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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  يف األغراض السلمية  

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة الثالثة واخلمسون

     ٢٠١٦فرباير /شباط ٢٦- ١٥ فيينا،
الروسي ملبادرة االحتاد األورويب وإجراءاته الرامية إىل املضي  التقييم    

ها بشأن أنشطة السلوك اليت أعدَّقواعد مدوَّنة مشروع يف  قدماً
    الفضاء اخلارجي

   )١(يرقة عمل مقدَّمة من االحتاد الروسو    
مــن املناســب إجيــاز اآلراء املتعلقــة باجلوانــب األساســية أنَّ يــرى وفــد االحتــاد الروســي   -١

التابعـة  جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية        وخـارج  داخـل للوضع املتطـوِّر  
اختصاصات اللجنـة املعتـرف هبـا     من جتاهلاالحتاد األورويب  مبا قررهتعلق فيما ي لألمم املتحدة

السـلوك بشـأن أنشـطة    قواعد مدوَّنة ورأيها ذي احلجية وفرض عملية التفاوض حول مشروع 
  .الفضاء اخلارجي على اجملتمع الدويل

إىل  واملشـــاركني يف رعايتـــه يهـــدفوناملشـــروع  يمقـــدمأنَّ وفـــد الروســـي الويعتقـــد   -٢
 .إىل فرض فكرة التوصل إىل ترتيبات أمـن الفضـاء الـيت يفضـلوهنا    ولتفاوض بطريقتهم اخلاصة ا

                                                         
هذه نص البيان الذي أدىل به وفد االحتاد الروسي يف الدورة الثامنة واخلمسني للجنة استخدام تتضمَّن ورقة العمل  )١(  

فيما يتعلق ، ٢٠١٥يونيه /حزيران ١١ اجللسة العامة املعقودة يف ، خاللالفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
قواعد السلوك اليت أعّدها بشأن دوَّنة ميف مشروع  دماًقُ يمببادرة االحتاد األورويب وإجراءاته الرامية إىل املض

نصُّ ألوَّل مرة، باللغتني اإلنكليزية والروسية، كورقة غرفة اجتماعات يف الأُتيح وقد أنشطة الفضاء اخلارجي.
  .)A/AC.105/2015/CRP.19الدورة الثامنة واخلمسني للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية (
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اإلطــار التنظيمــي لتعزيــز ســالمة  ُيســتحَدث فيــهتنفيــذ هــذا املخطــط يف الوقــت الــذي  وجيــري
ــات الفضــائية يف ســياق التوصُّــ    ــة     العملي ــائل الكفيل ــاهم مشــترك بشــأن الســبل والوس ل إىل تف

شطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، مبا يتفـق مـع القـرار اجلمـاعي للـدول      بضمان استدامة أن
  .اجلمعية العامة لألمم املتحدة املدعوم من جانباألعضاء يف اللجنة، 

قواعــد الســلوك يف مدوَّنــة مشــروع  بشــأنوقــد ثبــت عــدم جنــاح عمليــة املشــاورات     -٣
ونشـأ هـذا الوضـع     .ت عـدة سـنوات  الفضاء اليت ُنظِّمت خـارج إطـار األمـم املتحـدة واسـتغرق     

ــذي انتهجــه مقــدمو       ــها منــط الســلوك املؤسســي ال ــيس أقل واملشــاركون يف  الوثيقــةألســباب ل
، الذين أبدوا عزوفهم عن العمل بروح الشـراكة واإلدارة املسـؤولة لعمليـة املشـاورات     رعايتها

يــزال مشــروع  وهلــذا الســبب ال .ومراعــاة مالحظــات املشــاركني املــدعوِّين وتبديــد شــواغلهم
  جمموعة". بيان منبشكل أساسي ال يعدو كونه جمرد "دوَّنة امل
مـن غـري   أنَّ ا يف كييـف وبـانكوك ولكسـمربغ جليـ     جرتوأوضحت املشاورات اليت   -٤

الــدوافع نَّ أل املشــروع وجهــة نظــر املشــاركني املــدعوِّين نظــراً  وممقــدِّ لأن يتقبَّــ توقُّــعاجملــدي 
حيـددها مقـدمو    مل اليت ُروِّج هبـا طريقة الودوَّنة مشروع امل حمتويات دتحدَّواالستراتيجية اليت 

 ُتبــيِّنالــذين  املشــاركون يف رعايتــه، وعلــى حنــو متزايــد، أيضــاً حــددهااملشــروع فحســب، بــل 
األهـداف   ويف غضـون ذلـك، فـإنَّ    .حل وسـط يف إجنـاز مهـامهم   أيِّ املمارسة أهنم ال يقبلون ب

ــر هــي و - واضــحة ــل يف الت ــانون    تتمث ــايري األساســية للق ويج ملفــاهيم تقــوم علــى اســتبدال املع
اإلجــراءات غــري املــأذون هبــا الــيت تتعــدى نطــاق الواليــة القضــائية للــدول    ومــا زالــت .الــدويل

مـن الثوابـت    مـا ة إىل حـد  حمـدَّد غـري   بنـاًء علـى دوافـع   وُتتخذ ضد األجسام الفضائية اخلارجية 
 سـافرة  مغالطـات دوَّنـة  امل يف نـص مشـروع   املقدمـة ارات االعتبو .األساسية يف مشروع املدونة

  .ذريعة الستخدام القوة على حنو متفاوت أن تكوناهلدف منها 
يلـزم فيهـا التـدخل الطـارئ يف احلالـة       قـد  تنظيم احلاالت االسـتثنائية الـيت   متاماً وُيمكن  -٥

اعدة اإلنسـانية، مـع   املداري وذلك ألغراض بعثات املسـ  هعملية حتليقويف املادية جلسم فضائي 
ة دَّداالقتراحــات احملــ تؤكــدهالبقــاء يف نطــاق احلــدود القانونيــة يف الوقــت ذاتــه، علــى حنــو مــا    

مــة يف ســياق إعــداد مبــادئ توجيهيــة لكفالــة اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد  املقدَّ
مـة علـى أقـل تقـدير     ا بالنسبة هلدف ختفيف أثر احلطام الفضائي، فلن يكون من احلكأمَّ .البعيد

وقــد ُعرضــت علــى اللجنــة الفرعيــة العلميــة  .ربــط تنفيــذه بتــدمري األجســام الفضــائية يف املــدار
لة مـة ومفصَّـ  والتقنية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية مقترحات قيِّ

لتحديات املـذكورة  فيها إزالة جسم من املدار من أجل التصدي ل قد يتعنيبشأن احلاالت اليت 
  .اهتمام وعنايةب تناوهلاظر وُينَت ،أعاله وغريها لكي تنظر فيها اللجنة



 

V.15-05379 3 
 

A/AC.105/C.1/L.346 

دويل، مـن   يتنظيمـ  صكأيِّ بشأن حق الدفاع عن النفس يف  حمدَّدوقبل اختاذ موقف   -٦
املهم التوصُّل إىل تفاهم مشـترك يف إطـار جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي لألغـراض السـلمية         

وطرائـق   ،هذا احلـق مـن حيـث تطبيقـه علـى الفضـاء اخلـارجي       ملمارسة القانوين  بشأن األساس
إجـراءات هتـدف إىل تـدمري أو إتـالف أجسـام فضـائية        تربيـر أيِّ  وينبغي اعتبـار  .ةمارسهذه امل

مشــروع  الــذي ينطــوي عليــه ة، علــى النحــو حمــدَّد"مقتضــيات أمنيــة" غــري   إىل أجنبيــة اســتناداً
جوانـب   إىل تضفيمكن أن ومن شأن هذا التركيز على إجراءات ُي .عونةالر بالغ أمراًاملدونة، 
 .على العمليات الفضائية أن يؤدي، على أقـل تقـدير، إىل إثـارة املخـاوف     بالغة التأثريتصعيدية 

بشـأن  يف ُنُهجهـم   واملشاركون يف رعايتـه دوَّنة اليت أبداها واضعو مشروع امل فروح "االبتكار"
ومن شـأن اعتمـاد    .كفالة األمن يف الفضاء اخلارجي ميكن أن تأيت على حساب اجملتمع الدويل

نزاعـات   التفـاعالت املنطويـة علـى   علـى   بالنظر إىل تركيزهـا أن يعين،  على حنو منفصلدوَّنة امل
يف الفضــاء اخلــارجي، إعــادة صــياغة السياســة الفضــائية وإرســاء توجُّــه ســليب طويــل األمــد يف   

ديـد،  اجلسياق بالنظر إىل ال، ومن الواضح أنه .م الرقايب لسالمة األنشطة الفضائية وأمنهاالتنظي
كفـاءة هـذا التنظـيم     بشأنالتوصل إىل توافق استراتيجي يف اآلراء  سيكون من املستحيل تقريباً

ــايب ــقالعســري أيضــاً  وســيكون مــن   .الرق ــة مــن  حتقي ــات ال حال ــد مــن   املتســمةعالق ــة باملزي الثق
  .املسؤولية املتبادلةى رفيع من مبستوو
منـوذج التنظـيم الرقـايب    دوَّنـة أنَّ  حتليل األحكام األخرى الـواردة يف مشـروع امل   وُيثبت  -٧

ــةجدِّالفعلــي مل يوضــع بطريقــة   ــة مشــروع املأنَّ والواقــع  .ي ــد يكتفــيدوَّن بعــض املهــام  بتحدي
 اُتفـق توصيات  تكرار من جمرد وال يفعل أكثراملتعلقة بكفالة سالمة عمليات الفضاء اخلارجي 

عليهـا يف إطـار فريــق اخلـرباء احلكـوميني املعــين بتـدابري الشـفافية وبنــاء الثقـة يف أنشـطة الفضــاء         
ــة الالزمــة  أن ُيضــفي عليهــا اخلــارجي دون  أنَّ  مــن الواضــح وبوجــه عــام،   .الســمات التنظيمي

للمـرء أن  وميكـن   .أمهية عملية أيُّ ليست لهال يتطرق إىل لب املشكلة ومن مث دوَّنة مشروع امل
ــرض، ــة  يفت ــايب املوضــوعي أنَّ  ،حبجــج مقنع اخلطــط األصــلية   مل يكــن جــزءاً مــن  التنظــيم الرق

األمـن  /مهمـة رفـع املسـتوى األساسـي للسـالمة     أنَّ وذلـك بـالنظر إىل   دوَّنة لواضعي مشروع امل
 لفضــاء اخلــارجيمــع اإلجــراءات غــري املشــروعة املُتَّخــذة ضــد موجــودات ا  مواءمتــهاميكــن  ال

، لـيس مـن قبيـل    يبـدو علـى مـا   و .اليت حتركها دوافع خفية بوجه عـام  األجنبية ومع السياسات
يف جلنة استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية     ممثلي هذه البلدان حتديداًأنَّ املصادفة 
يف  أو للمضـي قـدماً   مبزيد من العمقنية للتصدي ملسألة سالمة العمليات الفضائية  أيَّ مل يبدوا

  .التحليل املشترك ملختلف جوانبها املعقدة
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جمموعـة مـن    وضـع سليب بالفعل علـى   أثردوَّنة على الترويج ملشروع امل كان للتركيزو  -٨
مو يســعى مقــدِّو .اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد بشــأناملبــادئ التوجيهيــة 

عمليــة  بشــأنأهــدافهم، إىل تثبــيط اهلمــم  حتقيــق بغيــةواملشــاركون يف دعمــه، دوَّنــة مشــروع امل
ــة     ــة والتقني ــة العلمي ــة الفرعي ــن الوضــوح   املفاوضــات يف إطــار اللجن ــد م  يكــونوســوف  .مبزي

  .من جانبهم واضحاً خطأاستمرار هذه السياسة 
لــوائح معياريــة لتنظــيم طائفــة واســعة مــن املســائل  وضــع املهــام الــيت ينطــوي عليهــا إنَّ  -٩

كفالة سالمة العمليـات الفضـائية واسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد         املتعلقة ب
 .شـاملة وواضـحة متامـاً    مهـام  هـي ، بنفسها الدول األعضاء يف اللجنة حددهتابوجه عام، واليت 

وبالتـايل،   .إجنـاز هـذه املهـام علـى أمشـل وجـه       اجلـاري إعـدادها  ويتيح نسـق املبـادئ التوجيهيـة    
، شــريطة أن ُيبــدي ٢٠١١املتفــق عليهــا يف عــام  املفيــدةملمكــن حتقيــق األهــداف يــزال مــن ا ال

  .من احلكمة والعزم بطبيعة احلال كافياً مجيع املشاركني يف العملية قدراً
وينبغي للدول األعضاء يف اللجنة أن تتحرى العقالنية يف ضوء الواقع السياسي احلـايل    -١٠

نــة،  تتخــذها جمموعــة مــن الــدول بغــرض التــرويج للمدوَّ. فــاإلجراءات الــيتالــذي أُشــبِع نقاشــاً
وسوف ُيظهر تقييم هذا الوضـع   .دور اللجنة، ُتفضي إىل وضع غري حممودعن بذلك  متغاضية

ــل    ــه مثي ــذي مل يســبق ل ــة واخلمســني     ال ــدورة الثامن ــو تصــّور  خــالل ال ــا ه ــة لوضــعها   م اللجن
  .وإمكاناهتا وآفاق نشاطها

  


