
 A/AC.105/L.294 األمـم املتحـدة

 

  اجلمعية العامة
Distr.: Limited 
29 April 2015 
Arabic 
Original: English and Russian 

 

 
 

 

 
050615    V.15-02934 (A) 

*1502934*
 

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية
  الدورة الثامنة واخلمسون

       ٢٠١٥حزيران/يونيه  ١٩-١٠فيينا، 
 التوصُّل إىل تفسري موحَّد للحقِّ يف الدفاع عن النفس وفقاً مليثاق األمم املتحدة،    

على الفضاء اخلارجي، باعتبار ذلك وسيلة للحفاظ على بقاء  من حيث تطبيقه
تعزيز استدامة أنشطة الفضاء لزاعات و الفضاء اخلارجي بيئة آمنة وخالية من الن

      اخلارجي يف األمد البعيد
      ورقة عمل مقدَّمة من االحتاد الروسي*    
ارتباط مسائل األمان يف العمليات الفضائية ارتباطا وثيقا بوضع مبادئ توجيهية ملنع  •

  ء اخلارجيحاالت الرتاع (تضارب املصاحل) يف الفضا
ل وضع مبادئ توجيهية لضمان استدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد،    يشكِّ  -١

ل يف تســليط حنــو حتقيــق اهلـدف املتمثِّــ  دماًيف املضــي قُـ  جديــداً مـن الناحيــة املوضــوعية، عنصـراً  
. ومـاً الضوء على االحتياجات املرتبطة بسالمة العمليات الفضائية وأمـن األنشـطة الفضـائية عم   

ض عنــها عمــل فريــق وبفضــل العمــل اجلــاري بشــأن هــذه املســائل، وكــذلك النتــائج الــيت متخَّــ 
اخلرباء احلكوميني املعـين بتـدابري الشـفافية وبنـاء الثقـة يف أنشـطة الفضـاء اخلـارجي، أصـبح مـن           
املمكن بدرجة كبرية إجياد اخللفية الشاملة اليت جتعل من اجملـدي معاجلـة مجيـع جوانـب ضـمان      

ــار      ال ــل األفكـ ــة حتويـ ــالنظر إىل إمكانيـ ــيال، بـ ــر تفصـ ــة أكثـ ــذكورين معاجلـ ــن املـ ــالمة واألمـ سـ
───────────────── 

زية والروسية، بصفة ورقة غرفة اجتماعات يف الدورة الثانية أتيح نص هذه الوثيقة ألول مرة، باللغتني اإلنكلي  *  
 ).A/AC.105/C.1/2015/CRP.22واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية (
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تقـدميها بالفعـل أو الـيت جيـري إعـدادها، إىل معـايري        واملقترحات اجليدة واملفيـدة، سـواء الـيت متَّ   
  .سلوك، شريطة وجود تصوُّر مشترك وهنج منطقي للتنفيذ وما يلزم من قدرات تنظيمية

    
  بط املناسب بني التحقُّق املشترك من إجراءات اللجوء إىل الدفاع عن النفس الر ينبغي  •

ومهمة احلفاظ على الدفاع، من ناحية، نطاق احلق يف ذلك من يف الفضاء اخلارجي و
احللول  زيادة فعالية وينبغي من الناحية األخرى، الفضاء اخلارجي لألغراض السلمية،

  املمكنة يف هذا اجملال
ــه    اال إنَّ  -٢ ــة يف حزيران/يوني ــه إىل اللجن ــراح املوجَّ ــدَّ    ٢٠١٣قت ــيت ق ــل ال ــة العم مها يف ورق

) بـأن تنظـر اللجنـة يف األسـاس القـانوين ملمارسـة حـق        A/AC.105/С.1/L.338االحتاد الروسي (
اه ميثــاق األمــم املتحــدة كمــا يطبَّــق علــى الفضــاء اخلــارجي،   الــدفاع عــن الــنفس الــذي يتوخَّــ 

احلــق، يف إطــار البنــد ذي األولويــة مــن جــدول أعمــال جلنــة اســتخدام  وأســاليب ممارســة هــذا 
الفضاء اخلارجي يف األغراض السـلمية املتعلـق بسـبل ووسـائل احلفـاظ علـى الفضـاء اخلـارجي         

. فهــذه املبــادرة صــحيحاً مــن أجــل األغــراض الســلمية، لــه معــىن مهــم ينبغــي أن ُيفسَّــر تفســرياً
لـة يف احلفـاظ علـى الفضـاء اخلـارجي بيئـة       ألساسـية املتمثِّ حنـو مـع القيمـة ا    تتعارض على أيِّ ال

خالية من الصراعات؛ بل على العكـس مـن ذلـك، فهـي ترمـي إىل تبسـيط املنطـق الـذي تقـوم          
عليه دراسة العالقات املتبادلة القائمة بني مجيع عوامل األمن يف الفضـاء اخلـارجي ووضـع هنـج     

للجهـود الـيت    مناسـباً  هـذه املبـادرة جمـاالً    شامل مشترك لضمان ذلك األمن. وميكـن أن تصـبح  
تبذهلا اللجنة، اليت تبحث منذ مدة طويلة عن هويتها اخلاصـة يف حتديـد سـبل ووسـائل احلفـاظ      
علــى الفضــاء اخلــارجي لألغــراض الســلمية، وكــذلك للجهــود الــيت تبــذهلا جلنتاهــا الفرعيتــان.   

دلول ضــمين، ملبــادئ تتعلــق    بيــان، أو مــ وأيِّ وينبغــي عــدم الــربط بــني ورقــة العمــل هــذه       
 ا بشـأن أيِّ ا هنائيـ رمسيـ  بالسياسات، أو تفسـريها باعتبارهـا متثِّـل بالضـرورة، يف جمملـها، موقفـاً      

ن من جوانب املسألة قيد املعاجلة. فهـي بـاألحرى جـزء مـن اجلهـود اجلاريـة لكسـر        جانب معيَّ
ء اخلــارجي مــن أجــل اجلمــود يف مناقشــات اللجنــة حــول ســبل ووســائل احلفــاظ علــى الفضــا  

األغــراض الســلمية واملســاعدة علــى إجيــاد فــرص لوضــع معــايري مشــتركة للتعامــل مــع مشــكلة   
فـق عليـه وشـامل لكيفيـة تفـادي      الدفاع عن النفس يف الفضاء اخلارجي، والتوصـل إىل فهـم متَّ  

  ف غري منضبطة للدول يف تفسري ذلك الدفاع عن النفس.ية تصرُّإتاحة حرِّ
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  ج تفسريي للحكم الوارد يف ميثاق األمم املتحدة بشأن الدفاع عن النفس، اعتماد هن  •
  ذلك احلكم خمالفةلة يف الفضاء اخلارجي، كبديل عن املمارسة املتمثِّ من حيث تطبيقه على

بعــض الوفــود املشــاركة يف جلنــة اســتخدام  ميكــن أن ُيفتــرض، بقــدر كــبري مــن الثقــة، أنَّ  -٣
مناقشـة مسـألة الـدفاع عـن الـنفس يف الفضـاء        السلمية تعتقد أنَّ الفضاء اخلارجي يف األغراض
ذاهتــا، أن تــثري الشــك يف اهلويــة اإلجيابيــة لقــانون الفضــاء الــدويل  اخلــارجي مــن شــأهنا، يف حــدِّ

ترتيـب دويل حمتمـل بشـأن هـذه      أيَّ املعاصر، يف حني يعترب البعض اآلخـر مـن تلـك الوفـود أنَّ    
إىل ل يف اعتمــاد قــانون احلــرب يف جمــال الفضــاء. وتوجــد حاجــة   ثَّــيتم ل هتديــداًاملســألة يشــكِّ

سـم بعـدم الثقـة فيمـا يتعلـق بتحليـل مسـألة الـدفاع عـن الـنفس يف           تصحيح هذا الفهم الذي يتَّ
م القانون الدويل استكشاف الفضاء اخلـارجي واسـتخدامه، علـى    ، ينظِّالفضاء اخلارجي. فأوالً

 ل يف حـدِّ مبـدأ الـدفاع عـن الـنفس ال يشـكِّ      علـى ذلـك فـإنَّ    أساس ميثاق األمم املتحدة. وبناًء
، ال يبــدو اإلنكــار القــاطع لفائــدة تنــاول اجلوانــب   يف هــذا الســياق العــام. وثانيــاً  ذاتــه اســتثناًء

حقًّـا يف حـني ال    القانونية وغريها من جوانب الدفاع عـن الـنفس يف الفضـاء اخلـارجي معقـوالً     
 سـقاً اهليكـل الـوطين الناشـئ لألمـن يف الفضـاء اخلـارجي متَّ      ميكن يف عـدد مـن احلـاالت اعتبـار     

ــ ســاقاًاتِّ مفهــوم الــدفاع عــن الــنفس   ا مــع مبــادئ ميثــاق األمــم املتحــدة. ومــن الواضــح أنَّ  تام
 ُيستخدم بدرجة متزايدة كمفهـوم سياسـي وتقـين عـام ولـيس كمفهـوم قـانوين دويل. ومـن مثَّ        

إىل مواءمــة اســتراتيجياهتا بشــأن الــدفاع عــن  ل دائمــاًالــدول لــن متيــ ل يف أنَّفهنــاك خطــر يتمثَّــ
النفس يف الفضاء اخلارجي مواءمة دقيقة مع أحكام ميثاق األمم املتحدة، وهو وضع من شـأنه  

لــيس مــدى  يــة التقــدير يف هــذا اجملــال. ومــا هــو علــى احملــكِّ  تشــجيع التنظــيم القــائم علــى حرِّ 
عنـدما   ل إشـكاليةً ذه القضـية الوجيهـة قـد متثِّـ    استصواب تناول هذه املسألة بل ما إذا كانت هـ 

بصـورة متزايـدة ملصـاحل جيوسياسـية ذات      يكون تقرير السياسات على الصعيد الدويل خاضعاً
ا خاصـ  امتداد واضح إىل أنشطة الفضاء اخلارجي. ومـع ذلـك، ينبغـي للـدول أن تـويل اهتمامـاً      

ا، وأن حتـاول الوصـول إىل رأي مشـترك    جتاههـ  وشـامالً  حكيمـاً  هلذه املسألة، وأن تعتمد هنجاً
بشأن األساس القانوين للدفاع عن النفس يف الفضاء اخلارجي وطرائـق اسـتخدامه. ومـن شـأن     

  إزاء استخدام الفضاء اخلارجي. مسؤوالً ى هنجاًالدول تتبنِّ القيام بذلك أن ُيثبت حقًّا أنَّ
   

ل إىل فهم التوصُّ استصوابمع  ،الوضعهذا  رأي حول إىل إصدارة وجود حاجة ملحَّ  •
  ومتكامل التشكيلسق يستند إىل رأي متَّ

الدول األعضاء يف اللجنة قادرة على حتديد سبل إجيابيـة للتعـاون    يعتقد االحتاد الروسي أنَّ  -٤
ز علــى اســتعراض األســاليب السياســية والقانونيــة لكفالــة التفســري   يف هــذا اجملــال ميكــن أن تركِّــ 
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الدفاع عن الـنفس مـن حيـث انطباقـه علـى الفضـاء اخلـارجي، وتطـوير          املشروع واملسؤول حلق
ــة مــن التقييمــات       ــة حيوي تلــك األســاليب بصــورة مشــتركة، واالتفــاق علــى جمموعــة ذات أمهي
واالستنتاجات املوضوعية املشتركة بني اجلميع. وسيكون من املفيد إدراك الكيفية اليت ُيفهـم هبـا   

ملنطق السياسي والتكنـوقراطي، وماهيـة النتـائج الـيت ميكـن      مفهوم الدفاع عن النفس، من حيث ا
ــه التفســريات املرتبطــة  ضــح التضــارب الــذي تتَّ ب علــى "هنــج التفســري احلــر". ويتَّ أن تترتَّــ ســم ب

باجلوانــب الفنيــة ملســألة الــدفاع عــن الــنفس يف الفضــاء مــن املعــاين املرتبطــة بــه الــيت تســتحدثها    
ليه من استنتاجات، وكذلك من تبـاين اللـوائح الوطنيـة يف هـذا     ل إاألوساط األكادميية وما تتوصَّ
مليثـاق األمـم املتحـدة جيـري      املعايري األساسية للدفاع عن النفس وفقاً اجملال. وال يوجد يقني بأنَّ

باعها يف إطار وثائق السياسات الوطنية وأهنـا سـوف ُتراعـى علـى النحـو الواجـب يف املمارسـة        اتِّ
ــاج اجمل  ــة. وحيت ــدويل إىل جمموعــة مــن األدوات حلــلِّ   العملي ــى الفضــاء    تمــع ال ــاظ عل مســألة احلف

ر اللجنة بعنايـة يف مسـألة الـدفاع    عليه، جيب أن تفكِّ اخلارجي من أجل األغراض السلمية. وبناًء
عــن الــنفس. وينبغــي أن يشــمل صــون املعــايري األساســية يف جمــال القــانون واألمــن وظيفــة وضــع 

ــدفا   ــدأ ال ــنفس يف الفضــاء اخلــارجي يتَّ  تفســري مشــروط ملب ــاً ع عــن ال ــ فــق اتفاق ــادئ  تام ــع املب ا م
  دة يف ميثاق األمم املتحدة يف املقام األول.األساسية للقانون الدويل، اجملسَّ

   
  رؤية عامة للنتائج املطلوبة  •

ســيكون اهلــدف مــن النظــر يف الســمات اخلاصــة الســتخدام افتراضــي حلــق الــدفاع عــن     -٥
د مـا  دة األطـراف، جيسِّـ  اخلـارجي هـو إعـداد هنـج مفـاهيمي، يف صـيغة متعـدِّ       النفس يف الفضاء 

يوجد بالتأكيد يف هذا اجملال من توازن بـني اآلراء واملصـاحل جيـب عـدم إغفالـه. وسـيكون مـن        
وضع لوائح (حىت وإن مل تكن ملزِمة)، واعتمادها يف هناية املطاف، حتـدُّ، بقـدر مـا     املفيد أيضاً

بــات األساســية واملســوغات للتفســريات العشــوائية واملنحــازة وذات  املتطلَّيتــيح مفهومهــا، مــن 
 الدوافع السياسية ملبدأ الدفاع عـن الـنفس مـن حيـث انطباقـه علـى الفضـاء اخلـارجي، ومـن مثَّ         
ل توفري "ضمانات" وآليات أساسية ملنع املخاطر احلرجـة. ومـن منظـور شـامل، ينبغـي أن تتمثَّـ      

الفضــاء اخلــارجي الــيت  وضــاعلالســتجابة املالئمــة واملتناســبة أل هــذه املهمــة يف وضــع أســاليب
  تكون غري عادية من الناحيتني القانونية والتقنية.

   
  اإلشارات إىل الدفاع عن النفس يف املمارسة الدولية ويف العقائد الوطنية  •

 اإلشــارات يف املعاهــدات الدوليــة إىل حــق الــدفاع عــن الــنفس املنصــوص عليــه يف ميثــاق  -٦
ــنصُّ     ــال، ي ــادرة. فعلــى ســبيل املث ــزال ســارياً   األمــم املتحــدة ليســت ن بــني  االتفــاق الــذي ال ي
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الواليــات املتحــدة األمريكيــة واحتــاد اجلمهوريــات االشــتراكية الســوفياتية بشــأن منــع احلــرب    
بـاحلق األصـيل يف الـدفاع     االتفاق ال خيـلُّ  ، على أن١٩٧٣َّحزيران/يونيه  ٢٢خ النووية، املؤرَّ

ظـات يف  من ميثاق األمم املتحدة. وُيفتـرض أنـه بوضـع هـذه التحفُّ     ٥١للمادة  النفس وفقاً عن
بشــأن  ل الــدول املســؤولية الكاملــة عــن اختــاذ القــرار الصــائب متامــاً املعاهــدات الدوليــة، تتحمَّــ

ُد ر الـدفاع العملـي عـن الـنفس. وَيـرِ     نـة علـى أهنـا تـربِّ    حالة معيَّ وجود أساس قانوين العتبار أيِّ
حق الدفاع عن النفس يف مشروع املعاهـدة املتعلقـة مبنـع نشـر األسـلحة يف الفضـاء اخلـارجي،        

ــد      ويف مدوَّ ــة قواعــد الســلوك بشــأن أنشــطة الفضــاء اخلــارجي، وكــذلك يف عــدد مــن العقائ ن
سـم عقائـد دول خمتلفـة بـربط الـدفاع عـن الـنفس        الوطنية بشأن أنشـطة الفضـاء اخلـارجي. وتتَّ   

بالقــانون الــدويل العــريف وبقواعــد   مــن ميثــاق األمــم املتحــدة بــل أيضــاً  ٥١ة لــيس فقــط باملــاد
رت يف املمارســة الدوليــة وتعتربهــا تلــك الــدول  الســلوك يف هــذا اجملــال الــيت ُيفتــرض أهنــا تطــوَّ 

الع علـى حملـة عامـة عـن املفـاهيم السـائدة لـدى        سيكون مـن املفيـد االطِّـ    . ومن مثَّملزِمة قانوناً
لــيت تــربر اللجــوء إىل الــدفاع عــن الــنفس يف حالــة "اخلطــر الوشيك/الضــرورة  بعــض البلــدان وا

ب الظـروف  مة يف امليثـاق. وتتطلَّـ  مثـل تلـك املفـاهيم غـري مسـتخدَ      ة". وجتدر مالحظة أنَّامللحَّ
ع هبـا وضـع فهـم مشـترك للكيفيـة الـيت ميكـن هبـا تطبيـق حـق الـدفاع عـن الـنفس يف              اليت ُيتـذرَّ 

ق ســيناريو افتراضــي. وبغــري ذلــك لــن يكــون مــن شــأن التفســريات   الفضــاء اخلــارجي يف ســيا
دة سـوى زيـادة األخطـار يف حـاالت وقـوع      املختلفة لشرعية ذلك احلق وآلياته يف ظروف حمدَّ

حادثات، وزيادة تضارب املصاحل يف الفضاء اخلـارجي. وال ُيشـترط أن تكـون هـذه احلادثـات      
ــابع عســكري    ــن حــدوث عطــل، أو اختــاذ    ن ناجتــةًإذ ميكــن أن تكــو  -والرتاعــات ذات ط م

قـــرارات خاطئـــة بســـبب نقـــص املعلومـــات، أو مـــن عوامـــل تنافســـية معيَّنـــة. ويف مثـــل هـــذه  
املناسبات، قد تعتمـد الـدول ومؤسسـاهتا اخلاصـة بتقريـر السياسـات، لـدى التعامـل مـع وضـع           

الفعـل.   دِّمـن حيـث تناُسـب ر    ن يف الفضـاء اخلـارجي، قـرارات ليسـت مناسـبة متامـاً      سليب معيَّ
سـوى إىل زيـادة املخـاطر     ي تـرك مشـكلة تفسـري حـق الـدفاع عـن الـنفس دون حـلٍّ        ولـن يـؤدِّ  

  احملتملة حبدوث مشاكل يف الفضاء اخلارجي واليت ال ميكن استبعادها بالكامل.
  

  بعض العقائد الوطنية علىغلبة اهليمنة يف الفضاء اخلارجي   •

إلدراك الفكـرة العامـة ملفهـوم     ري واضـحة متامـاً  حيتوي ميثاق األمـم املتحـدة علـى معـاي      -٧
معايري التقيـيم الـيت قـد تسـتخدمها الـدول       الدفاع عن النفس وأسلوبه ووظائفه. ومع ذلك فإنَّ

فيما إذا كانت هناك أسباب تدعو إىل ممارسة حق الدفاع عن النفس مـن حيـث انطباقـه     للبتِّ
لنظــام املصــاحل واألولويــات  حــدة تبعــاًحالــة علــى  علــى الفضــاء اخلــارجي قــد ختتلــف يف كــلِّ 
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بعيد على أساس الثقافة السياسـية الوطنيـة. ولـذلك يوجـد تبـاين       ل إىل حدٍّالوطنية الذي يتشكَّ
يف الــنُُّهج  يف املبــادئ والقواعــد املطبَّقــة يف تفســري ذلــك احلــق يف الــدفاع عــن الــنفس، ومــن مثَّ  

هلـا وتنفيـذها علـى أسـاس وثـائق السياسـات       والقرارات التقنية اليت جتري صـياغتها والتخطـيط   
بعـض هـذه    ا للدفاع عن النفس كمبدأ سياسي. وتدلُّاستراتيجي الوطنية واليت تضيف مضموناً

 الوثائق على اعتماد تفسري موسَّع للدفاع عن الـنفس حبيـث يشـمل األعمـال الوقائيـة (رغـم أنَّ      
ألمـم املتحـدة). كمـا أهنـا تشـري إىل      الدفاع عن النفس الوقائي غري مسموح به مبوجب ميثـاق ا 

التناســب الــذي ينبغــي إدراجــه يف جمموعــة القيــود املفروضــة علــى تطبيــق حــق الــدفاع عــن   أنَّ
على أساس سليم. فهناك حاالت من إضفاء الشـرعية علـى اسـتخدام حـق      النفس ال ُيبىن دائماً

املرتبطــة بــاهلجوم  ح (أي قبــل تبلــُور الظــروف هجــوم مســلَّ الــدفاع عــن الــنفس يف غيــاب أيِّ 
ح). وتتيح العناصـر التنفيذيـة واالسـتراتيجية لعـدد مـن العقائـد طائفـة واسـعة مـن التـدابري           املسلَّ

ــنفس الوقائي/االســتباقي. وتشــري تلــك        ــدفاع عــن ال ــق لل واألنشــطة القائمــة علــى تفســري مطل
ــتقين"، وتبعــاً    ، إىل أنَّالعقائــد، أوالً لــذلك تكتيكــات  وظيفــة الــدفاع عــن الــنفس ومعناهــا "ال

وثــائق السياســات الوطنيــة،  دها أساســاًاســتخدام التــدابري القســرية ودوافعهــا ومشــروعيتها حتــدِّ
رات الدفاع عن النفس، بطبيعتها القابلة للتغيري (ألسباب سياسـية وأسـباب   تصوُّ ، إىل أنَّوثانياً

لتفسري املوحَّد للـدفاع عـن   د مببدأ اأخرى أو بسبب التطوير االرتقائي)، ال تتيح يف الواقع التقيُّ
النفس وال تكفل االستقرار والوضـوح احلـامسي األمهيـة هلـذه القاعـدة مـن قواعـد ميثـاق األمـم          

  املتحدة من حيث انطباقها على الفضاء اخلارجي.
    

  عدم استخدام القوة والدفاع عن النفس  •

ل الفضــاء يلــزم تنــاول تفســري مبــدأ الــدفاع عــن الــنفس مــن حيــث متديــده ليشــمل جمــا   -٨
ظـة". ومـن   ا، لكي ال يبقى هذا اجملـال "سـاحة للتعليقـات املتحفِّ   ا ومنطقيمجاعي اخلارجي تناوالً

شأن اهلدف النهائي لتلـك اجلهـود أن يكـون إيضـاح مجيـع أوجـه التـوازي والتفاعـل بـني هـذا           
و اســتخدامها. ل يف حظــر التهديــد باســتخدام القــوة أ املبــدأ واملبــدأ العــاملي بالقــدر ذاتــه املتمثِّــ  

البيان املباشر ملسـألة تطبيـق املبـدأين العـامليني مـن مبـادئ القـانون الـدويل املـذكورين           ويبدو أنَّ
ل إىل فهـم مشـترك ملـا ينبغـي أن     للتوصُّـ  أعاله والربط بينهما بوضوح من شأنه أن يتـيح فرصـةً  
املعـايري األخالقيـة   خـذها، وحتديـد ماهيـة    يكون عليه منط سلوك الدول ومنطق األعمـال الـيت تتَّ  

إذا  -واالعتبارات اليت ينبغي أن تسترشـد هبـا يف هـذا اجملـال احلسـاس. ومـن شـأن هـذا الفهـم          
اتَّخــذ، علــى ســبيل املثــال، شــكل مبــادئ توجيهيــة حمتملــة تتنــاول هــذا املوضــوع علــى وجــه     

، حبيــث حيــول يف اإلطــار املرجعــي للسياســة احلقيقيــة داًا حمــدَّعمليــ ي دوراًأن يــؤدِّ -التحديــد 
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األزمـات   أوضـاع دون وقوع الدول يف شبكة من التناقضات وردود الفعـل غـري املتناسـبة إزاء    
على ضمان أن ال تكتسي املفـاهيم القائمـة واملقبلـة     احملتملة. وميكن أن يساعد هذا الفهم أيضاً

ــات         ــياق عالقــ ــدويل (يف ســ ــوطين أو الــ ــعيد الــ ــى الصــ ــدة علــ ــاء، املعتَمــ ــتخدام الفضــ الســ
" تالت/التحالفــات) والــيت متــنح الــدول الوظــائف والصــالحيات التقديريــة، ُبعــدا "مســتقالًّ التك

م عــن املبــادئ األساســية املنصــوص عليهــا يف ميثــاق األمــم املتحــدة والــيت تــنظِّ  منفصــالً خطــرياً
االستخدام املشروع لألعمال التصحيحية واإلنفاذية. ومن شأن هذا الفهـم املشـترك أن حيـافظ    

ضية األساسية الـيت مفادهـا أنـه ال يوجـد بـديل معقـول علـى اإلطـالق لنظـام القـانون           على الفر
  الوسائل املشروعة جيب أن تكون هلا األولوية املطلقة على االعتبارات السياسية. الدويل، وأنَّ

    
  اإلشارات إىل الدفاع عن النفس يف املبادرات احلالية املتعلقة باألمن يف الفضاء اخلارجي  •

مشــروع املعاهــدة املتعلقــة مبنــع وضــع األســلحة يف الفضــاء        ا ذُكــر أعــاله فــإنَّ  كمــ  -٩
نة قواعد السلوك هبذا الصدد يتعلقان مبوضوع الدفاع عن النفس. وهناك فـرق  اخلارجي ومدوَّ

جذري بني الوثيقتني يكمـن يف السـياق الـذي يشـار فيـه إىل الـدفاع عـن الـنفس. وهبـذا املعـىن           
خمــتلفني، أو يف الواقــع متناقضــني، إزاء الــدفاع عــن الــنفس. فمشــروع   خــذان هنجــنيفإهنمــا تتَّ

؛ ومـن شـأن   ر قواعد ملزِمـة قانونـاً  املعاهدة املتعلقة مبنع وضع األسلحة يف الفضاء اخلارجي يقرِّ
تنفيذها، ضمن النظام القانوين املقتـرح (فضـاء خـارجي خـالٍ دون أسـلحة)، أن يضـمن حظـر        

ي وحظـــر اســتخدام القــوة أو التهديـــد باســتخدامها ضـــد    وضــع أســلحة يف الفضـــاء اخلــارج   
األجسام الفضائية. وحيتوي مشروع املعاهدة املتعلقة مبنع وضـع األسـلحة يف الفضـاء اخلـارجي     

 حبـق الـدفاع عـن الـنفس الفـردي أو اجلمـاعي، وفقـاً        أحكامـه ال ختـلُّ   علـى أنَّ  على بنـد يـنصُّ  
تنفيــذ املعاهــدة أن حيــدَّ بدرجــة كــبرية مــن  مــن ميثــاق األمــم املتحــدة. ومــن شــأن   ٥١للمــادة 

ــنفس. أمَّــ     ــدفاع عــن ال ــة قواعــد الســلوك  ا مشــروع مدوَّحــوافز املمارســة االفتراضــية حلــق ال ن
بكثري حلق الدفاع عـن الـنفس. وتـثري الطريقـة الـيت ُيفتـرض        أوسع نطاقاً املذكورة فيتيح ممارسةً

يـة. واألمـر الالفـت لالنتبـاه     الوثيقة، شواغل جدِّ ملا ورد يف هبا "تفعيل" هذا املبدأ، وفقاً أن يتمَّ
علــى وجــوب امتنــاع  نــة قواعــد الســلوك املــذكورة الــيت تــنصُّيكمــن يف أحكــام مشــروع مدوَّ

ي، بصـورة مباشـرة أو   عمـل قـد يـؤدِّ    الدول اليت تعتمد مدونة قواعد السـلوك عـن القيـام بـأيِّ    
تـدمريها مـا مل يكـن دافـع هـذا العمـل،       غري مباشرة، إىل إحلـاق الضـرر باألجسـام الفضـائية أو     

مـن   لة يف احلدِّعدا ميثاق األمم املتحدة (مبا يف ذلك حق الدفاع عن النفس)، هو املصاحل املتمثِّ
ا لـه أمهيـة أساسـية    احلطام الفضائي أو اعتبارات السالمة الضـرورية. وباإلضـافة إىل ذلـك فممَّـ    

ة لــدى الــدول تتعلــق باألجســام الفضــائية  ه النيَّــمــا إذا كانــت هــذ د صــراحةًالوثيقــة ال حتــدِّ أنَّ
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املسـألة تتعلـق بالكامـل، يف     ضـح أنَّ األجسام الفضـائية األجنبيـة. ويتَّ   اخلاصة هبا أم تشمل أيضاً
ــاً      ــا يف ذلــك انطالق ــدابري القســرية، مب ــة اســتخدام الت ــع، باالحتفــاظ بإمكاني مــن "الســبب   الواق

الفضائي، من دون احلصول على موافقة الدولة الـيت متـارس   من احلطام  ل يف احلدِّالوجيه" املتمثِّ
للقـانون الفضـائي الـدويل. ونتيجـة هلـذه       الوالية القضائية والسيطرة علـى أجسـام فضـائية وفقـاً    

اإلباحــة التشــريعية ميكــن أن ينتــهي مــن حيــث اجلــوهر اعتبــار التــدابري غــري املــأذون هبــا خمالفــة   
نـة قواعـد السـلوك، ال يعـود عامـل      إطـار مشـروع مدوَّ   دولية. ويف سياق حتديـد األولويـات يف  

ــدم          ــن، املســتنِد إىل ع ــل يف ضــمان األم ــام املتمثِّ ــن اإلجــراء الع ــنفس اســتثناء م ــدفاع عــن ال ال
من أساس جديد من نوع ما الختاذ التـدابري القسـرية يف الفضـاء     استخدام القوة، ويصبح جزءاً

مم املتحدة وغريه من مبـادئ وقواعـد القـانون    فيما يتعلق مبيثاق األ -اخلارجي. وتوجد حاجة 
لتقييم مدى مالءمة النهج املقترح والرغبة يف إنشـاء حـق مـن نـوع      -ا الدويل املعترف هبا عاملي

ــار         ــول اعتب ــوة". ومــن املعق ــول اســتخدام الق ــا "مفع ــام بأعمــال ميكــن أن يكــون هل ــا يف القي م
  قانون الدويل مثرية للرتاعات."عمليات إعادة التشكيل" هذه للقواعد األساسية لل

    
  إعادة تفسري القانون الدويل ليوائم السياسات  •

نـة"، بـاملعىن القـانوين العـام، مبجموعـة مـن اللـوائح املهيكَلـة         يرتبط مفهوم عبـارة "مدوَّ   -١٠
بصورة منهجية، أو مبراجعـة منظمـة بطريقـة ممنهجـة للـوائح أو جملموعـة مـن القـوانني القائمـة،          

 ل هـذه العناصـر إطـاراً   دة، حبيـث تشـكِّ  جنب مع قانون غـري مـدوَّن يتعلـق مبسـألة حمـدَّ     إىل  جنباً
سـم إىل حـدٍّ  نة قواعد السـلوك املـذكور سـوف يتَّ   . وبافتراض أن مشروع مدوَّا متكامالًتنظيمي 

صف هبا وضعية جمموعة جديدة كليا من القواعـد (مبـا يف ذلـك باملقارنـة     بعيد بالسمات اليت تتَّ
هدة املبادئ املنظِّمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشـاف واسـتخدام الفضـاء اخلـارجي، مبـا      مبعا

اخلطــة املتعلقــة مبمارســة حــق الــدفاع عــن  يف ذلــك القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى)، فــإنَّ
إىل جنب مع زيادة التركيـز علـى ممارسـة التـدابري      النفس املنصوص عليها يف تلك الوثيقة (جنباً

ــتناداًالقســري ــاراً       ة اس ــنفس خي ــن ال ــدفاع ع ــل ال ــة إىل جع ــع أخــرى)، والرامي ــ إىل ذرائ ا، عادي
تستدعي بصورة موضوعية إجـراء حتليـل دقيـق. فمثـل هـذه النمـاذج واملفـاهيم املتعلقـة بإنشـاء          

اء"، متليــه مــن الناحيــة الشــكلية دواعــي األمــان يف العمليــات   ل البنَّــهيكــل جديــد مــن "التــدخُّ 
مـا للعالقـة بـني مفهـوم املشـروعية ومفهـوم املالءمـة،         ى أساس فهم خاص نوعـاً عل -الفضائية 

الفعــل)، يف إطــار العقائــد الوطنيــة ألنشــطة الفضــاء  (علــى ســبيل ردِّ ي إىل أن يــتمَّســوف تــؤدِّ
اخلارجي، وضع مفاهيم للردع املوسَّع، مع أشكال أنشط للتخطـيط السـتخدام القـوة املضـادة     

ة على القيام باألعمال غري املأذون هبا املتجاوزة للواليـة القضـائية ضـد    هبدف ترتيب خماطر عالي
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توسـيع جمـال التـدابري القسـرية، وهـو أمـر       أنَّ  ع متاماًاألجسام الفضائية األجنبية. وميكن أن ُيتوقَّ
خـذة يف  نـة قواعـد السـلوك املـذكور (حيـث ُتعاَمـل التـدابري القسـرية املتَّ        سم بـه مشـروع مدوَّ  يتَّ

مــن احلطــام الفضــائي،  لــدفاع عــن الــنفس، والتــدابري املماثلــة الــيت متليهــا اعتبــارات احلــدِّحالــة ا
باعتبارها تدابري متكافئة فيما بينها يف السياق نفسه)، سـوف يسـهم يف تعزيـز امليـل إىل طمـس      
اخلط الفاصل بني حالة الدفاع عن الـنفس الفعليـة وغريهـا مـن املظـاهر غـري املقيَّـدة مـن حيـث          

  ر للنُّهج القائمة على استخدام القوة.اجلوه
    

  ساق يف املصطلحاتاالتِّ  •

حتتِّم األساليب الرشيدة الختاذ القرارات يف اجملال قيد النظر حـلَّ مسـألة املصـطلحات،      -١١
مــا. وتوجــد حاجــة إىل إيضــاح عــدد مــن   ر الفوضــوي إىل حــدٍّالــيت متيــل بوضــوح حنــو التطــوُّ
ر القانون الدويل احلـايل للفضـاء وعلـى نطـاق أوسـع، يف مشـروع       املفاهيم اليت ُتستخدم يف إطا

، وكــذلك يف وثــائق السياســات الوطنيــة بشــأن الفضــاء  نــة قواعــد الســلوك املــذكور مــثالً مدوَّ
اخلــارجي. وتــرتبط جوانــب مهمــة لدراســة املشــاكل القائمــة يف هــذا اجملــال مبفــاهيم مــن قبيــل   

ل احلظـري"، و"التـأثري الكيـدي"، و"األحـداث     "التدخُّل العدائي"، ول الضار"، و"التدخُّ"التدخُّ
ل"، و"حالـة اخلطر/التوتر/التهديـد". وعلـى سـبيل املثـال      ل"، و"حماولة التدخُّالعدائية"، و"التدخُّ

ــة السياســية العامــة    ل الضــار"، املناســب متامــاً مصــطلح "التــدخُّ فــإنَّ يف إطــار املبــادئ التوجيهي
، يكتسـي معـىن   ١٩٦٧ة مـن معاهـدة الفضـاء اخلـارجي لعـام      املنصوص عليهـا يف املـادة التاسـع   

ــاً ــذكورة، ألنَّ  يف مشــروع مدوَّ خمتلف ــد الســلوك امل ــة قواع ــدخُّ ن ــع   الت ل الضــار ُيطــرح يف الواق
كســبب الختــاذ التــدابري القســرية غــري املــأذون هبــا واملتجــاوزة للواليــة القضــائية ضــد األجســام   

املفهــوم، الــذي مل يبــيَّن بالتفصــيل يف ذلــك الســياق  هــذا الفضــائية األجنبيــة. ومــن الواضــح أنَّ
للظــروف. وملهمــة  ع أن يفسَّــر بطرائــق خمتلفــة تبعــاً ا، ميكــن أن ُيتوقَّــجوهريــ املختلــف اختالفــاً

يف العمل املتعلق باستدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي   وضع تعاريف موحَّدة وعملية أمهيتها أيضاً
  يف األمد البعيد.

    
  ضوعية للجوء إىل الدفاع عن النفسالشروط املو  •

عن النفس ينطـوي يف   دولة باعتباره دفاعاً ف (عمل) تقوم به أيُّتصرُّ تصنيف أيِّ إنَّ  -١٢
من ميثاق األمم املتحدة وغريها مـن أحكـام    ٥١املقام األول على مشكلة تفسري وتطبيق املادة 

يما يتصل بأنشطة الفضـاء اخلـارجي،   ل نظام صون السلم واألمن الدوليني. وفامليثاق اليت تشكِّ
بصورة مباشـرة فيمـا يتعلـق مببـادئ وقواعـد القـانون الـدويل         ينبغي النظر يف هذه املشكلة أيضاً



 

10V.15-02934 

 

A/AC.105/L.294

للفضاء، مع إيالء االعتبار لنقـاط "قـوة" النظـام القـانوين اخلـاص بالفضـاء اخلـارجي إىل جانـب         
مليثاق األمم املتحدة، إمكانيـة   فقاًوجود قدر من القصور فيه. ويوفِّر حق الدفاع عن النفس، و

ن تنفيــذ هــذا دولــة مــا. ويتعــيَّ ح ضــد أيِّحمتملــة وحقيقيــة لفــرض جــزاء ردا علــى هجــوم مســلَّ
 ٥١املـادة   ا باالسـتخدام املضـاد للقـوة. وتـنصُّ    موضـوعي  اجلزاء من خالل أعمال تتصل اتصاالً

للجـوء   ل مسـوِّغاً ح، يشـكِّ هلجـوم املسـلَّ  دولـة، أي ا أيِّ  أخطر هتديد لوجود من امليثاق على أنَّ
الدفاع عن الـنفس، كتـدبري قسـري مشـروع، ينبغـي أن يفسَّـر        إىل الدفاع عن النفس. كما أنَّ

ــاً ــد        أساسـ ــوة أو التهديـ ــتخدام القـ ــام السـ ــر العـ ــن احلظـ ــتثناء مـ ــاره اسـ ــة باعتبـ ــذه احلالـ يف هـ
اسـتخدام القـوة يف شـكل     باستخدامها، ويف الوقت نفسه كوسيلة لضمان قاعدة االمتناع عـن 

ــىهجــوم مســلَّ  ــةً    أيِّ  ح. وعل ــنفس مالحق ــدفاع عــن ال لعمــل غــري   حــال، ينبغــي أن يكــون ال
مشروع قامت به دولـة أخـرى. ومـن حيـث القـانون الشـكلي، ال توجـد مرحلـة وسـطى بـني           

 فـوراً  دولـة أن تقـوم بـالردِّ    أيُّاهلجوم املسلح واستخدام حـق الـدفاع عـن الـنفس، إذ تسـتطيع      
عــن نفســها يف شــكل دفــاع عــن الــنفس. ويشــهد تــاريخ صــياغة امليثــاق، مبــا يف ذلــك      اعــاًدف

حـق الـدفاع    سجالت املفاوضات ذات الصلة، على أنـه كـان مـن املفتـرض يف ذلـك احلـني أنَّ      
  ح.عن النفس ال جيوز أن يطرأ قبل وقوع هجوم مسلَّ

    
  السيادة واحلقوق السيادية  •

عليها يف ميثاق األمم املتحدة فيمـا يتعلـق باالسـتخدام     إىل جانب اخلصائص املنصوص  -١٣
د مثـل ذلـك العمـل السـالمة اإلقليميـة أو االسـتقالل       غري املشروع للقوة العسكرية عنـدما يهـدِّ  

يف تعريف عبـارة العـدوان الـذي اعتمدتـه اجلمعيـة       دولة، َترُِد سيادة الدولة أيضاًأليِّ السياسي 
الســـالمة  ، ألنَّ)). وهـــذا أمـــر منطقـــي متامـــا٢٩ً-(د ٣٣١٤العامـــة لألمـــم املتحـــدة (القـــرار 

ضـان للخطـر   اإلقليمية واالستقالل السياسي قد يصبحان هدفني ألعمال غـري مشـروعة أو يتعرَّ  
ي علـى السـيادة، أي   من جرَّاء مثل هـذه األعمـال، وذلـك علـى وجـه التحديـد كنتيجـة للتعـدِّ        

الرغم من عـدم وجـود قائمـة كاملـة باملعـايري       على السلطة الكاملة للدولة على أراضيها. وعلى
امليثـاق   الالزمة لتحديد حظر اسـتعمال القـوة أو التهديـد باسـتعماهلا يف العالقـات الدوليـة فـإنَّ       

على أنه ينبغي للدول أن متتنع عن التهديد باستعمال القوة أو استعماهلا، ليس فقـط ضـد    ينصُّ
طريقة أخرى. ومـن الواضـح   أي ب دولة بل أيضاًيِّ ألالسالمة اإلقليمية أو االستقالل السياسي 

أعمـال متنـع ممارسـة السـيادة. ويـرتبط مفهـوم السـيادة         أيَّ ظ املهم يشمل أيضـاً ذلك التحفُّ أنَّ
علـى   ا وجوهريا بفكـرة احلقـوق السـيادية املنبثقـة مـن جـوهر السـيادة والـيت تـدلُّ         طبيعي ارتباطاً

ط ســلطتها علــى موجــودات أو أعمــال األفــراد والكيانــات   دولــة يف بســأليِّ احلقــوق احملــدَّدة 
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ــل خارجــه أيضــاً      ــا فحســب، ب ــيس ضــمن إقليمه ــة ل ــنصَّ  القانوني ــا ينبغــي أن ت ــه  ، وهــو م علي
دولـة يف ممارسـة الواليـة    أليِّ ل أحـد احلقـوق السـيادية    املعاهدات الدولية بصورة حمدَّدة. ويتمثَّ

لقواعد القانون الدويل للفضـاء. وينبغـي إيـالء     اًالقضائية والسيطرة على األجسام الفضائية وفق
فكرة وجود "إمكانـات سـيادية" يف الفضـاء اخلـارجي َتـرُِد يف العقائـد الوطنيـة         االهتمام إىل أنَّ

للمفهـوم املنصـوص    حظـر اسـتخدام القـوة أو التهديـد باسـتخدامها وفقـاً       بشأن الفضاء. وميتـدُّ 
مجلة أمـور، األعمـال الراميـة إىل منـع (تقييـد) ممارسـة       عليه يف ميثاق األمم املتحدة ليشمل، يف 

العالقة الوثيقة بني السيادة واحلقوق السيادية املشتقة منها ليسـت   السيادة. وعلى الرغم من أنَّ
مــن اخلطــأ  يف العقيــدة القانونيــة الدوليــة تعــبري عــن الــرأي القائــل بــأنَّ  موضــع شــك، فإنــه يــرُد

ا له أمهيـة أساسـية إيضـاح    يادية والسيادة نفسها. وسيكون ممَّالتسوية بني ممارسة السلطات الس
تقييد حقوقها السيادية يف حالة التأثري السليب غري املأذون بـه علـى    ما إذا كانت الدول ترى أنَّ

ي علـى سـيادة تلـك    أجسامها الفضائية أو تدمري تلك األجسام يعـين، علـى وجـه الدقـة، التعـدِّ     
  كون فيه مساس مبمارسة السيادة.الدول، الذي ينتج منه وضع ي

    
  التهديدات يف فضاء املعلومات  •

ترتبط مهمة إيضاح األسس القانونية للقيام بأعمال على سـبيل الـدفاع عـن الـنفس مـن        -١٤
ا مبشكلة دراسة اجلوانب القانونيـة الدوليـة   موضوعي حيث انطباقه على الفضاء اخلارجي، ارتباطاً

ء املعلومــات، والتكييــف احملتمــل ملبــادئ وقواعــد القــانون الــدويل  للرتاعــات الــيت حتــدث يف فضــا
القائمة (مبا يف ذلك القانون اإلنساين) ووضع مبادئ وقواعد جديدة له مـن حيـث انطباقـه علـى     
تكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت والبنيـة التحتيـة ذات الصـلة. ويشـري ذلـك إىل التـأثريات غـري         

شــبكات  تعلقــة بتكنولوجيــات املعلومــات واالتصــاالت والــيت متــسُّ املــأذون هبــا و/أو الكيديــة امل
 ل جـزءاً لة عن طريق تلك الشـبكات، والـيت تشـكِّ   املعلومات املرَس املعلومات واالتصاالت ومتسُّ

 ليس فقط املوجودات العسكرية بل أيضـاً  -أ من إدارة موجودات البىن التحتية الرئيسية ال يتجزَّ
لى قوى خطرة (حسب املفهوم املصوغ يف القـانون اإلنسـاين الـدويل).    املوجودات اليت حتتوي ع

ف وختـدم تشـكيالت السـواتل    ب املسائل ذات الصلة املتعلقة باملوجودات الـيت تؤلِّـ  وسوف تتطلَّ
ــ اهتمامــاً ــاً  ا. ومل تقــرَّخاص ــد اخلصــائص املهمــة ملفهــوم    ر بعــد معــايري معتــرف هبــا عموم لتحدي

ولــيس مــن الواضــح مــا إذا كانــت األعمال/العمليــات اخلاصــة ذات    "املواجهــة" يف هــذا اجملــال.
النوع والكثافة املعنيني واليت تستخدم فيها تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت ميكـن بالفعـل أن      

ــوارد يف ميثــاق األمــم  تنــدرج ضــمن مفهــومي "اســتعمال القــوة" و"االعتــداء املســلَّ   ــاملعىن ال ح" ب
فيهـا ذلـك. ومل توضَّـح بعـد الكيفيـة الـيت        راضية اليت ميكن أن يتمَّاملتحدة، وماهية الظروف االفت
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، تغـيري مرتلـة األعمـال الكيديـة     ي هـذه العتبـة، أوالً  ميكن هبا حتديد عتبة الضـرر حبيـث يعـين ختطِّـ    
ــلَّ   ــزاع عســــكري (مســ ــة نــ ــال إىل مرتلــ ــذا اجملــ ــة) يف هــ ــاً(املواجهــ ــار ح)، وثانيــ ــة اعتبــ ، إتاحــ

ــات ذات الصــل  ــداءً  ة "اســتعماالًاألعمال/العملي ــوة" أو "اعت مــن أعمــال   " أو "عمــالًحاًمســلَّ للق
فضـاء املعلومـات    ل اجملتمع الدويل إىل حلول كاملة يف هـذا اجملـال. كمـا أنَّ   العدوان". ومل يتوصَّ

اخلاصــة بإرســال   الوســائلوواالتصــاالت الســلكية والالســلكية (عنــدما ُيفهــم باعتبــاره النظم/     
ر عملـها وإجراءاهتـا التشـغيلية القياسـية باسـتخدام      ارجي والـيت قـد يتـأثَّ   املعلومات عرب الفضاء اخل

تكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت) ُيعتـرب بالفعـل أحـد جمـاالت احلـرب، لـيس فقـط يف أوسـاط          
على املستوى الرمسي، يف سياق بعض األهداف املتعلقة بالسياسات. بيـد أنـه    اخلرباء ولكن أيضاً

ح يف فضـاء املعلومـات". وبـالنظر إىل    م لعبارة "نزاع عسكري/نزاع مسلَّمل يوضع بعد مفهوم عا
ــبي  أنَّ ــة نسـ ــاهرة حديثـ ــإنَّالظـ ــات     ا فـ ــا املعلومـ ــة بتكنولوجيـ ــات املتعلقـ ــة اهلجمـ ــايري مقاومـ معـ

م بعد يف املعاهدات الدولية، ومل تقرَّر بعد املمارسات القانونيـة الدوليـة ذات   واالتصاالت مل تنظَّ
ويقضـي بـاالعتراف، علـى الصـعيد الـوطين، بفضـاء        ل سـابقةً الصلة. ومع ذلك فهناك قرار يشكِّ

ــاره أحــد جمــاالت احلــرب، إىل جانــب الــرب والبحــر والفضــاء اجلــوي والفضــاء       املعلومــات باعتب
ــن مثَّ  ــوة املســلَّ   ت اخلــارجي، وم ــد احلــق يف اســتخدام الق ــق باســتخدام   حة ردأيي ــأثري يتعل ــى ت ا عل

ق يف اجتـاه ملحـوظ حنـو التركيـز علـى أن تطبَّـ       تكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت. وهنـاك أيضـاً   
لـذلك، السـماح بتنفيـذ     ق يف غـريه مـن اجملـاالت، وتبعـاً    هذا اجملال نفس قواعد القـانون الـيت تطبَّـ   

ا على هجوم من هذا النوع. وسوف يلزم االهتمـام بوضـع تصـنيف    م القوة ردعمليات باستخدا
ــيت ميكــن أن توصــف، بصــورة أوَّ    ــات     لألعمــال ال ــة يف فضــاء املعلوم ــال عدواني ــا "أعم ــة، بأهن لي

واالتصاالت هتدف إىل حتقيق أغراض عسكرية"، باعتبار وضـع ذلـك التصـنيف مشـكلة رئيسـية      
فضاء اخلارجي. ويشري ذلك إىل احلـاالت املرتبطـة بالتـدخل    منفصلة ذات انطباق حقيقي على ال

املتعمَّد يف الوصالت الراديوية الفضائية الـذي يتجـاوز املسـتويات الـيت تسـمح هبـا لـوائح الراديـو         
ــؤدِّ    ــدويل لالتصــاالت وي ــن االحتــاد ال ــات    الصــادرة م ــادي لعمــل املركب ــل الســري الع ي إىل تعطي

م احملمولـة علـى مـنت    إىل الوصـالت الراديويـة ونظـم الـتحكُّ     الفضائية؛ والوصـول غـري املـأذون بـه    
دة حتـــول دون اســـتخدام املعلومـــات املرَســـلة مـــن املركبـــات الفضـــائية؛ والقيـــام بأعمـــال متعمَّـــ

املركبات الفضائية. واملعلومات أساسية لضمان أمان العمليات الفضـائية (جمـال ضـمان اسـتدامة     
الـة للحفـاظ علـى الفضـاء اخلـارجي      د) ولوضـع تـدابري فعَّ  أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمـد البعيـ  

سـياق، يف حـال تقيـيم االحتياجـات يف هـذا       بيئة سلمية وخالية مـن الرتاعـات. والقصـد، يف أيِّ   
اجملال يف جمملها، هو أن توفِّر اللوائح الدولية ضمانات كافيـة ملـا يلـي: أمـن التفاعـل بـني قنـوات        

م يف املركبـات  سالمة العمليات املدارية)؛ وأمن نظم الـتحكُّ  االتصال (تبادل املعلومات من أجل
 الفضائية (مفهومة باعتبارها تعين ليس فقط تنفيذ احللول التصميمية واهلندسية فحسب بـل أيضـاً  
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فــق عليهــا الــدول وترمــي إىل منــع حــدوث التــأثري       مــن اإلجــراءات الــيت تتَّ   بوصــفها جمموعــةً 
قيت نقل املعلومات عـن األجسـام املوجـودة يف الفضـاء     الكيدي)؛ واكتمال وموثوقية وحسن تو

ملنـع نشـوب الرتاعـات     اخلارجي واألحداث اليت تقع فيه (ليس فقـط لـدواعي السـالمة بـل أيضـاً     
  النامجة عن األعطال التقنية أو أعطال املعدات). وضاعاحملتملة اليت تنشأ من إساءة تفسري األ

    
  طة ريادة املشاريعدمج األنشطة العسكرية واملدنية وأنش  •

لتطبيـق القـانون الـدويل الـذي ُيسـتخدم       مل ُيعترب الفضاء اخلارجي يف بداية األمـر جمـاالً    -١٥
ح. وتشـمل  علـى تطبيـق وسـائل وأسـاليب القتـال املسـلَّ       حة ويفـرض قيـوداً  يف الصراعات املسـلَّ 

ــرَّ  ــز بــ      القواعــد املق ــانون، مــن بــني أمــور أخــرى، التميي ني املنشــآت رة يف هــذا الفــرع مــن الق
اتفاقيـة تسـجيل    القانون الـدويل للفضـاء، فـإنَّ    العسكرية واملنشآت غري العسكرية. وفيما خيصُّ

ال تشـترط أن توصـف األجسـام الفضــائية     ١٩٧٥األجسـام املطلقـة يف الفضـاء اخلـارجي لعـام      
ــها. وال توجــد ممارســة شــائعة تتمثَّــ      ل يف تســجيل مــن حيــث الغــرض العســكري أو املــدين من

سام الفضائية مع بيان طبيعتها العسكرية، وال حتـدِّد مجيـع الـدول األغـراض مـن األجسـام       األج
الفضائية اليت تطلقها. وينبغي أن يؤخذ يف االعتبار أنه، من الناحيـة العمليـة، قـد يكـون حتديـد      

، بــالنظر إىل االســتخدام املــزدوج للعديــد منــها  معقَّــداً فئــات منفصــلة لألجســام الفضــائية أمــراً 
لنمط املتزايد إلطالق أجسام فضائية لغرض مـدين معلَـن مـع محـوالت مستضـافة ذات طـابع       وا

عســـكري، إىل جانـــب امليـــل اجلديـــد وغـــري املســـبوق لـــدى الشـــركات اخلاصـــة والوكـــاالت 
العســكرية إىل املشــاركة يف متويــل تطــوير األجســام الفضــائية وتشــغيلها. ولــذا فمــن املســتحيل  

جسام الفضـائية لتنظـيم قـانوين خـاص. وفيمـا يتعلـق باألنشـطة        ا إخضاع وضعية بعض األعملي
ــإنَّ  ــه أساســاً   الفضــائية، ف ــق "هنــج انتقــائي" علــى     إىل حــدٍّ مــن املشــكوك في ــد إمكــان تطبي بعي

صراع حمتمل يف الفضاء اخلارجي ميكن أن يتفـاقم بـوترية    أيَّ األجسام املدنية والعسكرية، ألنَّ
نة باجملاالت األخرى. وُيثبت ذلك أنه فيمـا يتعلـق بالفضـاء    أسرع بدرجة ال ميكن قياسها مقار
شامل ملشكلة السالمة واألمن، يف إطار ُبعد آخر، مـن خـالل    اخلارجي ينبغي البحث عن حلٍّ

قرارات قابلة للتحقيق وعملية. وعلى سبيل املثال، يف ضوء قرار اجلمعية العامـة لألمـم املتحـدة    
األجســام الفضــائية)، ويف ضــوء توافــق اآلراء القــائم  (بشــأن تعزيــز ممارســة تســجيل ٦٢/١٠١
ا بشــأن جــدوى الشــروع يف خطــوات عمليــة لتحقيــق األهــداف املعلنــة يف ذلــك القــرار،  رمسيــ

لـة يف عـدم تقـدمي    خذ قرارات بإعادة تقييم ممارستها املتمثِّن على بعض البلدان أن تتَّسوف يتعيَّ
فضــاء اخلــارجي يف موعــد غايتــه دخــول تلــك   معلومــات عــن مواقــع األجســام املوجــودة يف ال 

  األجسام املدار التشغيلي.
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  ما هو دور اجلهات الفاعلة الوكيلة يف املستقبل؟  •

مليثاق األمم املتحدة، ينطبق حظـر اسـتخدام القـوة علـى الصـراعات الدوليـة الـيت         وفقاً  -١٦
فهـم مـا سـيكون    تكون أطرافها من أشخاص القانون الدويل. ويف هذا الصدد، من الضـروري  

عليه وضع الكيانات غري احلكومية (وموجوداهتا يف الفضاء) اليت تعمل كجهـات فاعلـة وكيلـة    
ملصــلحة الــدول و/أو مبعرفتــها و/أو بتعليمــات منــها يف حــال نشــوء نــزاع افتراضــي أو القيــام    

 ١٩٦٧معاهـدة الفضـاء اخلـارجي لعـام      بأنشطة ال تفي مبعايري الشـرعية. وعلـى الـرغم مـن أنَّ    
أنشـطة الكيانـات غـري احلكوميـة يف الفضـاء اخلـارجي تـأذن هبـا وتشـرف عليهـا            علـى أنَّ  تنصُّ
رات ا الدولة املعنية الطرف يف تلـك املعاهـدة، سـيكون مـن املالئـم النظـر يف مـربِّ       مستمر إشرافاً

 وصـاً منح األهلية ألنواع معيَّنة من األعمال اليت تقوم هبا هـذه الكيانـات غـري احلكوميـة (وخص    
ب القيــام بأعمــال مبســاعدة أجســام فضــائية متلكهــا هــذه الكيانــات أو تــديرها) والــيت قــد تتطلَّــ

مقابلة، مبا يف ذلك يف إطار الدفاع عن الـنفس. وهبـذا املعـىن، قـد ينشـأ نظـام رقـايب مضـلِّل إذا         
اَولـة  نـة قواعـد السـلوك املـذكورة حمتويـة علـى األحكـام املتن       ن مـن الـدول مدوَّ  اعتمد عـدد معـيِّ  

جعــل التــأثريات املتجــاوزة للواليــة القضــائية وغــري املــأذون هبــا علــى    أعــاله. ومــن الواضــح أنَّ
واليـة قضـائية أداةً مـن أدوات السياسـات، كمـا      وأيِّ ملكيـة  أليِّ األجسام الفضـائية اخلاضـعة   

نه علـى األرجـح جهـات تشـمل علـى وجـه التحديـد        ى يف تلك الوثيقة، سوف تضـمَ هو متوخَّ
نـة قواعـد السـلوك املـذكور يشـري إىل بعـض       مشروع مدوَّ جلهات الفاعلة الوكيلة (بل إنَّتلك ا

اجلهات الفاعلة الراسخة وغري احملدَّدة اهلوية يف جمال سالمة األنشطة الفضـائية). والفكـرة الـيت    
ج هلــا بعــض الوفــود لــدى جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية بشــأن    تــروِّ

إىل  اًمباشـر  ىل ضمان وصـول كيانـات أجنبيـة تعـاجل شـؤون األمـن يف الفضـاء وصـوالً        احلاجة إ
" مـع  املشغِّلني الوطنيني لألجسام الفضائية (املنتمني إىل القطاعني العام واخلاص) "تنسجم متامـاً 
بعـض   مثل ذلك النظام من نظم العالقات. ويف هـذا السـياق، ينبغـي أن يوضـع يف االعتبـار أنَّ     

" يف حمـتمالً  الكيانـات غـري احلكوميـة ميكـن أن متثِّـل "خصـماً       فضاء الوطنية تفتـرض أنَّ عقائد ال
  الفضاء اخلارجي.

    
  ك مبزايا اتفاقية حظر استخدام تقنيات تغيري البيئة ألغراض عسكرية احلاجة إىل التمسُّ  •

  أغراض عدائية أخرى وإىل كفالة االستمرارية الكاملة مع تلك االتفاقيةأليِّ أو 
م عوامل طقس الفضاء بدرجة كبرية يف استدامة البيئة التقنيـة الفضـائية. وميكـن    تتحكَّ  -١٧

د، إىل فقـدان  ل متعمَّـ رات الراجعـة إىل تـدخُّ  ي التغريات يف طقس الفضاء، مبا فيها التغيُّـ أن تؤدِّ
قيـة  د الصـارم باتفا جسم فضائي. ومن الضروري، هلـذا السـبب، التقيُّـ   أليِّ اخلصائص الوظيفية 
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أغراض عدائيـة أخـرى، الـيت فُـتح     أليِّ حظر استخدام تقنيات تغيري البيئة ألغراض عسكرية أو 
تشـرين األول/أكتـوبر    ٥ز النفـاذ يف  ودخلـت حيِّـ   ١٩٧٧أيار/مـايو   ١٨باب التوقيع عليها يف 

عليهــا هــذه  م التكنولوجيــا، كفالــة اســتقرار القواعــد الــيت تــنصُّقــدُّ. ومــن املهــم، مــع َت١٩٧٨
واسـتخدام مجيـع املعـاين التقييديـة يف تفسـري االتفاقيـة. ومـن         واضـحاً  تفاقية وتطبيقها تطبيقـاً اال

مقنـع ملشـكلة القضـاء علـى التـأثري السـليب املهـدَّف علـى الفضـاء           أجل الوثوق من وجـود حـلٍّ  
ىل من إرساء ترابط بني املبادئ التوجيهية اجلـاري إعـدادها الراميـة إ    القريب من األرض، ال بدَّ

ا بقضـايا طقـس   ضمان استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد (وهو أمر يتصل جزئيـ 
 ا موثوقـاً تنظيميـ  إطـاراً  ل معـاً الفضاء)، واالتفاقية املذكورة وآليـة تنفيـذها، وهـي عناصـر تشـكِّ     

رة وإعـادة  ك مبزايـا االتفاقيـة املـذكو   به. ويف سياق املبادئ التوجيهية، سيكون من املهم التمسُّـ 
ب ب أو ميكــن أن تســبِّد القــوي هبــا وتــوفري قائمــة استرشــادية باألعمــال الــيت تســبِّ تأكيــد التقيُّــ

سـق مـع الرغبـة    للبيئة الفضائية باملعىن املقصود يف االتفاقية. ومن شأن تلك اجلهـود أن تتَّ  ضرراً
ل فحسـب بـل   ممارسات عشوائية وطائشة، ليس من جانب الـدو  املشتركة يف القضاء على أيِّ

  سعة من "اجلهات الفاعلة اجلديدة يف الفضاء".من جانب الدائرة املتَّ أيضاً
    

  نات واقعية بشأن املوضوعأسئلة وجيهة وتكهُّ  •

فيما يتعلق مبا ذُكر أعاله، سيكون من املالئـم النظـر يف بعـض السـيناريوهات الظرفيـة        -١٨
وقابلــة للتحليــل وحمــدَّدة املعــامل. ومــن     باســتخدام مفــاهيم تقنيــة وسياســية وقانونيــة حتليليــة      

الضروري أن حتدَّد، على أساس معـايري موضـوعية قابلـة للقيـاس، القضـايا املركزيـة الـيت ميكـن         
حتليلها يف إطار خمتلف دورات العمل بشأن موضوع الدفاع عن النفس يف الفضاء. وميكـن أن  

القانونيـة الدوليـة للـدفاع عـن     تكون اخلطوة األوىل باجتـاه وضـع هنـج تفصـيلي بشـأن اجلوانـب       
  النفس يف الفضاء هي إعداد قائمة باألسئلة األساسية، من قبيل ما يلي:

هل مـن املمكـن، بغـرض حتسـني حتديـد األسـس القانونيـة للـدفاع عـن الـنفس يف            - 
الفضاء اخلارجي، التمييز، من حيث املبـدأ، بـني احلـالتني التـاليتني: حالـة نـزاع يف       

ــرتاع مســلَّ الفضــاء اخلــارجي ك  ــداد ل ــزاع يف الفضــاء   امت ــة ن ــى األرض وحال ح عل
  كظاهرة مستقلة (منفصلة)؟

كيف ستكون طبيعة وخصائص العمل العنيـف (مبـا يف ذلـك مـدى شـدته) الـذي        - 
، حبيـث ميكـن اسـتخدام (إعمـال) حـق الـدفاع عـن        حاًمسـلَّ  ميكن اعتباره هجومـاً 

؟ ومـا هـي األعمـال ذات    النفس فيما يتعلق بالفضاء اخلـارجي علـى حنـو مشـروع    
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الطابع التقين اليت ميكـن أن جتعـل مـن املمكـن وصـف العمـل العنيـف بأنـه هجـوم          
  ح؟مسلَّ

التهديـد بـاهلجوم علـى     ك بـالفهم الـذي مفـاده أنَّ   هل الدول على استعداد للتمسُّ - 
جســم فضــائي خاضــع للواليــة القضــائية لدولــة أخــرى، أو التهديــد بتنفيــذ تــدابري  

اجلسـم ال صـلة هلـا باسـتخدام القـوة، يسـتتبع املسـؤولية الدوليـة         قسرية ضد ذلك 
ا ملمارسـة حـق الـدفاع عـن الـنفس؟      قانونيـ  ر أساساًملرتكب املخالفة ولكن ال يوفِّ

ل يف االمتنــاع عــن األعمــال االنتقاميــة املرتبطــة  وبــالنظر إىل واجــب الــدول املتمثِّــ
ــواع األخــرى مــن األعمــا     ــا هــي األن ــة الــيت جيــوز  باســتخدام القــوة، م ل االنتقامي

االضطالع هبـا يف السـياق قيـد النظـر، وكيـف ميكـن تقيـيم مشـروعيتها وطبيعتـها          
  وشروط تنفيذها؟

ما هو مفهوم القوة وكيف تطوَّر فيما يتعلـق مبجـال الفضـاء اخلـارجي، مـع إيـالء        - 
االعتبار للقدرات التكنولوجية احلديثة، مبـا يف ذلـك يف اجملـال العسـكري (إمكـان      
القيـــام بعمليات/أنشـــطة ليســـت "عســـكرية" بـــل تكنولوجيـــة خالصـــة ميكـــن أن  

  ُتحدث "مفعول األسلحة" و"مفعول استخدام القوة")؟
 دوليـةً  ا بوصـفه جرميـةً  ب عليـه عقوبـة يف شـكل إكـراه) إمَّـ     وسيكون تصنيف اجلـرم (الـذي تترتَّـ   
ارزميات من أجـل التـأثري   ، وكذلك حتديد وتنفيذ خودوليةً (عمل من أعمال العدوان) أو خمالفةً

  على اإلجابات على هذه األسئلة. فاًعلى حاالت األزمات وإدارهتا يف الفضاء اخلارجي، متوقِّ
    

  استصواب التعامل مع الواقع األمين باحلكمة الواجبة وعلى أساس عقالين  •

حيتوي مرفق ورقة العمل هذه على جدول يتيح تبسـيط املالحظـات املتعلقـة مبوضـوع       -١٩
ا وإخضــاع حتليلــها لدرجــة مــن الترتيــب  منطقيــ ألمــن يف الفضــاء اخلــارجي وتنظيمهــا تنظيمــاً ا

ج. وســيتيح النظــر يف جممــل املســائل ذات الصــلة مــن املنظــور املقتــرح التركيــز يف املقــام  املمنــَه
األول علــى اجلوانــب الواضــحة مــن أمــن الفضــاء اخلــارجي الــيت تنطــوي عليهــا املناقشــة حــول  

اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد والـيت سـيلزم بصـورة قاطعـة           مفهوم ضمان 
بــذلك إضــفاء ترتيــب منطقــي علــى النظــر يف  إدراجهــا يف ذلــك املفهــوم. وميكــن توقُّــع أن يــتمَّ
مواجهــة خمــاطر وهتديــدات  د منــها، فيمــا خيــصُّهيكــل ومعــايري عتبيــة وســبل ووســائل، والتأكُّــ

تتصل بصورة مباشرة أو رئيسية مبشكلة احلطـام الفضـائي النـاتج عـن     األحداث الطارئة اليت ال 
يف الفضـاء اخلـارجي.    ُتجـرى نـة  النشاط البشري واليت قد تكون ناجتة عـن أعمـال متعمَّـدة معيَّ   
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ضـح  وأنواع األنشطة املقصودة هي تلـك الـيت ُتجـرى يف الفضـاء اخلـارجي وتقـوم هبـا، كمـا اتَّ        
د القـانون الـدويل ال يقيِّـ    أساس شـبه قـانوين أو علـى أسـاس أنَّ     من املمارسة، دول معيَّنة، على

هذه األنشطة هـي املمارسـات املرتبطـة بالعمليـات غـري       فإنَّ هذه األنشطة. وبصفة أكثر حتديداً
ية") الـيت جتـري يف الفضـاء اخلـارجي     العلنية (اليت يشار إليها يف بعض العقائد بالعمليات "السـرِّ 

على أجسام فضائية خاضعة لوالية قضائية و/أو سـيطرة أجنبيـة. ويف إطـار    واليت ميكن أن تؤثِّر 
أعمــال هتــدف إىل تتبُّــع أحــداث جتــري يف الفضــاء اخلــارجي و/أو التــأثري  هــذه العمليــات، تــتمُّ

عليها. و قد ميثِّل بعض هذه األعمال حاالت منفردة؛ وقد يكون بعضها اآلخر ذا طـابع أكثـر   
ق يف الفضــاء اخلــارجي د هــذه األنشــطة إىل مفــاهيم حتقيــق التفــوُّ اســتمرارية. وعــادة مــا تســتن 

بإجيـاد القـدرة علـى     ق أساسـاً ق يتحقَّـ هـذا التفـوُّ   ر أنَّره دول معيَّنـة). وُيتصـوَّ  (حبسب مـا تفسِّـ  
، ُتهيَّـأ الظـروف يف الواقـع لتربيـر مقبوليـة      على األجسام الفضائية األجنبيـة. ومـن مثَّ   التأثري سلباً
ل يــات الفضــائية الــيت تقــوم هبــا الــدول األخــرى. وتوجــد أمثلــة علــى حــاالت تــدخُّإعاقــة العمل

ــتني، وهــي أنشــطة         ــة قضــائية وســيطرة أجنبي ــي "حمســوب" يف عمــل نظــم خاضــعة لوالي عمل
ــة رســم احلــدِّ       ال ــي حماول ــذلك ينبغ ــة. ول ــة غالب ــاهر عدواني ــرن مبظ ــني احلــاالت    تقت الفاصــل ب

واحـدة   ص لكـلِّ ا هـذه األنـواع مـن األعمـال، وأن ختصَّـ     لهوالسيناريوهات املختلفة الـيت تشـكِّ  
ــاطر        ــن املخـ ــدف إىل التخفيـــف مـ ــيت هتـ ــة الـ ــة والعقالنيـ ــال املقبولـ ــن األعمـ ــة مـ ــها جمموعـ منـ

األعمـال السياسـية، بالوظيفـة ذات     والتهديدات. ومن شأن هذا التحديد أن يفي، فيمـا خيـصُّ  
ر سـليب للحالـة السـائدة    تطوُّ ولة دون حدوث أيِّلة يف أمور من بينها احليلاألمهية الكبرية املتمثِّ

يف الفضاء اخلارجي. ومن شأن التوعيـة الواسـعة النطـاق الـيت ميكـن القيـام هبـا بشـأن موضـوع          
غــري مســبوق يف ســياق  قضــايا أمــن الفضــاء، بالصــيغة املوسَّــعة هلــذا املوضــوع، أن تكــون أمــراً 

 هذا املوضوع على وضع مبادئ توجيهيـة، بـدالً  العالقات الدولية. وُيَعدُّ تركيز العمل يف إطار 
م اللجنـة  ره مـن الناحيـة العمليـة. وميكـن أن تقـدِّ     لـه مـا يـربِّ    من صـوغ توصـيات وأفكـار، أمـراً    

مسامهتها اخلاصة يف حتديد أفضل السبل لتالقي اخلربات الـيت ُتكتسـب يف إطـار خمتلـف احملافـل      
رمجــة تلــك اخلــربات إىل سياســات يف شــكل الضــالعة يف العمــل املتعلــق مبســائل أمــن الفضــاء وت

الة بدرجة كافيـة، ألمـن الفضـاء. وبصـرف النظـر عـن احتمـاالت حتقيـق         ضمانات عملية، وفعَّ
ق، توافق يف اآلراء داخـل اللجنـة بشـأن احلاجـة إىل حتليـل قضـايا أمـن الفضـاء مبزيـد مـن التعمُّـ           

أدىن  عند حـدٍّ  ، على األقلِّة أن يتمَّن أعاله يف هذه الفقرة، من الضروري حماولعلى النحو املبيَّ
ضروري، إدراج بعض جوانبـها يف مفهـوم كفالـة اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد         

ل إىل اتفـاق عـام، سـيكون بالوسـع     التوصُّـ  البعيد ويف املبادئ التوجيهية املتعلقـة بـذلك. وإذا متَّ  
و مبادئ توجيهية أو مواد) ميكـن  ص منفصل (يف شكل تفاهم أخمصَّ دراسة مسألة وضع صكٍّ

ر آليـات إضـافية ملمارسـة تـأثري ختفيفـي وتقييـدي، مـن خـالل جمموعـة مـن املسـؤوليات            أن يوفِّ
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على إثـارة الرتاعـات. ومـع إحـراز      تمل (يتوقَّع) أن تكون قادرةًاإلجيابية، على أنشطة حمدَّدة حي
ت مسـألة الـدفاع عـن الـنفس يف الفضـاء      ضح ما إذا كانم يف اجملالني املذكورين أعاله، سيتَّتقدُّ

  اخلارجي قابلة لتفسري موحَّد مجاعي.
    

 رسم الطريق إىل معاجلة جوانب استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد   •
  ذات الصلة بأمن الفضاء

اسـتدامة أنشـطة   مشـروع املبـادئ التوجيهيـة لضـمان      ، كـان ٢٠١٥حىت شباط/فرباير   -٢٠
، بصــورة إقناعــاً املتصــلة بســالمة العمليــات الفضــائية أقــلَّ و يف األمــد البعيــد يالفضــاء اخلــارج

واضحة، عند مضاهاته باملهام اليت تواجـه اجملتمـع العـاملي يف هـذا اجملـال. وينبغـي القضـاء علـى         
ر ورقــات العمــل املقدَّمــة مــن االحتــاد الروســي له هــذا األمــر. وتــوفِّعــدم التناســب الــذي يشــكِّ

ــة اســتدامة أنشــطة الفضــاء      ا إىل حــدٍّتفصــيلي وصــفاً مــا لعناصــر ومســات إضــافية ملفهــوم كفال
اخلارجي يف األمد البعيد واملبادئ التوجيهية املتصلة به. ومن أجل إيضاح االرتبـاط املوضـوعي   
القائم بني العوامـل املتعلقـة بضـمان اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي وأمـن الفضـاء يف األمـد           

مبـــدأ تـــوجيهي حمتمـــل (يف صـــيغتني أصـــليتني بـــاللغتني  االحتـــاد الروســـي نـــصَّالبعيـــد، يقـــدِّم 
هـذا   اإلنكليزية والروسية) لكي تنظر فيه اللجنة الفرعية العلمية والتقنيـة. وعلـى الـرغم مـن أنَّ    

الـنُُّهج   فـإنَّ  شـاملةً  ر حلـوالً توفِّ خاصةً قانونيةً النموذج التنظيمي ليس من شأنه أن ينشئ نظماً
دة يف مشــروع املبــدأ التــوجيهي ميكــن أن تفيــد يف القيــام، يف املســتقبل املنظــور، بتحديــد املعتمــ

  مستوى مرجعي دويل لتنفيذ الضمانات اليت تلزم عند االضطالع العمليات الفضائية.
    

  مشروع املبدأ التوجيهي
 رات سلبية تنفيذ تدابري تشغيلية وتكنولوجية لضبط النفس للحيلولة دون حدوث تطوُّ

  يف الفضاء اخلارجي
بـات عملياهتـا الفضـائية    ينبغي للدول واملنظمات احلكوميـة الدوليـة، يف إطـار حتديـد مهـام ومتطلَّ     

ــأمن الفضــاء والتحقُّــ    ــادئ التشــغيلية واإلجــراءات املتصــلة ب ــها ودعمهــا، والتوجيهــات واملب ق من
اجملـال وتلبيتـها، أن    وكذلك حتديد واستخدام القدرات املناسـبة يف اسـتبانة االحتياجـات يف هـذا    

ــوايل، وكــذلك      تضــَم ــى الت ــة ذات الصــلة، عل ــا ومؤسســاهتا احلكومي ــدى وكاالهت ن أن يكــون ل
اهليئات غري احلكومية املعنيـة اخلاضـعة لواليتـها القضـائية و/أو سـيطرهتا، إدراك أساسـي للحاجـة        

بـات ذات  واملتطلَّإىل جعل األهداف اليت تنشدها والوسائل الـيت تسـتخدمها متوافقـة مـع املعـايري      
الصلة مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك مبـادئ وقواعـد ميثـاق األمـم املتحـدة وأحكـام املـادة        
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ز هـذه العمليـات ال تعـزِّ    د مـن أنَّ ، وأن تتأكَّـ ١٩٦٧التاسعة من معاهدة الفضـاء اخلـارجي لعـام    
نبية، ما مل توافـق الـدول أو   ة فيما يتعلق باألجسام الفضائية األجليتضارب املصاحل وأهنا غري تدخُّ

ــة القضــائية و/أو الســيطرة علــى تلــك األجســام      ــة الــيت متــارس الوالي املنظمــات احلكوميــة الدولي
  على ذلك التدخل. صرحيةً الفضائية موافقةً

وعلى الدول واملنظمات احلكومية الدولية، لدى االضطالع بالعمليـات الفضـائية هبـدف مجـع     
م لألجسام املوجـودة يف املـدار الفضـائي القريـب مـن األرض      املعلومات من أجل اكتساب فه

واألحداث واملواقف اليت تنشأ فيه، من خـالل عمليـات املراقبـة والرصـد العامـة الالزمـة، الـيت        
د ا وحتليق عن قرب شـديد مبـا يهـدِّ   اقتراب على مسافات قصرية نسبي حاالتقد تنطوي على 

الــة للحيلولــة دون أن تضــع ضــمانات عمليــة وفعَّ ســالمة وأمــن األجســام الفضــائية األجنبيــة، 
يـة التقـدير يف جمـال اسـتخدام التقنيـات      رات سلبية، وذلـك مـن خـالل تقييـد حرِّ    حدوث تطوُّ

ي علـى أفضـل وجـه احتياجـات سـالمة وأمـن       ومن خالل اختيار البدائل اليت من شأهنا أن تلبِّـ 
  األجسام الفضائية.

ــ ــوتُّولتجنُّ قــد  مالئمــةً الفضــاء اخلــارجي ميكــن أن تســتلزم ردوداً  يف أوضــاعرات أو ب نشــوء ت
من ميثـاق األمـم املتحـدة،     ٥١واملادة  ٢من املادة  ٤تنطوي على اختاذ إجراءات مبوجب الفقرة 

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدوليـة، كقاعـدة عامـة، أن متتنـع، مـن خـالل إيـالء االعتبـار         
ا ذات الصــلة الــيت ينبغــي لــدويل واملعــايري املعتــرف هبــا دوليــالكامــل للقيــود املنبثقــة مــن القــانون ا

يف الفضــاء اخلــارجي، عــن تطبيــق أســاليب   باعهــا لــدى تقيــيم و/أو توجيــه األعمــال الــيت تــتمُّ  اتِّ
ــة ال تعتربهــا هــي نفســها مناســبةً     ــات علــى األجســام الفضــائية األجنبي ــةً وتقني  إذا متَّ و/أو مقبول

  ية.تطبيقها على أجسامها الفضائ
وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، وال سيما تلك اليت لديها القـدرات واملمارسـات   

 ا لــدى مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي التــابع لألمانــة العامــة   ذات الصــلة، أن تــودع ســنوي
بيانــات صــحيحة وكــذلك، حبســب االقتضــاء، املالحق/التحــديثات اخلاصــة بتلــك البيانــات،   

ل معمَّم، تقييمها للحالة السائدة يف الفضاء اخلارجي من منظور االعتبـارات  متضمِّنة، يف شك
ــة الفضــاء اخلــارجي       ــراه ضــروريا) خصــائص حال ــذي ت االســتراتيجية وكــذلك (بالتفصــيل ال
القريب من األرض كبيئة تشغيلية؛ وعلى وجه التحديد، الظواهر واألحـداث الـيت تـؤثِّر علـى     

اهتـا بصـورة شـاملة لـدى تقيـيم التهديـدات واملخـاطر الـيت         أمن الفضاء اخلـارجي وينبغـي مراع  
  ض هلا األنشطة الفضائية.تتعرَّ
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  ج تشكيل بيئة املعلوماتُهُن  •

مــن شــأن التحديــد املشــترك جملموعــة األخطــار والتهديــدات الــيت حتــدث، أو ميكــن أن   -٢١
لكفيلــة مبنعهــا. ي فهــم أساســي للســبل والوســائل ا ز تبنِّــحتــدث، يف الفضــاء اخلــارجي أن يعــزِّ 

وتكتسي منذجة الردود على املخاطر والتهديدات ذات األولويـة القصـوى أمهيـة خاصـة. ومـن      
شأن هذا العمل أن يساعد على حتسـني فهـم الكيفيـة الـيت ميكـن هبـا ضـمان أن تصـبح شـروط          
ــة        ــة واجلوانــب القانوني ــدات يف اجلوانــب العملي ــة للتكييــف حبســب املخــاطر والتهدي ــرد قابل ال

الرئيسـية واالحتياطيـة. وتشـمل املسـائل اهلامـة       ق من ماهيـة أسـاليب الـردِّ   لية، وعلى التحقُّالدو
. ومل ُيــدرس العديــد منــها (مثــل تلــك  واســعاً لتنظــيم ســالمة األنشــطة الفضــائية وأمنــها نطاقــاً 

املتعلقــة باألعمــال اخلاصــة الــيت تســتخدم فيهــا تكنولوجيــات املعلومــات واالتصــاالت) دراســة  
وال تــزال بصــفة غالبــة خــارج التقيــيم القــانوين الــدويل. واحلالــة يف املــدار القريــب مــن  كافيــة، 

فهــا التــأثريات الدوليــة  د بــني مجيــع أنــواع العوامــل الــيت تكيِّ األرض هــي نتيجــة للتفاعــل املعقَّــ 
املمكنة على األجسـام الفضـائية، وتـأثري طقـس الفضـاء واحلطـام الفضـائي، وكـذلك األعطـال          

مجة عن القصور التكنولوجي. وال متلك معظـم البلـدان التكنولوجيـا الالزمـة للرصـد      التقنية النا
ا السـائدة يف املـدار. وهـي، نتيجـة لـذلك، مقيَّـدة يف اختيـار        مستمر راًرة تغيُّال للحالة املتغيِّالفعَّ

ل مجيـع  احللول املقبولة واملعقولة. وينبغي تطبيق ُنُهج جديدة يف جمال املعلومات للتعجيل بتكام
يهـا، ألغـراض   املعلومات الضرورية ضمن جمموعة واحدة، مفيدة من حيث الوظـائف الـيت تؤدِّ  

احلفاظ على االستقرار يف الفضاء اخلارجي. ومن شـأن املركـز املوحَّـد للمعلومـات عـن رصـد       
الفضاء القريب من األرض، الذي اقترح االحتـاد الروسـي إنشـاءه حتـت رعايـة األمـم املتحـدة،        

علــى إدخــال التغــيريات الضــرورية علــى الــنمط املعلومــايت والتشــغيلي القــائم     ن قــادراًأن يكــو
ينشـأ يف الفضـاء    وضـاع مـن األ  وضـع أليِّ وموافاة اجملتمع الدويل بأكمل تصـور إمجـايل ممكـن    

اخلارجي. وميكن أن يفضي تنسيق اجلهود يف هذا االجتاه إىل عملية سياسية خمصَّصـة ترمـي إىل   
ؤ يف الفضــاء اخلــارجي مــع التركيــز علــى قــدرات وإجــراءات إدامــة  إمكانيــة التنبُّــتعزيــز الثقــة و

  األمن اجلماعي.
    

  تعليق ختامي  •

مـن برنـامج حمـدَّد     ميكن للدول األعضاء يف اللجنـة أن تعمـل بصـورة مجاعيـة، انطالقـاً       -٢٢
ع مـن أجـل   ة لنقـاط دائمـة التوسُّـ   فق عليهـا ومـن خـالل الصـياغة املسـتمرَّ     ومبساعدة صكوك متَّ

إقامــة حــوار سياســي، علــى االتفــاق علــى آراء أساســية بشــأن جوانــب األمــن واالســتقرار يف    
، أو حـىت "خريطـة   بالًرت سُـ الفضاء اخلارجي ذات الصـلة، بعـد أن تكـون قـد درسـت وتصـوَّ      
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ــة األساســية يصــبح هبــا اســتقرار النظــام اخلــاص     طريــق"، للتوصُّــ  ــول للمســائل احليوي ل إىل حل
منـه.   مفروغـاً  السالم يف هذا اجملال يف البيئة األمنية للقرن احلادي والعشرين أمـراً باحلفاظ على 

ل إىل اتفــاق وكــذلك، يف الوضــع املثــايل، للعمــل كشــركاء يف هــذا  والفــرص موجــودة للتوصُّــ
تلك الفـرص ميكـن، بـل وجيـب، حتقيقهـا. وميكـن أن        امليدان. وبالنظر إىل االهتمام القائم، فإنَّ

ــوفِّ ــذكت ــام     ر ال ــدة الفضــاء اخلــارجي لع ــة ملعاه  إحساســاً ١٩٦٧رى الســنوية اخلمســني املرتقب
 مشترك ذي صلة، ورمبا اعتماده. باالجتاه لعملية صياغة صكٍّ
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مزايا تنافسية، مبا يف ذلك من خالل
 "

جهات فاعلة وسيطة
"

ض تعقُّب األحداث
، أو إىل القيام بأنشطة بغر

 
اليت 

جتري
يف الفضاء اخلارجي و

/
أو التأثري عليها
. 

األوضاع
 

االستثنائية (باملعىن التقين و
/

أو 
السياسي و

/
أو القانوين الدويل) اليت يواجه 

فيها جسم فضائي و
/

أو الب
نية التحتية امل
ت

صلة
 

 به
تأثرياً

 
خارجي

ا حرِ
 جاً

أو شبه حرِ
ج غري 

مأذون به
.

  
وصف تفصيلي

لأل
وضاع

 
حاالت

منفصلة
للقيام بأعمال

قصرية األمد
ت

تعلق بأجسام 
فضائية أجنبية 
و

ال يبدو أهنا 
تدل

 
على وجود نية 

إلثارة
 

نزاع
 

أو 
املخاطرة ب

إثارته، وقد تتضمَّ
ص، ما 

ن، على وجه اخلصو
يلي

:  
 -  

االقتراب من جسم فضائي أجنيب على مسافة قريبة مع عدم 
وجود نيَّ

ة إلحداث أثر مادي
 

عليه، وذلك
، على سبيل املثال، 

ض
بغر

 "
ش
التفتي

 "
(مجع املعلومات غري 
امل

أذون به)؛
  

 -  
ش على الوصالت الراديوية الفضائية جلسم 

إحداث تشوي
فضائي أجنيب تتجاوز العتبات اليت 

أرستها
 

قواعد 
االحتاد 

الدويل لالتصاالت، من دون التسبُّ
ب يف حدوث انقطاع 

خطري يف وضعية التشغيل؛
  

 -  
وضع كمية كبرية من األجسام الفضائية 

الفائقة
 

الصغر (
اليت 

يصعب 
على

 
مرافق الرصد تعقُّبها) يف مناطق مستخَدمة 

استخداما
 

مكثف
 ا

ض
يف الفضاء القريب من األر

.
  

و
تؤدِّ

ي هذه 
األعمال

 
إىل تعقي

دات ضئيلة نسبي
ا يف التشغيل
.

  
وهناك أيضاً

 
إمكانية حدوث حاالت منفصلة لتطوُّ

رات غري 
متوقَّ

ص، مبا يلي
عة (غري متنبَّأ هبا) تتصل، على وجه اخلصو

:  
 -  

حاالت 
إخفاق 

وتعطل
 

النظم (نتيجة ألسباب من
بين 

ها 
س الفضاء)، ونتيجة لذلك، فقدان السيطرة 

اضطرابات طق
على جسم فضائي أو ف

قدان القدرة على تلقِّ
ي املعلومات من
 ؛ه

األعمال "
غري الودية

"
املستمرَّ
ة /

الطويلة املدة
الثابتة (املؤكَّ

دة 
تقني
) ا

اليت تؤدِّ
ي إىل

 
احلدِّ

 
من 

القدرات الوظيفية جلسم فضائي
.

  

األع
مال

/
العدوانية

/الكيدية
اخلشنة واملتعمَّ

دة 
اليت يتَّ

خذ بعدها الصراع
، 

أو 
حيتمل أن

 
يتَّ

خذ
 ،

شكل مواجهة
.
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- 
عدم كفاية تقييم املخاطر

ضذات املنشأ التكنولوجي اليت حتدث
يف الفضاء القريب من األر

. 
٢-

األعمال
املؤدِّ

ية إىل
نشوء األ

وضاع
 

األعمال
اليت ميكن أن

تعرقل
التشغيل واالستخدام العاديني جلسم

فضائي أجنيب و
/

أو 
البنية

 
التحتية امل
ت

 صلة
به:

  
 -  

حاالت
 

االقت
راب من جسم فضائي أجنيب 

والبقاء
 

على مقربة 
منه 

بدرجة
 

خطري
  ؛ة

 -  
وضع جسم فضائي بالقرب من جسم فضائي أجنيب 

واستخدام نطاق التردُّ
دات الراديوية نفسه انتهاك
 اً

للترتيبات 
(الربوتوكوالت) 

املنبثقة من
 

التنسيق بني إدارات االتصاالت 
السلكية والالسلكية؛

  
 -  

التقدمي غري املتعمَّ
د ملعلومات غري موثوقة عن األجسام 

املوجودة 
ض و

يف الفضاء القريب من األر
عن 

األحداث
 

اليت 
تقع فيه
. 

األعمال
اليت تعرقل التشغيل واالستخدام

العاديني جلسم فضائي أجنيب و
/

أو 
البنية

 
التحتية امل
ت

 صلة
به:

  
 -  

تعديل البيئة الفضائية من خالل توليد 
إشعاع كهرمغنطيسي، و

من خالل 
نثر 

اهلباء اجلوي
، 

ومن خالل وسائل أخرى؛
  

 -  
التوفري املتعمَّد ملعلومات غري موثوقة 
(مضلِّلة) عن األجسام املوجودة يف 

ض و
الفضاء القريب من األر

عن 
األحداث اليت تقع فيه.

  

األعمال اليت
مت 

نع التشغيل واالستخدام 
العاديني جلسم فضائي أجنيب و

/
أو 

البنية
 

التحتية امل
ت

 صلة
به:

  
 -  

التأثري املادي (احلركي أو غري
 

احلركي
  )؛

 -  
استخدام تكنولوجيات خاصة 

يف جمال 
املعلومات واالتصاالت (مثل االستيالء 

على 
التحكم يف

 
جسم فضائي أجنيب، 

واستخدام الرباجميات واملعدات احلاسوبية 
ص 

للتأثري على احلالة الوظيفية واخلصائ
الوظيفية جلسم فضائي)
.

  

٣-
اآلثار

التقن
ية

املترتِّ
بة على

األ
وضاع

 
تدهور

يف
أداء جسم فضائي

: 
 -  

ض العمر التشغيلي جلسم فضائي؛
اخنفا

  
 -  

استحالة تلقِّ
ي املعلومات من جسم فضائي؛

  
 -  

ف
التوق

 
املؤقَّ

ت الستخدام النظم األرضية للتحكُّ
م يف جسم 

فضائي؛
  

 -  
فقدان القدرة التشغيلية جلسم فضائي
.

  

تدهور أداء
/

عجز جسم فضائي،
وإحلاق

أضرار كبرية بتشغيله
:  

 -  
ص كبري 

تقلي
ل

لعمر التشغيلي جلسم 
فضائي؛

  
 -  

ص الوظيفية؛
تدهور خطري يف اخلصائ

  
 -  

استحالة تلقِّ
ي املعلومات من جسم 

فضائي؛
  

 -  
تعليق طويل املدة

ال 
ستخدام النظم 
األرضية للتحكم يف جسم فضائي؛

  
- 

عدم
صالحية

جسم فضائي
لل

تشغيل
. 

عطل يف
ال 

تشغيل (خس
ارة غري قابلة 

ض) 
للتعوي

صُّ
فيما خي

 
جسم
 اً

فضائي
 ا

أجنبي
 ا

/و
أو 

البنية
 

التحتية امل
ت

 صلة
.به

  
شيوع الفوضى يف 

أوضاع
 

الفضاء اخلارجي، 
مبا يف ذلك (

ك
نتيجة) حدوث زيادة كبرية 

يف 
كمية

 
احلطام الفضائي
.

  

________________
 


