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    مقدِّمة  - أوالً  
اتَّفقت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، يف التقرير اخلاص بـدورهتا    -١

، يف التوصـيات  ٢٠١٥سـني، يف عـام   ، على أن تنظر، يف دورهتا الثامنـة واخلم السابعة واخلمسني
الــواردة يف تقريــر فريــق اخلــرباء احلكــوميني املعــين بتــدابري كفالــة الشــفافية وبنــاء الثقــة يف أنشــطة  
الفضاء اخلارجي، هبدف استبانة التوصيات اليت ميكن تكييفها واالسـتفادة منـها إىل أقصـى مـدى     

دامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد     ممكن عمليا بغرض ضمان أمان العمليات الفضائية واست
 ).٣٧٣، الفقرة A/69/20البعيد بوجه عام (الوثيقة 

، دعـا األمـني العـام الـدول األعضـاء      ٢٠١٤متوز/يوليه  ٣١ بتاريخويف مذكِّرة شفوية   -٢
يف جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية إىل أن تقــدِّم آراءهــا بشــأن طرائــق   

وردهــا  دٍّمليــة مــن التوصــيات. وقــد أعــدَّت األمانــة هــذه املــذكِّرة علــى أســاس ر االســتفادة الع
  استجابةً لتلك الدعوة.

    
      الرد الوارد من دولة عضو يف اللجنة  - ثانياً  

    االحتاد الروسي    
  [األصل: باإلنكليزية والروسية]

      ]٢٠١٥شباط/فرباير  ٩[
تخدام الفضاء اخلارجي هة من االحتاد الروسي إىل جلنة اسرسالة موجَّ    

األغراض السلمية خبصوص حتديد الصالت بني التوصيات الواردة يف تقرير  يف
فريق اخلرباء احلكوميني املعين بتدابري كفالة الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة 
الفضاء اخلارجي، وموضوع إعداد مبادئ توجيهية بشأن استدامة أنشطة 

   )١(البعيدالفضاء اخلارجي يف األمد 
يعترب االحتاد الروسي تقرير فريق اخلرباء احلكوميني املعين بتدابري كفالة الشـفافية وبنـاء     -١

) مبثابــة خطــوة جوهريــة صــوب حتديــد  A/68/189الوثيقــة الثقــة يف أنشــطة الفضــاء اخلــارجي ( 
الثقـة مـن أجـل     دعماً لترسيخ أسباباملتطلبات والدوافع واخليارات املتقامسة على نطاق واسع 
ــن أنشــطة الفضــاء اخلــارجي. فمــن الواضــح أ     ــد أصــبحت   نَّضــمان أم ــة ق ــذه الوثيق جــزءاً  ه

                                                         
نصُّ هذه الرسالة أتيح أول ما أتيح، باللغتني اإلنكليزية والروسية، كورقة غرفة اجتماعات أثناء الدورة  )١(  

 ).A/AC.105/C.1/2015/CRP.33الثانية واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية (
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يتجزأ من السيناريو املرجعي للتطور الذي ُيتوقع أن يطرأ على العملية الرقابية يف اجملـال قيـد    ال
النظر. ومن أهم عناصر هذا السـيناريو حتقيـُق تطـور إجيـايب ودينـامي يف جمـال التحليـل العملـي         

 الـذي املسـائل املعقـدة واحلساسـة املتعلقـة بضـمان أمـن العمليـات الفضـائية؛ وهـو األمـر            وحلُّ
مــا مل يــتم االرتقــاء    ، بــل مســتحيالً، ل إليــه ســيكون بــالغ الصــعوبة   صُّــالتو الواضــح أنَّ مــن

  الثقة.  مبستوى
ومن األمهيـة مبكـان أن يتـوافر لـدى الـدول االسـتعداد والقـدرة علـى اختيـار الوسـائل             -٢
ــيت رأى      املث ــق اخلــرباء احلكــوميني؛ وال ــيت صــاغها فري ــذ التوصــيات ال ــى لتنفي ــل ، الســفري هرئيُس

املتجول فيكتور ل. فاسيلييف، أهنـا "متثـل نقطـة انطـالق حنـو تنـاول قضـايا أمـن الفضـاء بكـل           
 متنوعـة تنوعاهتا". ويف هذا الصدد سـتتطلب مرحلـةُ تنفيـذ التوصـيات وحتويلـها إىل جمموعـات       

االً من جانب الدول املمثَّلـة يف فريـق اخلـرباء احلكـوميني     رقابية دعماً صادقاً وفعَّلوظائف المن ا
ومن جانب اجملتمع العاملي بوجه عام، مبا يف ذلـك األمـم املتحـدة ذاهتـا. وسـتكون هنـاك أمهيـة        
ــة يف الســعي وراء إحــراز         ــة ومجاعي ــن مســتوى مســؤولية فردي ــع م ــا ســيبديه اجلمي ــة مل جوهري

 ة.األغراض املنشود

ويقتضي إرساُء منوذج من الثقة، وهـو مسـألة صـعبة ختـص اجلميـع، حتديـَد قائمـة مـن           -٣
وضـع   مسـتوى التدابري احملتمل اختاذها يف هذا اجملال عالوة على إنشاء آلية تضمن االنتقـال إىل  

أشــكال وطرائــق ووســائل تفصــيلية تكفــل بلــوغَ األهــداف احملــددة. وُتمثِّــل املبــادُئ التوجيهيــة 
لقة بضمان استدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد، وهـي املبـادئ الـيت تعكـف          املتع

ــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف        ــة للجن ــة التابع ــة والتقني ــة العلمي ــةُ الفرعي علــى وضــعها اللجن
األغــراض الســلمية، األدواِت الكفيلــةَ بتحويــل طائفــة األفكــار الــواردة يف تقريــر فريــق اخلــرباء   

إىل لــوائح تنظيميــة عمليــة. وُيفسـح منــطُ تلــك املبــادئ الفرصـةَ أمــام إجيــاد جمموعــة    احلكـوميني 
ــة. ويف هــذا     ــة نوعي ــاه إىل أنَّ  ،الســياقحلــول تتخــذ شــكلَ وظــائف معياري  ينبغــي لفــُت االنتب

 ، بسـبب وجـود أفكـار أساسـية راسـخة، مبجموعـة      يف كثري من األحيان مفهوم الشفافية يقترن
تـوفري معلومـات   منـها   ،اعـاً بعينـها مـن األنشـطة الفضـائية     ختص أنو اليتحمدودة من اإلجراءات 

عن السياسات الفضائية الوطنية ووضع ترتيبات الستقبال مراقبني دوليني يف املواقع اليت جيـري  
الشـفافية هـي يف    نَّأ فيها التجهيز لعمليات إطالق أجسـام فضـائية وتنفيـذ تلـك العمليـات. إالَّ     

من اجلهد املبذول يف وضـع املبـادئ    دٌّ. وهذا االستنتاج مستَموات بناء الثقةأد من الواقع مزيٌج
التوجيهية املتعلقة بضمان استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيـد؛ وهـو اجلهـد الـذي     

عالقاتـه التبادليـة الداخليـة    مجيـع  أتاح إلقاَء نظرة إىل موضوع الثقة من حيث تطوره الدينامي و
االحتاد الروسي علـى وضـع وتقـدمي اقتراحـات بشـأن سـبل ووسـائل تنظـيم          قد دأَبالدقيقة. و
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معطيـاً بـذلك دلـيالً    املسائل املتعلقة بكفالة استدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد؛      
استحداثَ "تقنية" تكفل أداَء املهام املسـتجدة والعويصـة وعلـى     قًّامن املمكن ح دامغاً على أنَّ

كـبري، قـادرةٌ    دٍّقة، اليت ال تعدو أن تكـون يف الوقـت الـراهن جمـرد مفهـوم نظـري إىل حـ       الث نَّأ
ــات الفضــائية. وتســتند االقتراحــات         ــان العملي ــيم أم ــلَ الرئيســي يف تنظ ــى أن تصــبح العام عل

 مــنمنــها، وإنْ يكــن مبقــادير متفاوتــة،   كــلٌّيســتلزم  االزمــة وجمديــة عمليــالروســية إىل تــدابري 
قـدر أكـرب مـن     أن تـتقن خبايـا العمـل يف ظـروف يسـودها     ظمات احلكومية الدولية الدول واملن

 الوعي واالنفتاح فيما خيص تبادل املعلومات.

املتعلقة باسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد، الـيت جيريهـا          املفاوضاُتو  -٤
لبعيـد التـابُع للجنـة الفرعيـة     الفريُق العامل املعـين باسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد ا      

قـادرة علـى أن ترسـي    العلمية والتقنية، تتيح منصةً فريدة من نوعها إلجياد حلـول قائمـة بـذاهتا    
املبـادئ التوجيهيـة    نَّمن التدابري اليت تضمن أمان العمليات الفضائية. بـل إ أسس نظام متكامل 

لى أمن األنشـطة الفضـائية. وخـالل    إمكانية احلفاظ ع إتاحةعلى  نفسها ينبغي أن تكون قادرةً
برهن االحتاد الروسي على أنـه شـريك ُيعـوَّل عليـه يف احلـوار وعلـى حسـن         ،العملية التفاوضية

االحتـاد الروسـي    قـدَّم نواياه وتطلعه إىل توفري حوافز مشتركة تكفـل جنـاح هـذا املسـعى؛ كمـا      
ديـد مـن اجلوانـب اهلامـة املتعلقـة ببنـاء       مبادئ توجيهية مترابطة ُتعبِّر تعبرياً أميناً عن الع مشروع

يسـبق قـط    الثقة. وهذه االقتراحات تتسم أساساً بطابع تكنـوقراطي وتتنـاول مواضـيَع هامـةً مل    
، متثلـه االقتراحـات الروسـية، فيمـا     ومتثِّـل أن نوقشـت علـى الصـعيد السياسـي كيفيـةُ تنظيمهـا.       

ء احلكـوميني مـن أفكـار رئيسـية تتعلـق      ما ورد يف تقرير فريـق اخلـربا   يتضمن كلَّشكالً مركزاً 
تنــاول يعلــى حنــو واضــح باســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد. وبوجــه خــاص  

يلـي: ردع   مـا  ٢٠١٥اير االحتـاد الروسـي يف شـباط/فرب    قدَّمه ذياملبادئ التوجيهية المشروع 
لوطنيـة اخلاصـة باألنشـطة    ل اخلـارجي يف تشـغيل مرافـق البنيـة األساسـية األرضـية ا      ومنع التـدخُّ 

ــة ضــد        ــات املعلومــات واالتصــاالت يف أغــراض عدائي الفضــائية؛ وحظــر اســتخدام تكنولوجي
ــة خاصــة باألنشــطة الفضــائية؛ واختــاذ         ــق أساســية أرضــية أجنبي ــة ومراف أجســام فضــائية أجنبي
إجراءات تكفل القيام، علـى حنـو مـأمون ومشـروع، بـأداء عمليـات اإلزالـة النشـطة لألجسـام          

فضائية غري العاملة يف املدار وتدمري األجسام الفضائية تدمرياً متعمداً؛ وحتديـد أسـاليب البـدء    ال
ليـات اإلطـالق   ، علـى الصـعيدين الـوطين والـدويل، بتقـدمي إشـعارات مسـبقة بشـأن عم        ياتدرجي

 وجتنُّــبب االصــطدام بأجســام أخــرى موجــودة يف الفضــاء اخلــارجي؛ الفضــائية مــن أجــل جتنُّــ
تأثري سليب يف األجسام الفضائية األجنبيـة مـن خـالل الوصـول غـري املـأذون بـه إىل        يِّ أإحداث 

علـى حنـو    وبـذلك ميكـن اإلبقـاء،   حتمله تلك األجسام من أجهزة وبـرامج حاسـوبية جاهزة.   ما
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ــق  ــح ومتسـ ــي إىل  واضـ ــبيل يفضـ ــى سـ ــة      ، علـ ــة املتعلقـ ــة اهلامـ ــمات األمنيـ ــع السـ ــد مجيـ حتديـ
 الفضائية.  بالعمليات

اخليارات اهلامة القائمة بذاهتا، اليت اقترحها االحتاد الروسي على اجملتمـع الـدويل يف   ومن   -٥
هذا السياق، القيام حتت إشراف األمم املتحدة بإنشاء مركـز موحـد للمعلومـات املتعلقـة برصـد      
ــار ذلــك املركــز منصــةَ معلومــات مصــممة تصــميماً رشــيداً.      الفضــاء القريــب مــن األرض باعتب

الـدعم املعلومـايت لالحتياجـات املشـتركة يف ميـدان أمـان        بأنَّاد الروسي من اقتناعه وينطلق االحت
العمليات الفضائية ينبغي حتماً أن يقع ضمن اختصاصات األمم املتحدة. وتتضـمن ورقـة العمـل    

) العناصر الرئيسية اليت يتألف منـها مفهـوم   A/AC.105/L.290الوثيقة االحتاد الروسي ( قدَّمهااليت 
املركز. وتصف تلـك الورقـة أهـم اجلوانـب اجلوهريـة خلطـوات إنشـاء وتطـوير بنيـة املركـز            ذلك

مـع مكتـب شـؤون     باالشـتراك اهلندسية. ومن شأن إجراء دراسة أكثر استفاضة لتلك اجلوانـب،  
يف فيينـا)،   املـذكور ومكتـب األمـم املتحـدة     الفضاء اخلارجي (فيما يتعلق بقدرات مرافق املكتب

َق املركزِ التقينَّ من الزاوية التشغيلية. ومن شأن التـأثري التراكمـي الطويـل األجـل     أن يستكمل نس
أنشـطة فضـائية   لتشغيل املركز أن يساهم يف بناء الثقة وإرساء عالقات قائمة على الثقة يف سياق 

 .اءة ال سابق هلاتتميز بسمات بنَّ

يصـاحبها مـن    عالوة علـى مـا  ائية الوطنية املتعلقة باألنشطة الفض النظريات نشُر رويؤثِّ  -٦
يف توعية املشاركني يف االضطالع بتلك األنشطة. وينبغـي أن تلقـى    تأثرياً إجيابيا لوائح تنظيمية

ــاهــذه املمارســةُ تشــجيعاً   اللــوائح بشــأن معلومــاٍت تــوافر يف املســتقبل. ومــن البــديهي أنَّ  تام 
علومـات علـى تـدعيم    فيمـا خيـص تـأثري تلـك امل    ا . أمَّـ الشفافية يستويف متطلباِت أمٌر هو الوطنية

هذا التأثري ليس واضحاً كـل الوضـوح: فتوليـد أفكـار مبدئيـة عـن اسـتخدام         فإنَّ ،أسباب الثقة
الفضاء اخلارجي وتنظـيم األنشـطة الفضـائية، مدعومـة بتمحـور مفـرط حـول الـذات، والتعـبري          

يداً فـرَص التنفيـذ العملـي لتـدابري     عن تلك األفكار يف وثائق سياساتية وطنية يقلص تقليصاً شد
ه العقائــدي، جُّــالتو نَّأعلــى تلــك الفــرص. ومــن نافلــة القــول  بنــاء الثقــة بــل قــد يقضــي متامــاً  

املُنَصب على حتقيق اهليمنة الفضـائية، هـو أمـر يتنـاىف مـع مهمـة زيـادة الثقـة يف أنشـطة الفضـاء           
وتوصيات فريق اخلـرباء احلكـوميني   اخلارجي؛ وأقل ما ميكن أن يقال عنه يف سياق استنتاجات 

 وغَري مالئم. ياهو أنه يبدو أمراً خارجاً عن السياق وجدل

ــتلزم  -٧ ــة بطريقــة        وتس ــات املعلنــة بشــأن إدارة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي الوطني االجتاه
وضع معايري أساسية يف جمال القانون واألمن. وقـد أبـرز االحتـاد الروسـي،      يااستنسابية موضوع

اءة، أمهيةَ إجراء مداوالت حتليلية سياسـية وقانونيـة   داً يف هذا الصدد بدوافع مالئمة وبنَّمسترش
مة (تضارب املصـاحل) الـيت يشـهدها الفضـاء اخلـارجي،      مشتركة يوضَّح فيها نوُع املواقف املتأزِّ
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الـنفس  من زاوية املعايري السلوكية والتقنية، واليت تقتضي حبثَ إمكانية التذرع حبق الدفاع عن 
إجـراءات تتخـذ يف    يَّأ ملهـم توضـيح هـذه املسـائل نظـراً ألنَّ     وفقاً مليثاق األمم املتحـدة. فمـن ا  

 عياالفضاء اخلارجي هبـدف َتعمُّـد تعطيـل أو تـدمري أجسـام فضـائية أجنبيـة سـتكون هلـا موضـو          
مـل  آثار مضاعفة مما سيؤدي بالتايل إىل جعل الوضع خارجاً عن السـيطرة. وتتضـمن ورقـة الع   

املعنونة "التوصُّل إىل تفسري موحَّد للحقِّ يف الدفاع عن النفس وفقاً مليثاق األمم املتحدة، كمـا  
 يطبَّق على الفضاء اخلارجي، باعتبار ذلك أحد عوامل احلفاظ على بقاء الفضاء اخلـارجي بيئـةً  

لبعيــد"، الــيت زاعــات وتعزيــز اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد ا مــن الــن وخاليــةً آمنـةً 
 ها االحتــاد الروســي إىل جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية يف شــباط/مدَّقــ

، استعراضــاً واســعاً جلوانــب إدارة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي الــيت مــن شــأهنا أن   ٢٠١٥فربايــر 
ــا خيــص         ــةً فيم ــر دق ــيم ومســات موضــوعية أكث ــات تقي تســهم إســهاماً كــبرياً يف اســتحداث فئ

راءات الــيت ُتتخــذ يف احلــاالت الــيت ينشــأ فيهــا تضــارب يف املصــاحل يف الفضــاء اخلــارجي   اإلجــ
(على حنو يراعي طبيعةَ هذا التضارب وِشدَته)؛ ويف توضـيح شـروط التـذرع حبـق الـدفاع عـن       
ــة        ــام جلن ــل القصــد مــن وراء قي ــدان الفضــاء اخلــارجي. ويتمث ــه علــى مي ــنفس حســب انطباق ال

شـور (علـى   نيف األغراض السلمية ببحث تلـك اجلوانـب يف تـوفري م   استخدام الفضاء اخلارجي 
يتيح تصنيف العالمات الدالة علـى وجـود    من شأنه أنْ حنو يشمل الشروط والفئات التحليلية)

ي الواجـب اختاذهـا علـى    دِّحاالت تضارب افتراضية وأنواع تلك احلاالت، وفهم تـدابري التصـ  
مبـادئ توجيهيـة،    مشـروع ضـع االحتـاد الروسـي    حنو يتناسب مـع شـىت تلـك احلـاالت. وقـد و     

حتت عنوان "تنفيذ تدابري تشغيلية وتكنولوجية تتعلق بضبط الـنفس مـن أجـل اسـتباق حـدوث      
تطورات مناوئة يف الفضاء اخلارجي"، هتدف إىل تعزيـز اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي      أيِّ 

بـادئ التوجيهيـة إىل التكيـف، مـن     يف األمد البعيد. ويرمي املخطط املنهجي املقترح يف هـذه امل 
ــى إحــداث        ــات الفضــائية واملســاعدة عل ــان العملي ــات أم ــد متطلب حيــث السياســات، مــع تزاي

الــيت  احملــددةتغــيريات جــادة يف التقيــيم البــديهي الــذي جتريــه الــدول بشــأن األنشــطة الفضــائية   
حـىت يف وقـوع    ُيحتمل أن تؤدي إىل عمليات فضائية تتسبب يف نشـوء تضـارب يف املصـاحل أو   

للرسالة الرئيسية الـيت وجههـا    ةًتامَّ أحداث مأساوية. وتستجيب هذه املبادرة الروسية استجابةً
األمــــني العــــام لألمــــم املتحــــدة يف تصــــديره التمهيــــدي لتقريــــر فريــــق اخلــــرباء احلكــــوميني   

 "من األمهية مبكان أن تعمـل مجيـع الـدول بشـكل مجـاعي علـى       :) حني قالA/68/189 الوثيقة(
خاليــاً مــن النـــزاعات املزعزعــة لالســتقرار وأن جتعلــه آمنــاً ومأمونــاً    إبقــاء [الفضــاء اخلــارجي]

تقريـر فريـق اخلـرباء      البشـرية مجعـاء". أضـف إىل ذلـك أنَّ    ومستداماً على املدى الطويل لصاحل
تـدابري الشـفافية وبنـاء الثقـة ميكـن أن "تسـاعد يف بنـاء         نَّاحلكوميني نفسه يسلط الضوء علـى أ 

الثقة بشأن النوايا السـلمية للـدول، وميكـن أن تسـاعد الـدول علـى زيـادة درجـة التفـاهم فيمـا           
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بينها، وتعزيز وضوح النوايا، وهتيئة الظروف املناسبة إلرساء حالة اسـتراتيجية ميكـن التنبـؤ هبـا     
). كما يشري التقرير إىل أنـه "فيمـا   ٢٠سواء" (الفقرة  دٍّعلى حيف امليدانني االقتصادي واألمين 

مـن مصـلحة مجيـع الـدول أن تتصـرف       نَّيتعلق بصون السـلم واألمـن الـدوليني، مـن الواضـح أ     
بــروح املســؤولية ووفقــا للقــانون الــدويل عنــدما تضــطلع بأنشــطة الفضــاء اخلــارجي، مــن أجــل 

 ).٩تصورات وتقديرات خاطئة" (الفقرة احليلولة دون وقوع حوادث مؤسفة ودون تكوين 

وقــد بــذل االحتــاد الروســي جهــوداً دؤوبــة مــن أجــل تشــجيع جلنــة اســتخدام الفضــاء     -٨
اخلارجي يف األغراض السلمية على اختاذ قرار طال انتظـاره بتحـديث هنجهـا، بـل واتبـاع هنـج       

 بسـبل ووسـائل   جديد، بغية معاجلـة البنـد ذي األولويـة املطـروح علـى جـدول أعماهلـا واملعـين        
فعلـي   لوُّحتـ اإلبقاء على الفضاء اخلارجي خمصصاً لألغراض السلمية؛ وذلك من خـالل إجـراء   
قــد يصــبح  ،صــوب مناقشــة املســائل اهلامــة الــيت ختــص أمــن الفضــاء. ويف هــذا الســياق اجلديــد 

ء ملوضوع أمان عمليـات الفضـا   االفضاء اخلارجي امتداداً منطقي موضوع الدفاع عن النفس يف
ــواردة آنفــاً   مــن املفيــد أن تتــوىل اللجنــة املــذكورة    لَّلعــ ،اخلــارجي. وعلــى ضــوء التعليقــات ال

مناقشة األغراض العقائدية الوطنية اليت قد جتتذب االنتباه من زاوية ارتباطهـا مبتطلبـات ضـمان    
ى استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، عالوة عل حتديد سبل ووسائل اإلبقـاء علـ  

الفضــاء اخلــارجي خمصصــاً لألغــراض الســلمية. فمــن شــأن مثــل هــذه املبــادرة أن تتســق كــل     
االتساق مع اإلجراءات ذات الصـلة الراميـة إىل دعـم تـدابري الشـفافية وبنـاء الثقـة الـيت تقتضـي          

 توضيح مبادئ الدولة وأهدافها املتعلقة بسياسات الفضاء اخلارجي.

عـدة جوانـب تتعلـق بضـمان واسـتدامة       الضوَء علىيني فريق اخلرباء احلكوم سلَّطوقد   -٩
عالقة االرتباط الضرورية ألنشطة الدول مبتطلبات تعزيز تدابري الشفافية وبنـاء الثقـة يف أنشـطة    

من حيث املبـدأ تأكيـد أمهيتـها االفتراضـية قبـل وقـت        الفضاء اخلارجي؛ وهي املتطلبات اليت متَّ
بـل وقـت طويـل مـن املناقشـات التقنيـة الـيت بـدأت يف         طويل مـن اعتمـاد تقريـر الفريـق، بـل وق     

داخل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة للفريق العامل املعـين باسـتدامة أنشـطة     ٢٠١٢ عام
خـرباء ينتمـون    نَّما حـدث علـى وجـه التحديـد هـو أ      أنَّ اخلارجي يف األمد البعيد. إالَّ الفضاء

يف فريق اخلرباء احلكوميني) هم الذين أجروا، داخل الفريـق   لةممثَّإىل بلدان عديدة (منها بلدان 
العامل، مناقشات مستفيضة جنحوا خالهلا يف عدة أمور منها حتديد املعـاين التقنيـة ملصـطلحات    

الـة ترمـي   يف تنفيـذ تـدابري فعَّ   يارئيسـ ومفاهيم عامة، وكذلك أنواع املعلومات اليت تؤدي دوراً 
صـوا ويضـعوا،   الفضائية. وقد كُلِّف هؤالء اخلـرباُء بـأن يبحثـوا وميحِّ   إىل ضمان أمان العمليات 

عن طريق مضاهاة شىت املمارسات املتبعة يف جمال دعم العمليـات املداريـة، اقتراحـات موحـدة     
وتكفــل أمــان عمليــات الفضــاء  مــابشــأن أفضــل احللــول التشــغيلية العمليــة الــيت تلقــى قبــوالً عا
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بفضـل تـوافر اخلـربات     أداؤهـا هـذه املهمـة ميكـن     رسـة العمليـة أنَّ  ي. وقد أظهـرت املما اخلارج
ــتبانة الســمات التشــغيلية           ــدة حــاالت اس ــن املمكــن يف ع ــذلك أصــبح م ــنة. وب ــا احلس والنواي
املشــتركة الــيت تتســم هبــا النــهوج املتبعــة حيــال تنظــيم بعــض اجلوانــب املتعلقــة بضــمان أمــان      

ت ذات الصـــلة الـــيت صـــاغها فريـــق اخلـــرباء عمليـــات الفضـــاء اخلـــارجي الـــيت تنـــاظر التوصـــيا
ة. وبوجـه خـاص   مَّـ احلكوميني واليت تثري أيضـاً تلـك التوصـيات بعناصـر وتفاصـيل إضـافية ها      

من األجدى بكثري، مـن أجـل ضـمان أمـان حتليـق       بأنَّكان هناك توافق يف اآلراء على التسليم 
مــا بينــها، تــوفري معلومــات األجسـام الفضــائية يف املــدارات علــى حنــو حيـول دون اصــطدامها في  

ــه مســار حركــة       ــيِّن يف الوقــت ذات التقــومي الفلكــي الــيت تعطــي وصــفاً كــامالً للمحتويــات وتب
باملسـار الـراهن للحركـة     املتعلقةاألجسام الفضائية؛ وذلك بدالً من توفري املعلومات التجميعية 

ــرَّ  ــاورات املق ــرة     واملن ــذكور يف الفق ــى النحــو امل ــا (عل ــن  ٤٢ر إجراؤه ــق اخلــرباء   م ــر فري تقري
مبـادئ توجيهيـة تتعلـق بالتـدابري      مشـروع )). كما وضع اخلـرباء  A/68/189احلكوميني (الوثيقة 

هذه املبادئ التوجيهيـة   وتعبِّراليت ميكن أن تفضي إىل زيادة دقة عملية َتَتبُّع األجسام الفضائية. 
واملعلومـات املداريـة؛ مـع    عن احلاجة إىل وضع واستخدام طرائق جديدة لزيادة دقة القياسـات  

توســيع نطــاق الشــبكة القائمــة املختصــة برصــد األجســام القريبــة مــن األرض، وجتميــع بيانــات 
كفيلة بالتغلب علـى هـذه   ال الوسائلُ ومن مث ُدرستمستقاة من مصادر خمتلفة وتقييم عوليتها. 

ــة ومثمــرة؛ علمــاً بــ    املشــكلة ــى عم  تلــك الوســائل أنَّ دراســةً عميق ــادل  ال تقتصــر عل ــات تب لي
املعلومــات املتعلقــة "بالبــارامترات املداريــة األساســية لألجســام املوجــودة يف الفضــاء اخلــارجي" 

ا احلـاالت الـيت ميكـن فيهـا     من تقرير فريق اخلرباء احلكوميني. أمَّـ  ٣٩ت عليها الفقرة ددَّشاليت 
ستند إليهـا احللـول الـيت    لبعض األفكار الواردة يف تقرير فريق اخلرباء احلكوميني واألفكار اليت ت

أمـان العمليـات الفضـائية أن تتشـابه لكـن دون أن تتطـابق        جيري البحث عنها يف سياق ضمان
الـدوافع   نَّ؛ مبعـىن أ جدليـةً  ما فهي حاالت ينبغي أن تعـاجل معاجلـةً   دٍّمتاماً بل قد تتعارض إىل ح

حتـول دون البحـث عـن    الصحيحة قطعاً اليت تقـف وراء توصـيات فريـق اخلـرباء احلكـوميني ال      
 على البحث عن تلك احللول. تشجِّعأفضل احللول التشغيلية بل 

تقريـــر فريـــق اخلـــرباء احلكـــوميني يؤكـــد أحـــد اخلطـــوط السياســـاتية  نَّوالواقـــع هـــو أ  -١٠
مركبــة فضــائية حتلِّــق يف مــدارها أو املراحــل  ة يف تفــادي التــدمري املتعمَّــد أليِّاألساســية املتمثلــ

بــات اإلطــالق وغــري ذلــك مــن األنشــطة الضــارة الــيت تولِّــد حطامــاً يعمِّــر طــويالً؛ املداريــة ملرك
ــة اســتخدام       ــة لتخفيــف احلطــام الفضــائي الصــادرة عــن جلن ــادئ التوجيهي حســبما جــاء يف املب
الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية. ومــن أجــل املضــي يف تطــوير ذلــك اخلــط السياســايت  

، إىل وضـــع لـــزمأن يكـــون هنـــاك ســـعي حثيـــث، حيثمـــا  دَّبـــ األساســـي املشـــار إليـــه آنفـــاً ال
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ــوَّ      ــؤوليات املتصـ ــتند إىل املسـ ــيت ستسـ ــات الـ ــك العمليـ ــة لتلـ ــراءات التنفيذيـ ــوح اإلجـ َرة بوضـ
وستتضـــمن مـــا يلـــزم مـــن إجـــراءات تكفـــل األمـــان ومـــن مث تشـــمل مجيـــع التـــدابري املنهجيـــة 

الـيت تسـتويف متامـاً متطلبـات      املبـادئ التوجيهيـة   مشـروع الضرورية. وقد طرح االحتاد الروسي 
ملعاجلــة  الالزمــة   يــا جوهر املهمــة "طرائــق تأكيــد األســس     اإلدارة املســؤولة يف هــذا امليــدان:  

متطلبات األمان اليت تتعلق، يف احلاالت القصوى، بإجراء عمليـات تفضـي إىل تـدمري     واستيفاء
مشـترك بشـأن   اخل ووظيفـي متـد   مفهـوم  إدماج وصـون أجسام فضائية موجودة يف املدار"؛ و"

 وتعمُّد تـدمريها،  املدارمن  لة،فضائية، وخاصة األجسام غري املسجَّ أجسامأمان عمليات إزالة 
املبـادرات الروسـية هنجـاً     وجتسِّـد وبشأن حتديد اخلطوات اإلضـافية الـيت تكفـل ذلـك األمـان".      

تلـك املبـادرات    يتسم بروح املسؤولية حيال وضع ما يلزم من لـوائح يف هـذا امليـدان. وختتلـف    
 قواعـد الســلوك  مدونــة مشـروع عـن النــهوج الـواردة يف النســخة احلاليـة مــن     يــااختالفـاً جوهر 

اليت تتسم بقـدر خطـري مـن الغمـوض يعـود إىل الرغبـة يف تـوفري         بشأن أنشطة الفضاء اخلارجي
ا شكل من أشكال األسباب املشروعة الختاذ إجـراءات قسـرية جتـاه أجسـام فضـائية أجنبيـة، مبـ       

 يف ذلك تدمريها.

من تقرير فريق اخلرباء احلكوميني إىل وجود "قلـق متنـامٍ مـن تزايـد      ٦وأشارت الفقرة   -١١
د القــدرات الفضــائية احليويــة خــالل العقــد املقبــل نتيجــة األخطــار الطبيعيــة   األخطــار الــيت هتــدِّ

ومعطِّلـة ألنشـطة   واألخطـار النامجـة عـن األنشـطة البشـرية، والتطـوير احملتمـل لقـدرات مـدمِّرة          
تشـغيل األجسـام    ددِّيف هذا الصدد من االنتبـاه إىل األخطـار الـيت هتـ     دَّب الفضاء اخلارجي". وال

الفضائية والعمليات املدارية نتيجة إلجراءات ميكن أن تلحـق أضـراراً ببيئـة الفضـاء. ومـن هـذا       
ل تعـديالت خطـرية   "منـع إدخـا   مبـادئ توجيهيـة عنوانـه    مشـروع االحتـاد الروسـي    قدَّماملنطلق 

إىل تشديد الرقابـة   ذلك املشروعرمي يعلى بارامترات بيئة الفضاء نتيجة لتغيريات متعَمدة"؛ و
ألمان العمليات الفضـائية؛ وذلـك اسـتناداً إىل اتفاقيـة حظـر اسـتخدام        دايف هذا امليدان اهلام ج

ى، وهـي االتفاقيـة الـيت    تقنيات التغيري يف البيئة ألغراض عسكرية أو أليـة أغـراض عدائيـة أخـر    
 .١٩٧٨تشرين األول/أكتوبر  ٥دخلت حيز النفاذ يف 

وتــرتبط توصــية فريــق اخلــرباء احلكــوميني بضــرورة تقــدمي إخطــارات مســبقة بــإطالق     -١٢
بأحكــام مدونــة قواعــد   يارئيســ) ارتباطــاً ٤١، الفقــرة A/68/189املركبــات الفضــائية (الوثيقــة  

االحتـاد الروسـي نظـر إىل تلـك التوصـية       نَّأ ف التسـيارية. إالَّ سلوك الهـاي ملنـع انتشـار القـذائ    
نظرة أعرض؛ خاصة من زاوية ما تنطوي عليه من فوائد فيما خيص أوالً املساعدة علـى حصـر   
ــاء مراحــل       ــاً ضــمان أمــان التحليــق أثن حــاالت تســجيل عمليــات اإلطــالق، وفيمــا خيــص ثاني

، أشـكاالً متعـددة.   تتخـذ املسـبق، ومـا زالـت     اإلطالق املدارية. وقـد اختـذت ممارسـة اإلخطـار    
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ينبغي املضي يف حبث املسائل املتعلقة بسبل ووسائل تبسيط هـذه املمارسـة وإضـفاء الطـابع      لذا
الرمسي عليها. وفيمـا خيـص أمـان التحليـق وضـع االحتـاد الروسـي، بعـد حتليـل وفحـص القيمـة            

 يـا قها، هنجاً منظَّمـاً كـلَّ التنظـيم وعقالن   احلقيقية للقاعدة احملتملة املعنية ولغرضها وشروط تطبي
متاماً من أجل ضمان أن يتطور الوضع، من خالل عملية تدرُّجية، على حنو جيعـل مـن املمكـن    

 ملبــادئ التوجيهيــة املعنــونا مشــروعفعــالً تصــميم خمطــط إطــالق مــأمون. ويــرد هــذا النــهج يف 
ن، أثنـاء مرحلــة إعـداد عمليــات   كُّل إىل فهـم أساســي ووضـع هنــوج عمليـة بشـأن الــتم    "التوصُّـ 

اإلطالق وإجرائها، من استبانة احتماالت اقتراب أجسام مطلقة جديـدة مـن أجسـام موجـودة     
 فعالً يف الفضاء القريب من األرض".

وتــزداد أمهيــة احلفــاظ الواجــب علــى املمارســة الدوليــة املتمثلــة يف تســجيل األجســام       -١٣
نشـطة الفضـائية، مث بقـدر    الثقـة يف األ  بنـاء  الواضح أنَّ صلة حتسني نوعيتها. ومنالفضائية وموا

فان على فعالية حسم تلك القضـايا. فبـدون االنضـباط    أمان العمليات الفضائية، يتوقَّ ما ضمان
يف تســجيل األجســام الفضــائية ســيتعذر االســتمرار يف حتســني املســتوى العــام ألمــن الفضــاء.     

إىل  ٢٠٠٧كـانون األول/ديسـمرب    ١٧خ رَّاملـؤ  ٦٢/١٠١ويشري اعتمـاد قـرار اجلمعيـة العامـة     
؛ هناك إدراكاً راسخاً هلـذا األمـر   وبذلك ميكن أن يقال إنَّاحلاجة إىل تطوير ممارسة التسجيل. 

، أال وهـو  غائبـاً  ياهنـاك عنصـراً أساسـ    نَّأ دة بوضـوح. إالَّ األهداف املنشودة حمدَّ كما يبدو أنَّ
حقيقي يف حسم تلك القضايا. ومـن شـأن    تقدُّمز ذا مل ُيحَرآلية تكفل بلوغ األهداف. ل توفُّر

"االعتبـارات املتعلقـة    ضمن ورقة عمل معنونةها االحتاد الروسي، مدَّقمبادئ توجيهية  مشروع
املسائل املتصلة بالنهوض باملمارسـات املتَّبعـة يف تسـجيل األجسـام      بشأنبطرائق تعزيز التفاهم 

تــيح االنتقــال مــن حالــة  ييــات الفضــائية"، أن ن أمــان العملالفضــائية بــالنظر إىل ضــرورة ضــما 
بتحسني ممارسـة التسـجيل.    تبشِّرفتح آفاقاً إجيابية مؤكدة يكود الراهنة إىل حالة الفعل وأن الر

 لَّلعـ  ،ويف إطار السياق العام للتغريات اإلجيابية املتوقع أن تطرأ على تسجيل األجسام الفضائية
عمليــة تكفــل إمكانيــة االطــالع علــى الســجالت الوطنيــة لألجســام    مــن املالئــم إجيــاد طريقــة  

 الفضائية؛ حسب املنصوص عليه يف تقرير فريق اخلرباء احلكوميني.

جـرى يف  من املمكن واملالئم، يف إطار مناقشات أخـرى تُ  ويفترض االحتاد الروسي أنَّ  -١٤
َء االهتمـام بتوضـيح النـهوج    ، إيـال حاليـا سياق نظام أمان العمليات الفضائية الـذي يـتم وضـعه    

مـــن تقريـــر فريـــق اخلـــرباء  ٤٤و ٤٣املشـــتركة إزاء تنفيـــذ التوصـــيات املـــذكورة يف الفقـــرتني 
احلكوميني بشـأن اإلخطـار عـن عمليـات إعـادة الـدخول اخلارجـة عـن السـيطرة ورصـد تلـك            

 العمليات، وكذلك اإلخطار يف حاالت الطوارئ.
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على وضع جمموعـة مبـادئ توجيهيـة بشـأن ضـمان       بريةًك ق االحتاد الروسي أمهيةًلِّويع  -١٥
استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمـد البعيـد؛ واهلـدف الـذي ينشـده االحتـاد الروسـي مـن         

أقصــى  حاليــاوراء ذلـك هــو ضــمان أن حيقــق نظــام أمــان العمليـات الفضــائية اجلــاري تطــويره   
"إنشـاء أطـر معياريـة     نـه توجيهيـة عنوا مبـادئ   مشـروع االحتـاد الروسـي    قـدَّم يف وسعه. لـذا   ما

األنشـطة الالحقـة املتعلقـة    و علـى حنـو فعَّـال ومسـتدام     وتنظيمية تكفل تنفيذ املبـادئ التوجيهيـة  
". والقصد من هذه املبادئ التوجيهية هو ضمان أن تكون الـدوافع وراء  وتعزيزهاا استعراضهب

اءة تعزيزهــا دوافــع واضــحة وبنَّــ تطبيــق أحكــام تلــك املبــادئ التوجيهيــة واحتمــاالت املضــي يف
 سواء على الصعيد الوطين أو داخل منظومة األمم املتحدة.

االحتـاد الروسـي،    طابع متنـوع اقتـرح  ونظراً ملا تتسم به تدابري الشفافية وبناء الثقة من   -١٦
ا أال ومهـ  ،٦٩/٣٨قرار اجلمعية العامـة   اقتراح نصجنباً إىل جنب مع املشاركَْين الرئيسيني يف 

والواليــات املتحــدة األمريكيــة، أن ُيعقــد أثنــاء دورة اجلمعيــة العامــة   مجهوريــة الصــني الشــعبية
يات احملتمــل أن دِّي للتحــدِّالســبعني اجتمــاٌع مشــترك للجنــتني األوىل والرابعــة مــن أجــل "التصــ

 يف منطوق القرار املذكور. املقترُحتواجه أمن الفضاء واستدامته"؛ وقد أُدرج هذا 

  


