از جانب ساختارهاي ردياب قابل شناسايي نبـوده زباله  سـرعت،هاي نسل دوم

فـ ترين خاستگاه زبالـه يد دانست عمدهبا.(Williams, 2008, (a), 80-86) بااليي دارند  ضايي،هـاي

و ذرات هاي عملياتي، زباله هاي غير فعال، زباله محموله هاي ناشي از خرد شدن ادوات فـضايي

.خرد هستند

و يا بـه هاي غير فعال اساساً ماهواره محموله هاي غير فعالي هستند كه دچار نقض فني شده

به ادامه مأم  ي اسـت كـه بـهازباله عملياتي هر نـوع شـي. وريت نيستنددليل اتمام سوخت قادر

به فضا پرتاب شده از،همراه محموله اصلي در يك پرتاب عادي  حين اجـراي مراحـل پرتـاب

هاي ناشي از خرد شدن ادوات فضايي زباله. ماند بدنه اصلي محموله جدا گشته در فضا باقي مي

كه در اثر انفجا آن دسته از زباله  ها با يكـديگرر محموله فضايي يا برخورد محموله هايي هستند

مي  و ذرات خـرد نيـز زبالـه. آيندو يا با اجسام سماوي پديد هـاي حاصـل از سـوخت نـاقص

كه حين مراحل پرتاب در فضا باقي كار رفته در نيروي پيش رانش ماهواره گازهاي به  برها است

ني انفجار شديد محموله. ماند مي بههاي فضايي ميز منجر  ,Taylor, 2006( شود توليد ذرات خرد

(d), p.p. 8-12(.
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 هاي فضايي هاي پايشو شناسايي زباله ساختار)2-1-1
و پيش هـاي بيني راهكارهايي در جهت كاهش ميزان زبالـه نخستين اقدامات براي شناسايي

و فـضايي ايـاالت متحـده آمريكـ 1960فضايي در دهه  او از سـوي سـازمان ملـي هوانـوردي

 صورت يافـت (United States National Aeronautics and Space Administration (NASA)))ناسا(

بهو نتايج اوليه اين اقدامات در مجامع بين و و نجـات طور عمده در اجالس المللي هاي ايمنـي

. نشستبه ثمر (International Astronautical Federation (IAF))المللي فدراسيون فضانوردي بين

 با حضور كشورهاي اروپايي فعال در عرصه فـضا، نخـستين كارگـاه 1983پس از آن در فوريه

به جو زمين برگزار گرديد بازگشت مجدد زباله .هاي فضايي

 سال بعد نيز كميته صلح جويانه استفاده از فضاي مـاوراي جـو سـازمان ملـلدودر نهايت

د نخستين اجماع بين1) كوپوس(متحد هـاي فـضايي را برگـزار نمـود رباره مسأله زبالـه المللي

(Klinkrad, 2006, (b), p.p. 311-314) و كنتـرل؛ و علمي نيز راهكارهايي براي پااليش از بعد فني

به نـوعي سـعي ميزان زباله  و كشورهاي صاحب فناوري فضايي هر يك هاي فضايي پديد آمده

.هاي فضايي دارند بر كنترل زباله

هـاي بـي رويـه سهم بزرگي از آلودگي فضاي ماوراي جو ناشي از فعاليـت بايد دانست كه

به طوري كه به طور تقريبي چين بـه ميـزان  و%27، آمريكـا%43همين كشورها در فضا است

.(Lehnert, 2011,(b), p.4) اندي فضاي ماوراي جو را سبب شدهاز آلودگ%25روسيه

اي بـراي جلـوگيري از افـزايش ميـزان ويـژه برخي از اين كـشورها نيـز سـاختارهاي فنـي

هاي فضايي در اختيار دارند به طور نمونه وزارت دفاع آمريكا از ساختاري بـه نـام شـبكه زباله

جويـد كـه توانـايي شناسـايي مـي بهـره (Space Surveillance Network (SSN))پـايش فـضايي 

ك10هايي با ابعاد زباله و مـي بزرگتـر را در مـدار ثابـت زمـين سانتي متر در مدار كـم ارتفـاع

از قطعه شي 21000سيستم تاكنون حدود اين. داراست كه كمتر  فضايي را شناسايي كرده است

مي درصد آن را ماهواره پنج  كميـسيون،هـاي فـضايي رشد ميزان زباله. دهد هاي عملياتي شكل

 را مجبـور ســاخت (Federal Communication Commission (FCC))ارتباطـات فـدرال آمريكــا

 كيلـومتري300 تـا 200هاي آخر چرخه عمر بـه فاصـله هاي عملياتي خود را در سال ماهواره

يا.1 و نهاد بينCommittee on Peaceful Use of Outer Space  (Copuos) كوپوس المللي تدوين قواعد حقـوقي

و 1958رود كه در سال راهكارهاي استفاده صلح آميز از فضا به شمار مي  و به دنبال رقابت تنگاتنـگ ايـاالت متحـده آمريكـا

د تبـادل. اي در مجمع عمومي سازمان ملل متحـد تأسـيس گـشتر عرصه فضا با صدور قطعنامه اتحاد جماهير شوروي سابق

و كمك به توسعه فعاليت  . المللي است هاي فضايي كشورها از اهداف تأسيس اين نهاد بين اطالعات در زمينه اكتشافات فضايي

و زير كمي كوپوس با دو زير كميته فرعي به نام و فني هاي سازمان ملـل متحـد ته حقوقي از زير مجموعههاي زير كميته علمي

و حقوقي مربوط به استفاده از فضاي ماوراي جو را در گزارش ساالنه است كه بررسي  و فني اي به مجمـع عمـومي هاي علمي

ــي  ــه م ــد ارائ ــل متح ــازمان مل ــد س ــع.كن ــه آدرس: منب ــد ب ــل متح ــازمان مل ــو س ــاوراي ج ــضاي م ــور ف ــر ام ــاه دفت وبگ
www.oosa.unvienna.org/oosa/en/copuos/cop_overview.html,last visited : 2012/08/02 .
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 .Space Security, 2010, (a), p.p( منتقل كند (Graveyard Orbit)) مدار گورستان(مدار ثابت زمين

40-43(.
فـدرال، كميتـه ميـان عالوه بر شبكه پايش فضايي؛ ناسا، وزارت دفاع، كميسيون ارتباطـات

و برخي نهادهاي ديگر دولتي در آمريكا مـسئوليت اي همكاري درباره زباله مؤسسه هاي فضايي

.هاي فضايي را بر عهده دارند پيگيري كاهش ميزان زباله

و در كـشورهاي در روسيه، آژانس فضايي روسيه، در انگليس، سازمان بين المللي استاندارد

نـاظر بـر كنتـرل (European Space Agency (ESA))نـس فـضايي اروپـا عضو اتحاديه اروپا، آژا

.(Taylor, 2006, (e), p.p. 70-74)هاي فضايي هستند زباله

و تلسكوپ و رصد زباله هاي ويژه آژانس فضايي اروپا، رادارها هاي فضايي اي براي پااليش

مي اين نهاد داراي ساختار ويژه. كار گرفته است به كه ازت اي است واند اطالعات بدسـت آمـده

و احتمال برخورد زباله  و بررسي نموده  را بـا هـا شبكه پايش فضايي آمريكا را دريافت، تحليل

.(Taylor, 2006, (f), p.p. 5-12) ادوات فضايي برآورد نمايد

هاي فضايي اقداماتي بـه كـار در زمينه كاهش ميزان زباله1998آژانس فضايي اروپا از سال

و  Handbook for Limiting(هاي فـضايي راهنماي كاهش زباله2003و2002هاي در سالبسته

Orbital Debris (را تدوين نموده است (Space Security, 2010, (b), p.p. 43).

المللي سازمان ملل متحد نيز پايگاهي براي ثبت اشـياي فـضايي دايـر نمـوده در عرصه بين

كه در آن اطالعات اجـسام فـض  نخـستين اقـدام. گـردد ايي بـه طـور داوطلبانـه درج مـي است

و بر مبنـاي رويـه پايـايي المللي در جهت پاكسازي زباله بين هاي فضايي از طريق نهاد كوپوس

 صـورت يافتـه (Long Term Stability of Outer Space Activity)هـاي فـضايي دراز مدت فعاليت

اي بـر تأسـيس هـاي فـضايي، مقدمـه ازي زبالـه المللـي پاكـس در اين رابطه كنفرانس بين. است

و بازيافت زبالـه   Orbital Debris Removal & Recycling Fund)هـاي فـضايي صندوق پاكسازي

(ODRRF)) تأسيس اين نهاد باعث شد بخش خصوصي نيز بتوانـد بـه جمـع سـاختارهاي بود؛

و پاكسازي زباله  و در تدوين راهكارها شناسايي ي حقوقي بـراي ايـن امـر هاي فضايي بپيوندد

.(Lehnert, 2011, (c), p.5)اثرگذار باشد

و فني كوپوس، در سال  راهكارهـايي در جهـت ثبـت2007عالوه بر اين زير كميته علمي

داوطلبانه اطالعات اشياي فضايي تدوين نمود كـه ايـن راهكارهـا در مجمـع عمـومي سـاليانه

به تصويب اعضا رسيدسازمان ملل .(Space Security, 2010, (c), p.45) در همان سال

به عنوان راهكاري براي مقابله بـا افـزايش زبالـه هـاي فـضايي از حيث فني استفاده از ليزر

و پرتاب ليزر از ايستگاه. مطرح بوده است  هـاي در اين شيوه با استفاده از پرتوهاي تقويت شده

مي  با زميني به ذرات زباله وارد ساخته به جـو زمـين شـد توان شتاب كافي ايـن. عث ورود آنها

و بـه عنـوان راحـت1994شيوه براي اولين بار در سال  و از سوي ناسـا مطـرح گرديـد تـرين
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از. ترين شيوه شناخته شده است سريع با اين حال استفاده از اين روش داراي معايبي است كـه

 .Campbell, 2000, p.p( حوصله اين بحث خارج بوده تنها به عنوان راهكار از آن ياد شده است

4-6(.

 مدارها)2-1
و شرايط پرتاب مـاهواره مـدار مسير حركت ماهواره ها در اطراف زمين با توجه به سرعت

آن. نام دارد  نوع مأموريت ماهواره مهمترين عامل تعيين كننده مداري است كه ماهواره بايـد در

و مسايل فني ويژ  ه هر مدار نيز در تعيين مدار يك شـي قرار گيرد اما وزن، محدوديت سوخت

. فضايي نقش دارد

 انواع مدارها)1-2-1
 فضايي واقع شـده در آن تـا سـطح زمـين، مدارها بر اساس ارتفاع شييدر يك دسته بندي

و بر اين اساس چنانچه ماهواره تقسيم بندي مي اي بـين صـد تـا اي از سطح زمين فاصله شوند

م و چنانچـه (Low Earth Orbit:  LEO) دار آن مـاهواره را كـم ارتفـاع هزار كيلومتر داشته باشد

 Medium Earth(اين فاصله بين هزار تا بيست هزار كيلومتر باشد آن را مدار بـا ارتفـاع متوسـط

Orbit: MEO(و اگر ارتفاع ماهواره بيش از بيست هزار كيلومتر از سطح زمين باشد آن را مـدار

ص 1372محمديان،( نامند مي(High Earth Orbit: HEO)با ارتفاع زياد ،9(.

و شلوغ مفيدترين مدارها همواره آلوده و از اين حيث مـدار ثابـت ترين ترين مدارها هستند

و مـدار)كه جزء مدارهاي با ارتفاع زياد به شـمار مـي رود( (Geostationary Orbit :GEO)زمين 

به فرد علت. ترين مدارها هستند كم ارتفاع از آلوده  شلوغي مدار ثابت زمين نيز ويژگي منحصر

به ايـستگاه و يكـسان بـودن سـرعت گـردش آن در پوشش اطالعات ارسال شده هـاي زمينـي

به دور خود است ماهواره .هاي واقع شده بر روي آن با سرعت گردش زمين

و مقا مدار كم ارتفاع بيشتر براي مقاصـد تحقيقـات علمـي، صـد بررسـي منـابع زيرزمينـي

مي  به كار مكان يابي وسايل نقليه بر سـطح از جمله كاربردهاي ارتباطي اين مدار،. آيدارتباطي

و يا در هوا مانند هواپيماها است زمين مانند كشتي  و خودروها با. ها خدمات پست الكترونيكي

كه در اين مدار واقع مـي  . (Pattan, 1993, p.p.43-72)گـردد شـوند امكـان پـذير مـي ماهوارهايي

به شمار مـي زباله برخـي. رونـد هاي فضايي موجود در اين مدار براي ساكنين زمين يك تهديد

به مرور از مدار خود خارج مـي زباله كه شـوند؛ در نهايـت وارد هاي موجود در مدار كم ارتفاع

به سطح زمين سقوط مي  دهـد؛ اين پديده گرچه بسيار بـه نـدرت رخ مـي. كنند جو زمين شده

تكه زباله براي هاي بزرگي از آزمايـشگاه فـضايي كـه در ژوالي سـال هايي با ابعاد بزرگتر مانند

تكه 1979 و يا در2هايي از راكت ماهواره بـر مـاهواره دلتـا در جنوب استراليا سقوط كرد  كـه
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به زمين برخورد نمود؛ همواره خطر برخورد با ساكنان نـواحي2000آوريل سال  در كيپ تاون

.(Hitchens,2005,(a),p62) زمين را در پي داردمختلف

 در خـود كنين زمين ممكن است پديد بياورند، هاي فضايي براي سا سواي خطراتي كه زباله

مي اليه هايي بـا در مدار كم ارتفاع زباله. آيندهاي فوقاني جو نيز اين اجسام يك تهديد به شمار

كه با سرعتي حدود  مي8بزرگي يك تا ده سانتي متر كنند داراي انرژي كيلومتر در ثانيه حركت

در مدارهاي باالتر. كيلومتر در ساعت هستند 190 تني با سرعت35جنبشي معادل يك كاميون 

ثا  شي مثل مدار و  1800 با ابعاد ده سانتي متر سرعتي معادلايبت زمين اين سرعت كمتر بوده

. كيلومتر در ساعت دارد

د اراي پوشش سختي هستند تا بتوانند در مقابلـه بـا ايـن ذرات گرچه برخي ادوات فضايي

ف مقاومت كنند، اما در عمل امكان محافظت از اين اشياء در برابر زباله  ضايي با ابعاد بزرگتر هاي

.(Space Security, 2010, (d), 39-42) وجود ندارد

به از سوي ديگر بايد دانست احتمال برخورد يك ماهواره با زباله بزرگي بـيش از يـك هاي

و در طول دوره ده ساله عمر آن ماهواره، بين يك تا صـد از بـين  سانتي متر در مدار كم ارتفاع

و هر ماهواره  هايي با ابعـاد اي در اين چرخه عمر دست كم يك بار با زباله يكصد ماهواره است

.(Taylor, 2006, (g), p.p. 32-34)كند بين يك تا يك دهم سانتي متر برخورد مي

هاي فضايي تنهـا علـت آلـودگي مـدار كـم ارتفـاع ها با يكديگر يا با زباله برخورد ماهواره

هاي هاي پيشرفته فضايي بنابر داليلي ماهواره برخي موارد كشورهاي صاحب فناوريدر. نيست

و نابود ساخته در اين مدار از پايگاهراخود . اندهاي زميني هدفگيري

د هاي فـضايي بـه باعث شد ميزان زباله 2008و2007هاي ست در سال رخدادهايي از اين

 ماهواره هوا شناسي چيني بـه نـام 2007در سال. در مدار كم ارتفاع افزايش يابد%20يكباره تا 

سي«  متعلـق بـه (US -93)»93يـواس«، ماهواره 2008و در سال (Fengun 1-C)» فنگون وان

و نابود شدندهاياالت متحده آمريكا از پايگا عـالوه. هاي موشكي اين كشورها در فضا رهگيري

و (Aux  Motor)» آكـس موتـور«هاي ديگري ماننـد مـاهواره بر اينها ماهواره  از كـشور روسـيه

و برزيل بـه نـام اسايسـي بـي«ماهواره مشترك چين  نيـز در فـضا (CBERS -1)» وان– آر

.(West, 2008, p.p.30-35) تخريب گرديدند

به نام2009در سال  با ماهواره كـشور (Cosmos2251)»2251كاسموس« نيز ماهواره روسي

به نام و هـر دو مـاهواره كـامالً»33ايريديوم«آمريكا در طبقـات فوقـاني جـو برخـورد نمـود

.(Space Security, 2010, (e) p.p. 39-42)تخريب گرديدند 

مي از بعد ديگر زباله در هاي فضايي و مشاهدات فضايي خلل ايجـاد كننـد توانند . تحقيقات

مي اين ذرات در اندازه تواننـد باعـث شوند چرا كه مـي هاي مختلف باعث ايجاد آلودگي نوري
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هاي پايشي در فضاي مـاوراي انعكاس نور خورشيد در طبقات فوقاني جو شده بسياري فعاليت

از.جو را با اشكال مواجه كنند  هـاي مشكالت مهم در زمينه فعاليت امروزه آلودگي نوري يكي

و پايش اجسام .(Hitchens,2005,(b),p63)ها است فضايي از زمين با تلسكوپستاره شناسي

و كنترل زباله:بخش دوم در كاهش و كاستي؛هاي فضايي قوانين تعيين كننده هـا
 راهكارها

و در مقدمه اين نوشتار مطرح شد حوزه تأثير قوا كه پيشتر نين موجود براي كنترل همانطور

ميزباله . توان از دو ديدگاه بررسي نمودهاي فضايي را

و نخست قوانيني كه هدف آنها جلوگيري از ايجاد زباله دوم قـوانيني كـه هاي جديد اسـت

و پيدايش زباله  مي پيامدهاي ايجاد و از اين دو، آن دسـته قـوانيني هاي فضايي را مديريت كنند

ميكه بر پيامدها اشا  تـوان يابنـد چـرا كـه بـه لحـاظ فنـي هنـوز نمـي ره دارند اهميت بيشتري

و علمي براي جلوگيري از پيدايش زباله  از دسـته اول. هاي فضايي تدوين نمود راهكاري دقيق

و از دسته دوم معاهـدات مـسئوليت1مهمترين معاهده، معاهدة فضا يا پيمان فضاي ماوراي جو 
كه هدف ايـن نوشـتار صـرفاً. حاكم بر اين عرصه هستند هاي بارزترين نمونه3و ثبت2 از آنجا

و مفاد اين معاهدات نيست تنها به ذكر   مهم اين معاهـدات در رابطـه بـا مـسأله موادبيان بندها

و بيشتر بر توضيح علـت ناكارآمـدي ايـن معاهـدات در شـرايط برنامه هاي فضايي بسنده شده

ا امروز فعاليت  و.ستهاي فضايي تأكيد شده براي اين منظور هر معاهده به طور مجزا بررسـي

ميكاستي . گرددهاي آن روشن

هاي فضايي در ارتباط است البته معاهدات ديگري نيز وجود دارد كه به نوعي با مسأله زباله

مي  و نجات فضانوردانو از آن جمله به موافقتنامه بازگشت  اشـاره نمـود5و معاهده ماه4توان

ف معاهده قوانين حاكم بر فعاليت دولت.1 و بهره برداري از ا ها در كشف و ديگر رام سماوي كـهجضاي ماوراي جو شامل ماه

و در دهم اكتبر 1967 ژوئن27در  : الزم االجرا گرديد1967به امضاء گذاشته شد
Treaty on principles governing the Activities of States in the Exploration & Use of other 
Space Including the Moon & Other Celestial Bodies.) 

ك معاهده مسئوليت بين.2 و در يكـم 1972مارس29ه در تاريخ المللي صدمه ناشي از اشياء فضايي  بـه امـضاء گذاشـته شـد

 (Liability Convention): الزم االجرا گرديد1972سپتامبر

و در تـاريخ 1975 ژوئن14معاهده ثبت اشياء پرتاب شده به فضاي ماوراي جو كه در تاريخ.3 15 بـه امـضاء گذاشـته شـد

: سپتامبر همان سال الزم االجرا گرديد
Convention On Registration of Objects Launched into Outer Space 

و اشياء فضايي كه در تاريخ.4 و بازگرداندن فضانوردان  در مجمع عمـومي سـازمان ملـل بـه 1967 دسامبر19معاهده نجات

: تصويب رسيد
Treaty On Rescue & Return of Astronauts & Space Objects ) 

بر.5 و در 1979 دسامبر18ها در ماه واجرام سماوي كه در نحوه فعاليت دولت معاهده حاكم  ژوالي11 به امضاء گذاشته شد

 (The Moon Agreement): الزم االجرا گرديد1984
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به دل هاي فضايي حاكميـت نـدارد يل آنكه در حال حاضر رويه قانوني خاصي بر مسأله زباله اما

و ايـن توان هيچ يك از اين معاهدات را به تنهايي بر مسأله زباله نمي هاي فضايي حاكم دانست

و عمومي حقوقي بين ميامر تنها بر اساس ساختار جامع  Simpson, 2010, (b)(شود المللي اداره

, 140-144(.

جو-1-2  عهدنامه فضاي ماوراي
هـاي فـضايي اي از مسايل حقوقي مربوط به زباله همانطور كه پيشتر عنوان شد بخش عمده

و مـشكل بتـوان در هاي فعلي حاكم بر كليت فعاليت ريشه در مفاد عهد نامه  هاي فـضايي دارد

و بـه طـور دقيـق راهكـاري بـراي مقابلـ ميان اين عهد نامه  به صراحت ه بـا افـزايش ميـزان ها

.هاي فضايي يافتزباله

: كنـد عنـوان مـي"ديگـر اجـرام سـماويو عهد نامه فضاي ماوراي جو شامل ماه"4 ماده

هايشان در فضاي ماوراي جو را با رعايـت منـافع ديگـر كـشورهاي ها بايد تمام فعاليت دولت"

مي".متعاهد انجام دهند  و اكت": دهدو ادامه شاف در فضاي ماوراي جو بايـد بـه دور از مطالعه

هاي عـضو بايـد در هـر زمـان دولت،هر گونه آلودگي مضر براي محيط زيست صورت گرفته 

به اين هدف اقدامات صحيح را انجام دهند ".الزم براي نيل
با مادهدر اين به تداخل مضر و احتمال اينكه اين آلودگي منجر آلودگي فضاي ماوراي جو

د  از. جه قرار گرفته است يگر كشورها گردد مورد تو فعاليت آلـودگي«اما روشن نيست مقصود

و"اقدامات صحيح را انجام دهند ... در هر زمان الزم"چيست؟ مراد از عبارت» مضر چه زمان

و گذشته از اينها چه نوع تداخلي مضر بـه شـمار مـي بـديهي. رود چه اقدامات صحيحي است

به دليل فقدان دانكه نبود مدخل. است و علمـي الزم در زمـان تـدوين ايـن هاي لغوي ش فني

د ميعهدنامه از جمله به شمار .(Jasentuliyana, 1998, (b),p.p., 142-144) رود اليل اين نارسايي

مي ماده شي":كندهشتم اين معاهده نيز عنوان كه پرتاب بهايكشورهاي عضو اين معاهده

آ به نام شفضا به ثبت رسيده است بايد بر ب شده در حيطه فضاي ماوراي جو احاطـهي پرتانها

در"داشته آن را در كنترل خود داشته باشند هفتم كشورهاي پرتاب كننـده را ايـن طـور مادهو

:كندمعرفي مي

شي-1 كه مستقيماً مياي كشورهايي به فضا پرتاب  كنند؛ را

شي-2 كه براي پرتاب راا كشورهايي به فضا مقدمات سـي از پرتـاب فراهم نمـوده زمينـه

ميشي . شوند به فضا

مي-3 كه از سرزمين آنها براي پرتاب استفاده .شود كشورهايي

مي-4 كه پرتاب با استفاده از امكانات فراهم شده از جانب آنها صورت . يابد كشورهايي



و حقوق بين زباله  111 ... الملل فضا؛ هاي فضايي

شمي مادهبا كنار هم قرار دادن اين دو كه در پرتاب يك ي به فضا كـشورهاي توان دريافت

م سئوليت خواهند داشت كه اين مسئوليت عالوه بر زمـين، حيطـه فـضا را هـم در بـر متعددي

.(Taylor, 2006,(h) , p.p. 42-44)خواهد گرفت 

و نقد اسـت8و7 ماده ي شـ نخـست آنكـه مفهـوم: معاهده فضا از دو جهت قابل بررسي

به آن توضيح خواهيم داد در اين دو  روشـن ده فـضاو در معاهـ مادهفضايي همانطور كه راجع

و ديگر آنكه چگونه مي هاي فضايي آنجا كه ممكن است چند كـشور توان در مورد زباله نيست

.ي فضايي مشاركت داشته باشند كشور آالينده را تميز دادادر پرتاب شي

و امروزه گرچه غالب نهادهاي فعال در عرصه فضا دولتـي هـستند؛ نهادهـاي غيـر دولتـي

ني برخي شركت  به فعاليتز در قالب هاي خصوصي مـثالً. پردازندهاي فضايي مي هاي گوناگون

 سكوي پرتاب ادوات فضايي خـود را بـه وسـط اقيـانوس (Sea Launch)شركت پرتاب دريايي

كه عمال منتقل مي و لـذا مـسئوليت ناشـي از ايـن"كند  تحـت حاكميـت هـيچ دولتـي نيـست

.(Hitchens,2005,(d),p.64) گيردميها بر اساس معاهده مسئوليت در ابهام قرار فعاليت

به فضا به تفصيل در عهد نامه» فضاييشي«درباره مفهوم و مسئوليت پرتاب ادوات فضايي

مورد مسئوليت چند كـشور در آلـوده سـاختن مسئوليت نكاتي را مطرح خواهيم ساخت اما در

.فضاي ماوراي جو در همين قسمت سخن خواهيم گفت

كه عنوان شد هما ش نطور به فضا ممكن است چند كشور سهيم باشـند در پرتاب يك در.ي

به طـرف ماده هـاي ديگـر متعاهـد در فـضاي هفتم معاهده فضاي ماوراي جو مسئوليت صدمه

ي  و كه از ناحيه او ي بـها با استفاده از امكانات او يـك شـ ماوراي جو به عهده كسي نهاده شده

ح فضا پرتاب مي و در اين باره اشخاص قيقي يا حقوقي نيز مسئوليت خواهند داشـت امـا شود

و راهكارهايي براي ايجاد مـسئوليت طرفـيبه صراحت تكليف زباله  هاي فضايي معلوم نيست

به طرف  معاهده فضا، قاعده. هاي ديگر وارد ساخته تعيين نشده استكه با ايجاد زباله صدماتي

از آمره حقوق بين  هـاي پيچيـدگي مـسائل مربـوط بـه زبالـه الملل فضا است اما نتوانسته است

.)Jasentuliyana, 1998, (c) p.p.143-14( فضايي همزمان با افزايش روز افزون آنها بكاهد

 مـادهي فـضايي براسـاس شـ از سوي ديگر مبناي ايجاد مسئوليت براي كشور پرتاب كننده

شي هشتم معاهده فض م اي ماوراي جو، داشتن احاطه بر اوراي جو است پرتاب شده در فضاي

به طور عملي اقدامي در جهت كاهش زباله  هاي فضايي انجام دهيم نخست بايدو اگر بخواهيم

ائـه كنـد؛ هر دولت متعاهد را ملزم سازيم فهرستي از اشياي پرتاب شده تحت كنتـرل خـود ار 

و هـر دولتـي بايـد بتوانـد  بدين ترتيب هر آنچه در فهرست موجود نباشد زباله محسوب شده

به پاكسازي آن اقدام كندن . سبت
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 اما اگر راهكاري براي پاكسازي وجود داشته باشد نحـوه تقـسيم وظـايف بـراي پاكـسازي

 هفـتم كـشورهاي مـاده اي ندارد چرا كه بر اسـاس هاي فضايي مبناي حقوقي تعريف شده زباله

هـ.كننده به حساب خواهند آمدمتعددي پرتاب يچ فنـاوري حال با توجـه بـه ايـن كـه امـروزه

و كارآمدي براي تميز كردن فضاي ماوراي جو پديد نيامده اسـت؛ مـساله پيـشگي  ري از مطمئن

.تر از يافتن راهكارهايي براي پاكسازي آن استآلودگي فضاي ماوراي جو مهم

و از ايـن رو شـركت هاي فضايي هزينه بايد دانست فعاليت و هاي بسيار زيـادي دارنـد هـا

ا دولت به دليل باال بودن هزينـه هاي فعال در هـاي جلـوگيري يـا پيـشگيري از ايجـاد ين زمينه

و از ديگر سـو آلـودگي فـضاي ها ندارند اي به صرف اين هزينه هاي فضايي چندان عالقه زباله

هاي بشر در فضا خواهد شد كمـا ماوراي جو اگر با همين روند پيش برود مانع از ادامه فعاليت

المللي براي اجتناب از برخـورد بـابه طور نمونه ايستگاه فضايي بين اين كه در حال حاضر نيز 

به ناچار بايد در طول سال چهار مرتبه تغيير مكان دهد اين زباله .(Hitchens,2005,(e),p63)ها

 معاهده مسئوليت)2-2
كه صدمات وارده بـر اشـياي فـضايي در فـضاي معاهده مسئوليت بر اين مبنا استوار است

و برا ماوراي  اما. راهكارهايي وجود داردي جبران خسارت وارده بر اين اشيا، جو عمدي نبوده

كه آلودگي آن ناشي  آنچه در اين معاهده مورد توجه قرار نگرفته خود فضاي ماوراي جو است

و از فعاليت  نه الزاماً صدمات ناشي از برخوردهـا و و معمولي كشورها در فضا است هاي عادي

ك  مي انفجارهايي اين معاهده گرچه راهكارهايي براي جبران خسارات. كنده در اين حيطه بروز

به طرف  راهي براي جبران خـسارت وارد شـده بـه محـيط هاي متعاهد ارائه كرده است؛ وارده

حفاظت از محيط زيست فضاي ماوراي جو بـه نوبـه. زيست فضاي ماوراي جو پيش رو ندارد 

د خود يكي از نگراني  و در ايـن راسـتار قالب توسعه حقوق بين هاي جوامع الملل بـوده اسـت

هـا بـر اسـاس براي حفظ محيط زيست بايد از جانب دولت": دارد اعالم مي1 بيانيه ريو5ماده 

 آنجا كه احتمال ورود صدمه شديد يـا برگـشت،اي پيشگيرانه اتخاذ شده شان رويه هايتوانايي

به محيط زيست وجود تواند دليلي بـراي بـه تعويـق قطعيت علمي كامل نمي دارد فقدان ناپذير

 ,Taylor(".انداختن اقدامات هزينه بر در جهت كاهش آلودگي محيط زيـست بـه شـمار آيـد 

2006, (i), p.p.50-70(.

و توسعه كه در اجالس سال.1 بهو در شهر ريود1992گزارش كنفرانس ملل متحد درباره محيط زيست و ژانيرو ارائه گرديد

.ريو معروف گشتبيانيه 



و حقوق بين زباله  113 ... الملل فضا؛ هاي فضايي

به نوعي با تكيه بر ماده  معاهده فضاي ماوراي جو بـه تبيـين7 ماده اول معاهده مسئوليت

مدپرداز مباني مسئوليت مي  را با سـلب حيـات، جراحـت يـا سـلب (Damage)» صدمه«فهومو

و صدمه به دارايي اشخاص ميسالمتي شخصي . داند اعم از حقيقي يا حقوقي برابر

چه چيزي صدمه ديده مادهدر و اينكه هاي بعدي بر اين اساس كه صدمه در كجا وارد شده

مي  و بر اساس ساخ است؛ مسئوليت را متوجه طرف خاطي تار اشتباه يـا خطـا بـراي آن گرداند

شي فضايي در فضا راهكار حقوقي ويـژه  اي پـيش بينـي دسته از صدمات ناشي از فعاليت يك

. نموده است

هاي فضايي را متوجـه كـشور پرتـاب كننـده هفتم معاهده نيز كه وظيفه پاكسازي زباله ماده

و بازيافـت زبالـه  به نوعي با وظايف صندوق پاكـسازي  فـضايي كـه بخـش هـاي ساخته است

م مي كند تداخل دارد؛ خصوصي را در روند پاكسازي فضاي كه هماهنگي اوراي جو وارد  چرا

ش ميان و دولت پرتاب كننده و فضايي دشواريييبخش خصوصي پي خواهد داشـت هايي در

و كنتـرل داشـتن  كه پيشتر در قسمت مربوط به معاهده مسئوليت مطرح گرديد احاطه همانطور

و نخـست مالـك يـا پرتـاب ضايي عامل تعيين كننده زباله از غير زباله فضايي اسـفييش بر ت

 اي بر شيي پرتاب شده دارد يا خيـر كمـا ايـن كـه فضايي بايد روشن كند آيا احاطهيشيكننده

و زباله فـضايي اسـت  , Lehnert( خود اين امر نيز مستلزم وجود تعريف دقيق از شيي فضايي

(2011, (d) , P.6.

 Space(هاي گوناگون معاهدات فضايي بدون آنكه تعريـف دقيقـي از شـيي فـضاييخشب

Object(شد از مسئوليت دولت ارائه كنن ميييها در قبال از. گوينـد فضايي سخن همـانطور كـه

مي ماده ه بـه سـوي فـضا اعـم از شـد تمام اجزاي جـسم پرتـاب،آيد اول معاهده مسئوليت بر

و ادوات قطعات پرتاب ش گر به آن، ميييوابسته به شمار شـ فضايي و بر اين اساس هر ييآيد

به زبالـه را دارد به فضا قابليت تبديل شدن امـا برخـي معتقدنـد بايـد ميـان يـك. پرتاب شده

و قطعات خـرد شـده  به انجام ادامه مأموريت نيست ماهواره سالم كه بدليل اتمام سوخت قادر

بر. ادوات فضايي تفاوت گذاشت  و اساس معاهده مسئوليت اين دس اما ته بندي صحيح نيـست

ش به آن نيستي،يمنظور از و محموله متصل  هر چيز قابل مـشاهده بـر بلكه. تنها ماهواره سالم

و هـر بخـش مربـوط بـه آن روي پرتاب گر اعم از محموله پرتاب شده، ذرات رنگ، اتصاالت

مي  م1.گيرد حتي تا مقياس ميكروسكوپي را در بر نيز اشياي فـضايي هاي غيرعملياتي حموله لذا

.(Taylor, 2006,(j),p.46) روندبه شمار مي

مي31ماده.1 و جاري كلمـات عهد نامه وين درباره حقوق معاهدات عنوان دارد كه يك معاهده بايد بر اساس مفاهيم عمومي

و معاني ويژه براي برخي كلمات تنها در صورتي كاربرد دارند كه قصد طرف  هاي متعاهد از اين به كار رفته در آن تفسير شود

وي  مي[ بنابراين استفاده از عبارات شيي فضايي. ژه باشدكلمات همان معني و يـا اشـياء] آيدآن طور كه از معاهده مسئوليت بر
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و زبالـه فـضاييي تعريف نشده است تفاوت ميان شيي آنچه در اين ميان به روشن  فـضايي

به عنوان مبنا بر آن تكيه دارد بروز خطـا در صـدمات. است كه معاهده مسئوليت مسأله ديگري

ف. است وارد بر اشياي فضايي  به ديگر اشياي و اقدام عدم وجود تعمد در صدمه رساندن ضايي

 فضايي در جلوگيري از ورود صدمه بـه ادوات فـضايي ديگـر كـشورها مؤثر كشور مالك شيي 

و با توجه به اينكه زباله. عواملي براي خطا دانستن عمل است هاي فـضايي پديـد با اين ديدگاه

ويتآمده در اكثر موارد ناشي از فعال  و جاري كشورها در فضاي ماوراي جو هستند هاي عادي

در ايجادشان غالباً تعمدي وجود نـدارد؛ مـشكل بتـوان كـشوري را مـسئول آالينـدگي فـضاي 

هاي فضايي بدون ايجاد زباله غير ممكـن زيرا انجام فعاليت. ها انگاشت ماوراي جو با اين زباله 

.(Lehnert,2011,(e),p.7)است 

 ده ثبت معاه)3-2
 پرتاب شده بـه فـضاي مـاوراي منظور روشن شدن وضعيت حقوقي اشياي معاهده ثبت به

و هدف آن شناسـايي اشـياي فـضايي بـراي حـل مـسائ جو تد ل حقـوقي ناشـي از وين گرديد

و هاي فضايي مورد توجه قرار مـي در اين معاهده خاستگاه زباله؛هاي فضايي بود فعاليت گيـرد

ح مفهوم شيي  مي فضايي تا ها اجزاي بـه جـاي عالوه بر اين. شوددودي در اين معاهده روشن

و قسمتيمانده از اشيا  هاي ديگر نيز در اين معاهده جايگاهي پيـدا فضايي مانند ماهواره برها

. كنندمي

ش ي فضايي بايد با ثبت مشخـصات درسـتيبر اساس اين معاهده كشورهاي پرتاب كننده

اما آنچه در اين معاهده الزامي تلقـي. مللي وجود آن را اعالم نمايندال آن در مراجع مربوطه بين

ش  و مثالً پرتاب كنندهيشده تنها ثبت ي فـضايييهاي متعدد شـ هاي حامل بخشي فضايي است

به ثبت نداشته ش نيازي  فضايي بـه روز رسـاني اطالعـات ثبـت شـدهييدر صورت ثبت خود

و به عبارتي چنانچه ماهوار و ثبت، بنا به داليلي از كـار افتـادهضروري نيست اي پس از پرتاب

.(Taylor, 2006 , (k) , P.P. 75- 78) شودچگونگي وضعيت آن بعدها مشخص نمي

كه بر اسـاس ايـن معاهـده دولـت اطالعـات را پـس از هـا موظفنـد از سوي ديگر از آنجا

ش  اطييعملياتي شدن و اين مي العات بسيار محدود فضايي اعالم نمايند  مـشخص شوند، ارائه

و فعال نياز به ثبت دارد يا اين كـه بايـد اطالعـات نيست آيا صرفاً اطالعات ماهواره  هاي سالم

و غير فعال نيز ثبت گرددماهواره . هاي سالم

 عهدنامه ويـن بـه نظـر در بـر گيرنـدة ايـن31با توجه به ماده]آن طور كه در معاهده فضايي ماوراي جو عنوان شده[فضايي

ميمعاهدات اين مواد فضا در شمولمفهوم است كه تمام اشياء ساخته شده به دست بشر در . شوند واقع
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ا هـاي بالـستيك در حيطـه فـضايي ناشـي از آزمايـشات موشـك شـياي همچنين وضـعيت

معاهده ثبت گر چه در نـوع خـود كمكـي نيست؛ اف زمين در اين معاهده روشن مدارهاي اطر 

به شناسايي اشياي فضايي نموده است؛ باز هم نتوانسته همچون ابـزاري كارآمـد بـراي رديـابي 

به كار آيد تگاه زبالهخاس .)Jasentuliyana , 1998 , (d) , P. 144( هاي فضايي

 نتيجه
مي هاي فضايي تهديدي براي امنيت فعاليت بشر در فضاي زباله به شمار و ماوراي جو رود

. اجراي اقدامات پيشگيرانه در جهت جلوگيري از افزايش روز افزون آنها بسيار ضروري است

آورند هاي جديدتري پديد مي هاي فضايي در نوع خود به طور معمول، پيوسته زباله فعاليت

و روشني بـراي مقابلـه   بـا ايـن تهديـدو عمده معاهدات موجود در اين رابطه، راهكار صريح

چرا كه در بهترين حالت يا كشورها را ملـزم بـه جلـوگيري از عـدم افـزايش. كنندپيشنهاد نمي

مي زباله و يا بدون در نظر گرفتن خسارات وارده به خود فضاي) معاهده فضا(كنند هاي فضايي

به طرف نماينـد هاي متعاهد پيش بيني مـي ماوراي جو، راهكارهايي براي جبران خسارت وارده

ب) معاهده مسئوليت(  تـوان كـشورها را ملـزم بـه ثبـت اشـيايو حتي اگر در قالب معاهده ثبت

درنتوان باز هم نمي اين قبيل معاهدات؛فضايي پرتاب شده در فضاي ماوراي جو نمود د گـامي

و شناسايي خاستگاه زباله  آنجا كه چنـد كـشور در پرتـاب زيراد؛نهاي فضايي بردارجهت ثبت

هـاي پديـد آمـده راهكـاري فضايي شركت دارند مسئوليت مشاركتي در پاكسازي زبالـهاياشي

. شناخته شده نبوده تكليف نهادهاي خصوصي نيز در اين ميان روشن نيست

 به طور نمونـه؛براي كارآمد ساختن اين معاهدات بايد قوانين مسئوليت آور را اصالح نمود

ف ضاي ماوراي جو در معاهده مسئوليت، تعيـين غرامـت شايد بتوان براي آلودگي محيط زيست

و يا در پاكسازي فضاي ماوراي جو از زباله  ها را ها، مسئوليت مشاركتي دولت را پيش بيني كرد

. ريزي نمود پي

كه مبناي خطا محـور دارد نيـز راهكـار ديگـري دگرگون كردن شيوه فعلي تعيين مسئوليت

مي  كه عالوه بر اينها ايجاد نهادهاي.ي ماوراي جو را تغيير دهد تواند روند آاليندگي فضا است

و ضـمانت بين المللي محيط زيست براي پايش آلودگي فضاي ماوراي جـو بـا قـوانين صـريح

و تصميمات اين نهادها از ديگر راهكارها است . اجراي مؤثر براي اجراي احكام

به طـور مـشترك بـا همكـار اي مؤسـسه ميـاني كميتـه كميته استفاده صلح جويانه از فضا

 نيـز (Interagency Space Debris Coordination Committee)1هـاي فـضايي همكاري درباره زباله

 بـه عنـوان يـك گـروه مبادلـه اطالعـات از سـوي 1993هـاي فـضايي در سـال اي همكاري درباره زباله كميته ميان موسسه.1

و اياالت متحده آم ريكا با كشورهايي همچون چين، فرانسه، آلمان، هندوستان، ايتاليا، ژاپن، فدراسيون روسيه، اوكراين، انگليس
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و فني ويژه و بـه طـور اي براي كاهش زباله راهكارهاي علمي هاي فـضايي ارائـه كـرده اسـت

از خالصه در راهكارهاي زير خالصه مي :شود كه عبارتند

؛هاي عادي فضايي شده در فضا حين فعاليتهاي رها كاهش زباله�

 هاي عادي فضايي؛ فضايي حين فعاليتكاهش احتمال خرد شدن اشياي�

؛هاي فضايي در مدارها كاهش احتمال برخورد حين فعاليت�

و ديگر فعاليت�  هاي مضر در فضاي ماوراي جو؛دوري از اقدامات تخريبي

 مراحـل ابتـدايي كاهش احتمال خرد شدن اشـياي فـضايي پـس از شـروع�

؛مأموريت

و تزريـق كاهش دوره حضور سفينه� و ادوات مربوط به پرتاب هاي فضايي

؛هاي مداري در مدار كم ارتفاع پس از پايان مأموريت در اليه

و تزريـق كاهش دوره حضور سفينه� و ادوات مربوط به پرتاب هاي فضايي

؛وريتهاي مداري در مدار ثابت زمين پس از پايان مأم در اليه

اي همكاري درباره همكاري سازمان استاندارد جهاني با كميته ميان مؤسسه�

و مهندسي مناسب در جهت جلـ هاي فضايي براي يافتن شيوه زباله وگيري از هاي فني

 هاي فضايي؛ افزايش زباله
به كاهش ميـزان زبالـه الزام دولت� هـاي عـادي هـاي فـضايي در فعاليـت ها

يارهاي حقوقي الزم در زير كميته حقـوقي كميتـه اسـتفاده فضايي از طريق تدوين مع 

.(Hitchens,2005,(f),p.66) آميز از فضا صلح

به درك درستي از مفهوم زباله هاي فضايي بايد اين مفهـوم از سوي ديگر براي دست يافتن

و اجزاي باقيمانده آن اعم از آنكـه صـاحبان آنهـا شناسـايي يايرا به تمام اش   ساخته دست بشر

و اينكه توانـايي يا خير، در مدارهاي اطراف زمين باشند يا در اليهشده باشند هاي رقيق اتمسفر

. گسترش داد،انجام مأموريت تعريف شده را داشته يا نداشته باشند

جلوگيري از انفجار، جلوگيري از افزايش ميزان مواد سطحي موجود بر روي ادوات فضايي

و ساخت وسايلي با طول عمربي اشياي ها؛ جلوگيري از خرا مثل رنگ  و همچنـين فضايي  بـاال

و در سال  كميته استفاده صلح جويانه از فـضا از ايـن نهـاد درخواسـت نمـود 2001همراهي آژانس فضايي اروپا تاسيس شد

اين. هاي فضايي ارائه دهدهاي عضو در اين كميته در جهت كاهش زبالهراهكارهايي بين المللي بر مبناي اقدام داوطلبانه دولت

هاي معمول فـضايي خـود را كـاهش هاي فضايي حاصل از فعاليت كند ميزان زباله خواست مي هاي عضو در راهكارها از دولت 

باشـد؛ در حقوقي براي پديد آورندگان آن نمي دهند اما از آنجا كه اين راهكارها ماهيتي داوطلبانه داشته در برگيرنده هيچ الزام 

نسعمل هيچ فرآيند حقوقي كه بتواند دولت  هاي فضايي اقداماتي انجام دهـد، پـيش بت به كاهش زبالههاي عضو را ملزم سازد

.رو ندارد
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به جو زمين همراه بـا فضايي به مدارهاي پائين باز گرداندن اشياي و وارد ساختن دوباره آنها تر

كه به طور مؤثر مي  هاي فضايي تواند ميزان زباله الزامات حقوقي مربوطه از ديگر اقداماتي است

. را كاهش دهد
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