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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  يف األغراض السلمية

  الدورة التاسعة واخلمسون
        ٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٧- ٨فيينا، 

استعراض الفرص املتاحة للتوصل إىل توافق فيينا بشأن أمن الفضاء     
      الذي يشمل عدة جماالت تنظيمية

      مة من االحتاد الروسيورقة عمل مقدَّ    
منط من احلراك على ية العامة رؤى تنطوي على جمموعة من األهداف ويطرح قرار اجلمع    

    ج معاجلة أمن الفضاءوالسياسي من شأهنما املكاملة بني هن
ــ  -١ ف جنــاح عمــل جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية وجــدوى    يتوقَّ

أمـان األنشـطة    نـها مـن توطيـد اسـتراتيجية مالئمـة تكفـل      نشاطها بدرجة حامسـة علـى مـدى متكُّ   
اختصاصـها   اجلزء الذي يندرج ضمنالفضائية وأمنها وتنفيذ خطة عمل مهمة يف هذا الشأن يف 

 ٩، الذي اعتمدته اجلمعيـة العامـة يف   ٧٠/٨٢املوضوع الواسع النطاق. وقد جاء القرار  من هذا
، والفضـل الكـبري   ا كبرياًإجيابي باحلماس، ولعله حيدث أثراً ، مفعما٢٠١٥ًديسمرب  كانون األول/

القـرار يطـرح يف   أنَّ اجلزائر. ويعتقد االحتاد الروسـي   تولتهايف هذا يرجع إىل رئاسة اللجنة، اليت 
معاجلة اجلوانـب العمليـة املتعلقـة بضـمان     من أجل إلجراء دراسة جدوى  جوهره سيناريو سريعاً

ارجي التـابع لألمانـة   األمن يف الفضاء اخلارجي تنهض هبا اللجنـة مـع مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـ      
جديـدة ومهمـة يف توقيـت مناسـب. وينبغـي للجنـة أن تسـعى إىل         العامة. وقد أبرز القرار نقاطـاً 

جتديد االلتزام اجلماعي بأمهيـة احلفـاظ علـى األمـن املشـترك وحتديـد اجملـاالت واحللـول املطلـوب          
ن إليهـا مبزيـد مـن    معاجلتها من أجل إرسـاء مقومـات أساسـية ألمـان الفضـاء وأمنـه ميكـن الركـو        
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الثقــة. وملســألة األمــان واألمــن، يف حــدود اختصــاص اللجنــة، جوانــب واضــحة ودقيقــة ينبغــي     
معاجلتها جبدية. وسيكون من التطورات املهمة يف هذا الشأن إعداد واعتماد جمموعة من املبـادئ  

يد مهام تنظيمية التوجيهية الكاملة تكفل استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد مع حتد
وضـع  واضحة ومتنوعة يكون هلا أثر حقيقي مفيد ألمان عمليـات الفضـاء. وسـيكون مـن املهـم      

النظـر يف البنـد املتعلـق بسـبل ووسـائل احلفـاظ علـى اسـتخدام الفضـاء           الذي يشـوب  حدٍّ للتعتيم
أعمـال  هـذا البنـد ذي األولويـة يف جـدول      معاجلـة سلمية وحتاشي إساءة الألغراض يف ااخلارجي 

إىل  اللجنة. ويدعو االحتاد الروسي إىل النظر يف اجلوانب اجلوهريـة لتنظـيم أمـن الفضـاء، اسـتناداً     
  مفهوم شامل لذلك األمن، وإىل إجراء حتليل دقيق وعلين للمسائل العملية حبق.

    
ة يف ميثاق دَّداستصواب معاجلة الفجوة بني مفهوم الدفاع عن النفس وفق شروطه احمل    

    املتحدة وتفسريه على حنو مالئم للمصاحل السياسيةاألمم 
استرشد االحتاد الروسي بنهج إجيايب ومسؤول يف معاجلة هذه املسألة عندما دعا اللجنـة    -٢

إىل حتليل مدى التواؤم بني املواقف الـيت تتبناهـا الـدول بشـأن أسـاليب ممارسـة حـق الـدفاع عـن          
فتـرض أهنـا مضـطرة ملمارسـته يف الفضـاء اخلـارجي.       النفس مبوجب ميثاق األمم املتحـدة إذا مـا ا  

صراع حمتمـل  أيِّ انتشار  رجوحومتثل الطبيعة اخلاصة لبيئة الفضاء ولألنشطة الفضائية (ال سيما 
إلجـراء حتليـل متعمـق هلـذا      وجيهـاً  انضمام عدد كبري من الدول إليه) سبباً وحتميةبشكل سريع 

ذلـك لـيس أقلــها النتـائج الـيت أســفر عنـها حتليــل      املوضـوع جبميـع جوانبــه. وهنـاك شـواهد علــى     
الوثــائق التنظيميــة الوطنيــة يف جمــال الفضــاء وأمــان العمليــات الفضــائية املعتمــدة يف عــدة بلــدان.   

هتا) للـدفاع  وتستدعي بعض احلاالت وضع تدابري صارمة بشكل خاص (من حيث طبيعتها وشد
ود) علـى األجسـام الفضـائية التابعـة هلـذه      ثر سليب (مقصود أو غري مقصـ أيِّ أل عن النفس تصدياً

البلدان وإعمـال تـدابري وقائيـة إجيابيـة (اسـتباقية) حيـال األجسـام الفضـائية األجنبيـة. ولـيس مـن            
ح أن يضطر الشارع عند وضع قواعد تنظيمية يف هـذا الشـأن أن يأخـذ يف احلسـبان احلالـة      املرجَّ

 زال االحتاد الروسي حىت اآلن ملتزمـاً  املتحدة. وما من ميثاق األمم ٥١اة يف املادة اخلاصة املتوخَّ
منه بأنه ال ينبغي برجمة  بضبط النفس إزاء مقابلة هذا التطور بتنظيمات مماثلة ("حماكية")، اعتقاداً
على أقسى اخليارات. إالَّ النموذج السلوكي للدول يف خمتلف حاالت األزمات حبيث ال ينطوي 

التمييز بوضوح بني األوضـاع الـيت تسـوغ ممارسـة حـق الـدفاع       فليس من املمكن إغفال ضرورة 
عن النفس (التصدي بشكل فوري هلجـوم مسـلح ضـد دولـة مـا) واحلـاالت الـيت تقتضـي وضـع          
تدابري للرد علـى اسـتعمال القـوة أو التهديـد باسـتخدامها. وعلـى اللجنـة أن تسـعى، مـن خـالل           

(املفـاهيم) الـيت ميكـن توظيفهـا يف تقيـيم      أعمال حتليلية مشتركة، إىل وضـع جمموعـة مـن الفئـات     
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أيِّ شـكل وبـ  أيِّ اإلجراءات اليت قـد تتخـذها الـدول يف حـال حـدوث تضـارب بـني مصـاحلها بـ         
درجــة مــن الشــدة يف الفضــاء، ويف حتديــد الســمات املوضــوعية هلــذه اإلجــراءات. وللتحقــق مــن 

ــة يف ضــما       ــنفس أمهي ــدفاع عــن ال ــوم ال ــدة الضــابطة ملفه ــات  صــحة تفســري القاع ــان العملي ن أم
الفضائية. وال ينبغي اعتبار حماولة متديد مفهوم الدفاع عن النفس إىل الفضاء اخلـارجي علـى أنـه    

للقلق؛ فما من أحد يطرح "عسكرة" جدول األعمـال، بـل اهلـدف     مثرياً ميثل يف حد ذاته تطوراً
عـدة. وينبغـي، يف هـذا    د هلـذه القا ج حنـو تفسـري موحَّـ   م املتـدرِّ وضع "خريطـة طريـق" تتـيح التقـدُّ    

، بأمهيـة  ٢٠١٤قـدت عـام   ت، يف دورهتا السابعة واخلمسـني الـيت عُ  اللجنة أقرَّأنَّ ر السياق، تذكُّ
أن تبحث، يف إطار بند جـدول أعماهلـا املعنـون "سـبل ووسـائل احلفـاظ علـى اسـتخدام الفضـاء          

مـا يـرتبط بـذلك مـن     لألمـن الفضـائي و   اخلارجي يف األغراض السـلمية"، املنظـور األوسـع نطاقـاً    
أمور، وبأمهية استبانة أدوات فعالة ميكن أن تزودها بإرشـادات جديـدة، علـى حنـو عملـي ودون      
مساس بوالية احملافل احلكومية الدولية أخرى. والحظت اللجنة يف هذا الصدد أنه قد يكون من 

لـيت هلـا صـلة باحلفـاظ     املفيد إجراء دراسة مركزة للمسائل املتعلقة بتطبيق قواعد القانون الـدويل ا 
  على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.

    
    بيان سليم مبتطلبات ضمان أمان العمليات الفضائية    

بذل االحتاد الروسي قصارى جهده يف العمل على متكني الدول من وضع أفكـار جـادة     -٣
ضـاء اخلـارجي، فسـعى، أول    ومسؤولة إلجياد سبل ووسائل عملية لتعزيز األمان التشـغيلي يف الف 

ما سعى، خالل الفترة القصرية اليت استغرقتها املفاوضات إىل بيان اجلوانب الـيت ختصـه مـن هـذا     
املوضوع احلساس يف إطار واضح من الصـراحة، ممـا مكنـه، يف هنايـة املطـاف، مـن تقـدمي إسـهام         

الفضـائية بشـكل مهـم    كبري حنو التوصـل إىل فهـم للقواعـد الـيت ميكـن أن حتكـم أمـان العمليـات         
. وكـان مـن املهـام    فعال. وقد اقترح اتباع هنج شامل جيمع بني طياته أشد جوانب املسـألة تباينـاً  

ــن شــأهنا، يف         ــيت م ــة ال ــادئ التوجيهي ــن مشــاريع املب ــة م اجلســيمة تصــميم هيكــل متســق جملموع
دت قواعـد  جمموعها، أن تكون فعالـة وأن تنـتج منـافع متـآزرة. وقـد أجنـزت املهمـة؛ حيـث حـدِّ         

للسلوك على النحو الواجب، أي بشكل مقنع من اجلانب السياسي وعملي مـن حيـث أسـاليب    
ــالنظر إىل        ــة الصــحيحة ب ــا حــددت بالطريق ــىن أهن ــائله، مبع ــذ ووس ــة   أنَّ التنفي ــن الوثيق ــدف م اهل

ا. واحللـول املقترحـة لتلبيـة احتياجـات     طوعيـ  املطروحة على جدول األعمال هـو أن تنفـذ تنفيـذاً   
ألمان التشغيلي احليوية، مبا فيها احللول اليت أشار هبا ممثلـو دوائـر اخلـرباء، هـي تلـك الـيت تتفـرد        ا

 بسالمة املضمون ودقة الصياغة وصحتها. وقد اكتسبت مسـألة أمـان العمليـات الفضـائية أبعـاداً     
ها معاجلة واضحة ومتميزة. وتتيح مشاريع املبادئ التوجيهية اليت طرحها االحتاد الروسي يف جممل
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ة ألمـان العمليـات الفضـائية يف    دَّدمجيع املسائل الرئيسية والبت فيها، كما تتيح أخذ العوامـل احملـ  
ة إدارة أمـان العمليـات الفضـائية يف الواقـع. ويتضـمن      االعتبار وتكوين وجهات نظر بشأن ماهيَّـ 

ــة عرضــاً    ــ كــل مشــروع مــن مشــاريع املبــادئ التوجيهي تكفــل إســناد  ةحمــدَّدإلجــراءات  الًمفصَّ
للدول من أجل احلفاظ على األمان التشغيلي يف الفضاء اخلـارجي. وقـد    مسؤوليات أوسع نطاقاً
ة من االحتاد الروسي بطريقة حامسة منطق وجوهر النص احلايل جملموعـة  قدَّمعرفت املقترحات امل

. وهـذا  حـداً ا إذا كانت قد أعجبـت أو مل تعجـب أ  مشاريع املبادئ التوجيهية، بصرف النظر عمَّ
ة لألمـان هـو عـني مـا أثـار تصـورات سـلبية لـدى الواليـات املتحـدة           حمـدَّد التركيز على جوانـب  

  وبعض حلفائها يف هذا الشأن.
    

  ؤولة حيال الفضاء أدت إىل انفضاح الدعوة إىل انتهاج سلوكيات مس    
    بعض املواقف السياسية

اء اخلــارجي يف األمــد البعيــد يتــيح وضــع مبــادئ توجيهيــة بشــأن اســتدامة أنشــطة الفضــ  -٤
التوصــل إىل حلــول واقعيــة ومالئمــة لكــثري مــن املســائل املتعلقــة بأمــان الفضــاء املــراد معاجلتــها.   
وينبغي للدول، يف إطار املسؤولية اجلماعية، أن تلـزم أنفسـها بوضـع تصـور لنظـام يكفـل األمـان        

اء علــى كيفيــة إدارة األمــان للعمليــات الفضــائية. ولــيس مــن الســهل الوصــول إىل توافــق يف اآلر 
واألمن يف الفضاء اخلارجي، فهـذا يتطلـب إرادة سياسـية حقيقيـة. ومل يتـبني بعـد مـدى إمكانيـة         

الفريـق العامـل   أنَّ تكوين هذه اإلرادة السياسية من أجـل حتقيـق النتـائج املرجـوة، لكـن الواضـح       
بشـكل عـام، منـذ بـدأ عملـه       املعين باسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد قـد جنـح        

ــباط/فرباير      ــألة يف ش ــذه املس ــة ه ــي يف معاجل ــا٢٠١٢ًالفعل ــ ، جناح ــذا   حقيقي ــم هل ــراء الفه ا يف إث
ة يف الفضاء اخلارجي. وعزز االجتاه املتبع يف العمـل بشـكل أساسـي    حمدَّداملوضوع وحتليل خماطر 

ساسـية الالزمـة لوضـع صـك     مـن املمكـن إرسـاء املقومـات األ    أنَّ من التوقعات اليت كانت تـرى  
هذه التوقعات املتفائلة ليست بسبيلها إىل التحقق، حيث أظهرت بعـض الـدول   أنَّ تنظيمي، غري 

عزوفا عن االلتزام بالتضامن يف العمـل علـى إحـداث الـتغريات اإلجيابيـة املطلوبـة يف هـذا اجملـال،         
دقيقـة لألمـان، ومتيـل إىل     . وهي ال ترغب يف وضـع أنظمـة وقواعـد ومعـايري    كثرياًواليت تأخرت 

االعتراض على انتهاج سبل رشيدة إلرساء نظام يكفـل أمـان العمليـات الفضـائية. وهنـاك حتـرك       
، مـن تكـوين الفريـق العامـل، حيـث      ٢٠١١تكتيكي لتجنب تنفيذ اهلـدف، املتفـق عليـه يف عـام     

بالواقعيــة تفــرض قيــود شــديدة علــى حماولــة جتميــع األفكــار اللتمــاس ســبل تكفــل األمــان تتســم  
من إظهار اسـتعداد ملعاجلـة أهـم     وبطابع يقيين مطلق وبالقدرة على ضمان التنظيم الفعال. وبدالً

تمـاد علـى التحيـز والتحـزب. وهـي      املشاكل، تفضل الـدول املعنيـة التالعـب هبـا عـن طريـق االع      
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تها جلميـع  مقبولة تـدعم معارضـ   م إجابات بشأن مسائل األمان واألمن احلقيقية أو حججاًتقدِّ ال
عيـوب فعليـة يف املقترحـات الروسـية. ومـن       د أيَّاملقترحات الروسية، ويف الوقت نفسه، مل حتـدِّ 

لعملية التفاوض، ألنه من العبـث التحـاور أو اجملادلـة     مقوِّضاً مث، أصبح موقف هذه الدول عامالً
ا ميكـن عمليـ   تنظـيم علـى اإلطـالق. وال   أيِّ حول قواعـد للتنظـيم مـع مـن ال يرغبـون يف وجـود       

احتمـاالت حتقيـق اهلـدف الرئيسـي     أنَّ باسـتنتاج حمـبط يـرى    إالَّ اخلروج من هذا التطـور السـليب   
املنشود من تنسـيق جهـود الـدول يف سـبيل إدارة العمليـات الفضـائية بأمـان آخـذة يف التضـاؤل.          

ألعضـاء يف اللجنـة   وقد بولغ يف تقدير إمكانية حتقيق تطورات إجيابية وتأمني التزام مجيع الـدول ا 
بالسعي إىل وضع سياسة ذكية حتركها دوافع إجيابية، من خـالل جهـود مشـتركة، إلعـداد نظـام      
متكامل لقواعد السلوك يف الفضـاء اخلـارجي. وبـات مـن املشـكوك فيـه إىل حـد بعيـد أن حيقـق          

ئيسـي املتمثـل يف   الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد اإلجناز الر
إن كان من املمكن  أيضاًوضع جمموعة متفق عليها من املبادئ التوجيهية قط. ومن غري الواضح 

فعل شيء لعكس هذا املسار السليب من خالل إجراء املزيد من املفاوضات. وسيكون من احملرج 
معظمهـا مـن   للفريق العامـل باملثـل أن يتوقـف عـن العمـل أو أن يـروج ويعتمـد وثيقـة تتـألف يف          

ة يف حل القضايا املعلقة بشأن أمان العمليات الفضائية، حمدَّدتأكيدات جمردة وال تساهم مسامهة 
  ثقل سياسي يعني على حتقيق هذه املهمة. وليس هذا فحسب، بل لن يكون هلا أيُّ

    
    ضرورة منع اهنيار املسعى اجلديد    

ــتدامة أنشــطة الفضــا       -٥ ــين باس ــل املع ــق العام ــد الفري ــد يف   عق ــد البعي   ء اخلــارجي يف األم
، وإن يف فيينـا  باكورة مناقشاته يف هذا الشأن على نطاقه الكامل ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر 

العمـل مل  أنَّ كان ذلك على شكل اجتماعات غـري رمسيـة فيمـا بـني الـدورات. ومـن املؤسـف        
إىل معاجلــة  مــراراً. وقــد دعــا الوفــد الروســي  ذلــكيكــن علــى نفــس القــدر مــن الكثافــة قبــل   

 شــكالًالعمــل يف هــذا اجملــال اختــذ أنَّ املوضــوع املــراد خــالل اجتماعــات الفريــق العامــل، غــري  
صـفة اخليـار الوحيـد املتـاح     أيِّ ، حيث أصبحت املشاورات غري الرمسية املفتقرة إىل متاماً مغايراً

مـن عقـدها    مـا كـان الغـرض    كـثرياً للتواصل. وكانت جلسات الفريق العامـل بالغـة القصـر، و   
اجتماعــات فيينــا فيمــا بــني  أمَّــا ، حيــث كانــت اجللســات تعقــد وتــنفض يف التــو.  اًحبتــ اشــكلي

أكثـر مبـا ال يقبـل املقارنـة إلجـراء مناقشـات مركـزة، وتـبني أهنـا           الدورات فقـد أتاحـت فرصـاً   
ات ومناقشات متعمقـة بشـأن قـرار    جادا تفكرياًجتربة مفيدة. وبوجه عام، أثارت االجتماعات 

رئيسية حمتملة يف اجملال قيد االستعراض. وتستند جمموعة مشـاريع املبـادئ التوجيهيـة إىل مـواد     
املهمـة الواجـب إجنازهـا هـي حتـديث الـنص        مل تكتمل بعد صياغتها وال تنظيمها. وبالتايل فإنَّ
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ــه، فضــالً    ــة علي ــي      وإضــفاء صــبغة وظيفي ــة يف نــص كل ــادئ التوجيهي ــع مشــاريع املب عــن جتمي
. ويتعني العثور على طريقة مناسبة لتحقيق ذلـك. ويـرى االحتـاد الروسـي أنـه ال يـزال       متكامل

 البنيويـة يف جوانبـه   سـق ومـوجز النظـرَ   نـص متَّ  من املمكن حتقيق هذا اهلدف. وتتطلب صـياغةُ 
وختليصـه مــن التـرهالت والتركيــز علـى العناصــر التنظيميـة الرئيســية. وعلـى الفريــق العامــل أن      

 يعقـدها د يف إطـار اجتماعـات فنيـة    ده ملواصلة العمل على إعـداد نـص موحَّـ   يبذل قصارى جه
وتدارك الفـوارق الـيت ظهـرت يف    بكامل هيئته. ويلزم لتنشيط احلوار املوضوعي يف هذا الشأن 

هج اليت تتبعها الـدول وجمموعـات الـدول لتحقيـق أمـان العمليـات الفضـائية أن يتـيح رئـيس          النُّ
ساســية عــن االختالفــات يف وجهــات النظــر بشــأن مشــروع تقريــر   الفريــق العامــل معلومــات أ

الفريق العامل. ولن تقتصر الفائدة العملية إلتاحة تلـك املعلومـات علـى معرفـة تـاريخ املشـكلة       
أن  أيضـاً وحتديد جماالت العمـل املقبـل احملتمـل بشـأن املبـادئ التوجيهيـة، فهـي سـتتيح للفريـق          

سلوب الذي ينبغـي تشـكيل هيكـل أمـن الفضـاء عليـه       األ -يف سياق ممارسات الدول  - يفهم
يف ضوء إحجام بعض الدول عن االتفاق، علـى حنـو معقـول، علـى اجلوانـب العمليـة الرئيسـية        

  هلذا األمن. وينبغي أن حيظى هذا اجلانب األساسي باهتمام صحيح.
    

    ائيةاإلجراءات اليت ينبغي أن تسبق حماوالت وضع تصور إلدارة حركة املرور الفض    
للوظائف التنظيمية اليت يقترح االحتاد الروسي استحداثها مـن خـالل املبـادئ التوجيهيـة       -٦

أمهية كربى، كما أهنا تتيح وضع سياسات إجيابية قادرة على مواكبة التطورات املستقبلية. وهي 
ر أن تنظـر  الفلسفة الكامنة وراء مفاهيم إدارة حركة املـرور الفضـائية املقـر    أيضاًتساير موضوعيا 

. وتشـمل هـذه الوظـائف،    ٢٠١٦فيها اللجنة الفرعية القانونية خالل دورهتا اليت ستعقد يف عـام  
يف أساسها، جوانب رئيسية مـن املهـام املطلوبـة لوضـع نظـام افتراضـي إلدارة املالحـة الفضـائية،         

قبل يف وهي تطرح تساؤالت تقتضي إجابات فورية إن كان الغرض هو االخنراط جبدية يف املسـت 
ا كانت صيغة إدارة حركة املرور هـذه املتخـذة   دراسة متعمقة إلدارة حركة املرور الفضائية. وأي

للمناقشة، فمن الواضح أنـه ال ميكـن التغاضـي عـن وضـع قواعـد تنظيميـة أساسـية تكفـل           أساساً
يع الفرصـة  فلن يكون مثة وازع إلجراء املناقشـة املوضـوعية وستضـ   إالَّ أمان العمليات الفضائية؛ و

لتحديد اجتاه التفاعل املعزز يف هذا الشأن. وميكن اشتقاق عناصر منوذج مستقبلي إلدارة حركـة  
املرور الفضائية بدقة من خالل البناء على تطـورات إجيابيـة يـدعمها مفهـوم ُمقنِـع للحفـاظ علـى        

يـد اإلعـداد. وحيـتم    أمان العمليات الفضائية وتطبيق ذلك املفهوم استنادا إىل املبـادئ التوجيهيـة ق  
املنطق السليم، يف حال عدم التوصل إىل توافق يف اآلراء حول وضع قواعد تنظيمية جمديـة ألمـن   
الفضاء، استبعاد بند إدارة حركة املرور الفضائية من جدول األعمال بشـكل هنـائي، إذ ال طائـل    
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ة القانونية ملسـألة إدارة  استعراض اللجنة الفرعي قضايا. ومن مث، فإنَّالحول النظري من التباحث 
حركة املرور الفضائية سبب إضايف يدفع الدول لبذل املزيد من اجلهد والتعاون على حتقيق جناح 

  ملموس صوب االتفاق على املبادئ التوجيهية.
    

    أخالقيات سياسات الفضاء    
أن اهلدف من برنامج العمل املبسـط الـذي فرضـه عـدد مـن البلـدان علـى اللجنـة بشـ          إنَّ  -٧

أمان العمليات الفضائية ليس جمرد حرمان اجملتمع الدويل من الفرصة لوضع قواعد تنظيمية نافعـة  
اهلدف األمشل هو تعجيز اللجنة عن وضع سياسـة حقيقيـة رفيعـة    أنَّ يف هذا اجملال، فمن الواضح 

لعجــز اجلــودة إلعــالء معــايري القــانون الــدويل وتطــوير الوظــائف التنظيميــة. فــإن أصــاب اللجنــة ا 
وفقدت مكانتها الرفيعة اليت ختول هلا ممارسة وظائف رئيسية يف تنظـيم أنشـطة الفضـاء، وبالتـايل     
قدرهتا على حتجيم االجتاهات السلبية، فستكون الغلبة لالجتاهات األحادية علـى املـدى الطويـل.    

حــدة هــذه التطــورات ليســت افتراضــية وال مســتبعدة، حيــث أبــرزت الواليــات املتأنَّ وقــد ثبــت 
جبالء صلة بني تقليص دور اللجنة وصالحياهتا، من جهة، ومظاهر التجاهل التام لسلطة القـانون  
الــدويل، مــن جهــة أخــرى، وذلــك حــني اعتمــدت قــانون تعزيــز التنافســية يف أنشــطة اإلطــالق     

هو: "قانون لتيسري إجيـاد   (العنوان الكامل ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥الفضائية التجارية يف 
اتيــة لنمــو الصــناعات الفضــائية التجاريــة الناميــة عــن طريــق تشــجيع اســتثمارات القطــاع  ؤيئــة مب

وقابلية للتوقع، وألغراض أخرى"). وتكمن البدعـة   اخلاص وهتيئة ظروف تنظيمية أكثر استقراراً
االســتفزازية الــيت ينطــوي عليهــا هــذا القــانون يف مساحــه للقطــاع اخلــاص يف الواليــات املتحــدة     

شاف موارد القمر والكويكبات وغري ذلك مـن األجـرام السـماوية ومتلكهـا وبيعهـا. وقـد       باستك
، يف حماولة لتفادي الغموض ورغبة يف إضفاء مظهر الشرعية على أيضاًعمدت الواليات املتحدة 

أفعاهلا، إىل تقدمي رؤية جديد ملسألة "التملك الوطين للفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمـر وغـريه   
جرام السماوية" ال ختل، وفق منطقها اخلاص، بالتزاماهتا األساسية مبقتضى معاهدة الفضاء من األ

. وقد جتاهلت الواليات املتحدة تاريخ احملادثات اليت أجريـت ضـمن إطـار    ١٩٦٧اخلارجي لعام 
والتنظيم املتكامل املتوخى يف ذلك االتفاق لوضع وإجراءات اسـتخدام   ١٩٧٩اتفاق القمر لعام 

لبنــود االتفــاق، األجــرام الســماوية األخــرى (مبــا فيهــا    وفقــاًارد الطبيعيــة للقمــر، وكــذلك،  املــو
لــذلك أن تلجــأ إىل حجــة ســبق أن  وفقــاًالكويكبــات واملــذنبات والكواكــب القزمــة)، وقــررت 

املـادة الثانيـة مـن معاهـدة     أنَّ سـيما بـني بعـض األوسـاط األكادمييـة، وهـي        ترددت من قبـل، وال 
، اليت حتظر التملك الوطين سالف الذكر، ال متس املوارد املـذكورة  ١٩٦٧رجي لعام الفضاء اخلا

ألهنا ال تشري إليها بلفظ صريح. وانتهاج هذه املواقف اجلديـدة أمـر ينطـوي علـى خطـأ جسـيم،       
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التوصـل إىل القـدرة التقنيـة احلقيقيـة     نَّ وجيدر التفكري يف األسباب الكامنة وراء هـذه الظـاهرة، أل  
الواليـات املتحـدة تسـعى    أنَّ تغالل هذه املوارد قد يتطلب سنوات عديدة. ومن الواضح على اس

إىل اعتبار جمال استكشاف مـوارد الفضـاء واسـتغالهلا سـاحة ميكـن أن تـربهن فيهـا علـى تفوقهـا          
اخلاص. ومن بني الدوافع احلقيقية ألفعاهلا رغبة يف بيان من هو الـذي حيـق لـه أن حيـدد "حقـائق      

 تفسري مبادئ القـانون الـدويل وقواعـده. ويتسـق هـذا املوقـف مـع "أسـلوب" عقيـدة          جديدة" يف
اهليمنة على الفضـاء اخلـارجي الذميمـة الـذي حيفـل باملعـاين والتجليـات املختلفـة. وهـذا التوسـع           

ــع        ــل م ــا" يف التعام ــة "حرياهت ــات املتحــدة يف ممارس ــب الوالي ــن جان ــذايت التعســفي م الفضــاء  ال
ل ظاهرة سياسية غري مسبوقة، له تاريخ. فالزج يف املمارسات الدولية بأفكار اخلارجي، الذي ميث

يف منتــديات اخلــرباء ويف املنشــورات  -ورســائل تلمــح إىل "حريــة اســتغالل الفضــاء اخلــارجي"  
ال يتجـزأ مـن عناصـر مرحلـة االنتقـال إىل انتـهاج سياسـات         كـان وال يـزال جـزءاً    -املتخصصة 

قاعـدة مـن هـذا    أيِّ مـن   ١٩٦٧ن خلو معاهدة الفضاء اخلارجي لعام أحادية، هذا على الرغم م
القبيــل. وقــد أدى ذلــك إىل هيمنــة بعــض الشــعارات النمطيــة املبتذلــة لتحــل بالفعــل حمــل مبــادئ 

ــة إحــداث حتــوالت       ــدويل بغي ــانون ال ــن الق ــة م ــاذج  حمــدَّدوقواعــد حقيقي ة يف التصــورات والنم
معـىن مصـطلح    - حقيقـة أو زعمـاً   -دولـة   تفهم هبـا أيُّ الفكرية. وبغض النظر عن الطريقة اليت 

"التملك"، كان على الواليات املتحدة، يف معرض إبراز احلاجة إىل السلوك املسـؤول يف الفضـاء   
اخلارجي، أن تكون على قدر من الشجاعة يتيح هلا اإلفصـاح عـن فهمهـا اجلديـد لوضـع مـوارد       

ــة، الــيت أجــرت   القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى يف اجتمــاع    ــة القانوني ــة الفرعي ــراراًاللجن  م
استعراضات للمعاهدات املتعـددة األطـراف األساسـية اخلمـس بشـأن الفضـاء اخلـارجي املعتمـدة         
حتت رعاية األمم املتحدة. وتقـع علـى كاهـل هـذه اهليئـة الفرعيـة التابعـة للجنـة مسـؤولية تـأمني           

الــوارد جــدا أن تقتــرح الواليــات املتحــدة اســتقرار نظــام قــانون الفضــاء الــدويل وكفاءتــه. ومــن  
ملبـدأ يغطـي جـانيب األمـان      مناقشة إمكانية التوصل إىل فهم موحد لوضع املوارد وتطـرح هـيكالً  

بأهنـا تسـعى إىل تأكيـد     واألمن. ومن شأن اتباع هنج من هذا القبيل أن يعطي على األقل انطباعاً
املسار الذي اتبعته، لألسف، أنَّ إالَّ ليه أعاله. صحة كامل الفلسفة الكامنة وراء القانون املشار إ

أنَّ لذلك، سـواء كـان نتيجـةً لـنقص يف الشـجاعة أو تومهـاً للسـطوة. ومـن الواضـح           مغايراًكان 
اللجنة الفرعية القانونية مل تـف يف هـذه احلالـة بوظائفهـا السياسـية والقانونيـة وأهنـا قصـرت عـن          

لة املوارد. وعلى الـرغم مـن حتميـة حـدوث تغـريات      وضع جمموعة عضوية من اآلراء بشأن مسأ
الوضع الراهن فيما يتعلق باتفـاق القمـر لعـام     مؤسسية جديدة، فإنَّ تكنولوجية واقتضائها حلوالً

ال يربر تنفيـذ سياسـات تسـعى إىل تغـيريه علـى النحـو الـذي تعتزمـه الواليـات املتحـدة.            ١٩٧٩
بشـأن الفضـاء اخلـارجي وتعريـف مفهومـه       وكان اتفاق القمر قد صمم من أجل وضـع معاهـدة  

مبزيد من التفصيل. وكان صـلب هـذا االتفـاق املسـائل االقتصـادية والتجاريـة املتصـلة باسـتغالل         
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 -املــوارد الطبيعيــة للفضــاء اخلــارجي، دون االقتصــار علــى املــوارد الطبيعيــة للقمــر، بــل كــذلك  
ومل يعترب نظـام التـراث البشـري املشـترك     جلميع األجرام السماوية األخرى.  -١بالنظر إىل املادة 

مـع مبـادئ معاهـدة الفضـاء      فيما يتعلق بالقمر واألجـرام السـماوية األخـرى ومواردهـا متعارضـاً     
الواليات املتحدة دخلـت مرحلـة التفـاوض    أنَّ اخلارجي. وعالوة على ذلك، تدل الشواهد على 

ام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض    من منطلق وجوب تطوير نظام االستغالل يف إطار جلنة استخد
ة مـن الواليـات املتحـدة    قدَّمـ "القراءة اجلديدة" ملعاهدة الفضاء اخلارجي امل السلمية. وبالتايل، فإنَّ

نـص اتفـاق القمـر اعتمـد باإلمجـاع يف      أنَّ تتباين بشدة مع الفهم السابق لذلك الصك، خاصـة و 
. وينبغـي أن تكـون اللجنـة علـى اسـتعداد      ١٩٧٩الدورة الرابعة والثالثني للجمعية العامة يف عام 

لوضع معايري لتقييم الوضع املستجد وطرح قواعد يف هذا اجملال. وسيكون من املفيـد لـو أعـدت    
للمواقـف الـيت أبـدهتا الـدول خـالل املفاوضـات. وينبغـي         األمانة العامة لألمم املتحـدة استعراضـاً  

لوضع املستجد بعناية. ومع ذلـك، يوجـد جمـال    بكل تأكيد أن تتفحص اللجنة الفرعية القانونية ا
، أال وهـو القضـايا املتعلقـة بأمـان     أيضـاً ميكن للجنة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة االشـتراك فيـه       حمدَّد

العمليات اليت تتيح حرف مسار الكويكبات صغرية (باسـتخدام تكنولوجيـات خمتلفـة قـد تكـون      
ليــات املتعلقــة بتحريــك هــذه األجــرام كــذلك مــؤثرة علــى االصــطدامات)، وبشــكل خــاص العم

بالقرب مـن األرض والقمـر. وتشـكل هـذه العمليـات خمـاطر بالغـة علـى سـكان األرض أمجعـني           
التكنولوجيـات  أنَّ وينبغي تنظيمها على الصعيد الـدويل. ومـن اجلوانـب األخـرى البالغـة األمهيـة       

، مزدوجـة االسـتخدام ومـن    والنظم املتوقع أن تتطلبها هذه العمليـات سـتكون، علـى أقـل تقـدير     
  الوارد أن يصعب متييزها عن نظم األسلحة.

    
    الوالءات واملصاحل الكامنة وراء مشروع مدونة السلوك ألنشطة الفضاء اخلارجي    

ــدفع، علــى حنــو يتخطــى    ٢٠١٥حفلــت اإلجــراءات املتخــذة خــالل عــام     -٨ مــن أجــل ال
اخلـارجي الـيت أعـدها االحتـاد األورويب      اللجنة، مبشروع مدونة السلوك الدوليـة ألنشـطة الفضـاء   

بدعم من الواليـات املتحـدة، مبظـاهر لالجتاهـات املسـتجدة يف العالقـات الدوليـة، الـيت ميكـن أن          
أثـر سـليب علـى أنشـطة الفضـاء. وقـد ظهـر حتـرك، يف خضـم العمـل علـى إعـداد              أيضاًيكون هلا 

ء اخلارجي يف األمد البعيد، للتحول جمموعة من املبادئ التوجيهية من أجل استدامة أنشطة الفضا
. وكـان  عن الوثيقـة الـيت أعـدهتا اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة إىل القـانون املسـتحدث مـؤخراً          

ا وضـع متميـز سياسـي   أيِّ اهلدف الواضح هو التقليـل مـن شـأن املبـادئ التوجيهيـة وتفريغهـا مـن        
ذه الغايــة، اســتخدمت بعــض األفكــار هلــ وإحــالل ذلــك القــانون حملــها بشــكل أساســي. وحتقيقــاً

املقترنة بأمان العمليات الفضائية، لكنها وضعت يف سياق غري مقبـول البتـة. وتـبني هـذا السـياق      



 

10V.16-01558 

 

A/AC.105/L.304

مــن مشــروع القــانون (يف أحــدث صــيغه  ٢-٤ة جــدا يف هــذا الشــأن يف الفقــرة دَّداألحكــام احملــ
لشرعية على االستخدام املتبـاين  )، اليت ال تعدو كوهنا حماولة إلضفاء ا٢٠١٥املطروحة حىت عام 

للقوة على أسس غري مقبولة بالكلية. ومفاد هذه األحكام بصيغتها احلالية أن تصبح مجيع الدول 
أســرى نظــام بــالغ اخلطــورة ابتدعــه هــؤالء الــذين يتصــرفون يف إطــار فكــرة اهليمنــة علــى الفضــاء 

حـد بعيـد مـن يطالعـه بقصـوره       مشروع القانون يف سـائر جوانبـه "يقنـع" إىل   أنَّ اخلارجي. كما 
أفكـار قائمـة بـذاهتا أو أصـيلة ويفتقـر      أيِّ نوع من التنظيم، حيث إنه خيلو من أيِّ التام عن إفراز 

إىل اليقني املعياري وتشوبه أوجه التباس متأصلة بالغة اخلطورة. وهلذه األسباب، ال ميكـن اختـاذه   
ــاًوال صــكًّ بــديالً يــات الفضــائية واســتدامة أنشــطة الفضــاء   مــن أجــل ضــمان أمــان العمل  ا موازي

  اخلارجي يف األمد البعيد.
    

    تعليقات توضيحية على االقتراحات الروسية بشأن مشروع قواعد األمان األساسية    
مـن االحتـاد    قـدَّم فيما يلي تعليقـات مفيـدة ونافعـة علـى مشـروع املبـادئ التوجيهيـة امل         -٩

ت الوفــود علـى أن تــربط مبزيــد مــن الدقــة النــهج  الروسـي. واملفتــرض أن تســاعد هــذه التعليقــا 
ــد مــن         ــزم يف هــذا الســياق تقــدمي مزي ــار. ويل ــيت ينبغــي أخــذها يف االعتب ــائق ال املقترحــة باحلق
التوضيحات إزاء نقاط املناقشة والتعليقـات الـيت طرحتـها الواليـات املتحـدة بشـأن املقترحـات        

وخالل اجتماع الفريق العامل الـذي   A/AC.105/2015/CRP.18الروسية يف ورقة االجتماعات 
ة التاليـة  دَّدعقد يف فيينا يف فترة ما بني الدورات. ويطابق ترقيم مشاريع املبـادئ التوجيهيـة احملـ   

  .A/AC.105/C.1/L.348الترقيم املتبع يف الوثيقة 
    

    )٦تعزيز املمارسة املتمثلة يف تسجيل األجسام الفضائية (مشروع املبدأ التوجيهي     
مشروع املبدأ التوجيهي هذا كل اجلوانب املهمة ملشكلة تعزيز املمارسة املتمثلة يف تسجيل  جيمع

تعزيــز اجلهــود الراميــة إىل ضــمان الوفــاء بااللتزامــات    األجســام الفضــائية. وهــو يســتهدف أوالً 
ضمان التنفيـذ املوحـد والواسـع     ، وثانيا١٩٧٥ًالواقعة على الدول مبوجب اتفاقية التسجيل لعام 

بشـأن تعزيـز املمارسـة املتمثلـة يف      ٦٢/١٠١النطاق للتوصـيات الـواردة يف قـرار اجلمعيـة العامـة      
املمارسات غري  ملواجهةحاجة عملية إىل هذا املبدأ التوجيهي  وهناكتسجيل األجسام الفضائية. 

مـة.  املنضبطة الـيت نشـأت يف سـياق تنفيـذ االتفاقيـة والتوصـيات الـواردة يف قـرارات اجلمعيـة العا         
ويستهدف التنظيم املقترح إجياد التزام مجاعي باالمتثال للمعايري الدولية وحتقيق أهـداف قـرارات   

دون  ٦٢/١٠١للقـرار   وفقـاً اجلمعية العامة. ومـن شـأن هـذا تعزيـز ممارسـات التسـجيل بنجـاح        
تعـديل يف التوصـيات حيـث جـرى التـيقن بالفعـل بنـهج معيـاري مـن دقـة           أيِّ احلاجة إىل إجـراء  
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موعة املصطلحات التقنية املستخدمة. واالكتفاء باإلشارة إىل قرار اجلمعية العامة أمر غـري جمـد   جم
لتحقيق النتائج املنشودة، فأهم عنصر يف مشروع املبدأ التـوجيهي هـو األسـلوب املقتـرح ملعاجلـة      
الوضع غري املقبول، الذي نشـأ، ألسـباب خمتلفـة، نتيجـة التوقـف عـن ختصـيص تسـميات فريـدة          
كأساس لتعريف األجسام الفضائية وفق العرف املعمول به يف السابق. وقـد كشـفت مشـاورات    

ختصـيص التسـميات الدوليـة    أنَّ غري رمسية أجريت يف إطار الفريق العامل عن رأي خاطئ مفاده 
يقــع ضــمن صــالحيات الســلطات الوطنيــة لــدول اإلطــالق. ويف هــذا الصــدد، ينبغــي أن تــدرس  

)، الــذي يوضــح A/AC.105/2014/CRP.14ل أدق تقريــر فريــق اخلــرباء بــاء ( الوفــود املعنيــة بشــك
احلاجـة إىل تـوفري معلومـات بشـأن      حمـدَّد املشكلة جبالء. ويذكر مشروع املبدأ التوجيهي بشـكل  

يغيـب عـن    إمكانية فصل األجسام الفضائية اإلضافية عن األجسام الفضائية الرئيسية. وينبغـي أالَّ 
ا تطوير تكنولوجيات تسمح ببناء أجسام فضـائية "جمـزأة"، أي أجسـام ذات    البال أنه جيري حالي

هيكل ساتلي حتل فيه جمموعة مركبة من وحدات املركبات الفضائية املترابطة السلكيا فيما بينها 
حمل وظيفة املركبة الفضـائية "األحاديـة" التقليديـة. وبنـاء علـى ذلـك، ال ينبغـي تبسـيط مشـروع          

ذي اقترحــه االحتــاد الروســي، كمــا اقترحــت بعــض الوفــود، بــل ميكــن، علــى املبــدأ التــوجيهي الــ
  العكس من ذلك، إخضاعه ملزيد من التنقيح.

    
    )٨تنفيذ تدابري ضبط النفس يف الفضاء اخلارجي (مشروع املبدأ التوجيهي     

 علـى أنَّ من أوجه األفكار اليت طرحها االحتـاد الروسـي، بصـفة أساسـية، رسـالة بسـيطة مفادهـا        
ئية األجنبيــة ألســاليب وتقنيــات ختضــع األجســام الفضــا الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة أالَّ

تقبل أن ختضع أجسامها الفضائية هلا أو ال تراها مالئمة هلا. وملشروع املبدأ التوجيهي املتعلـق   ال
صـممة  مبمارسة ضبط النفس يف الفضاء اخلارجي أمهية خاصة وغرض معني، فهو مـن الركـائز امل  

ا إن كـان املـراد   خاصـ  لدعم مفهوم ضمان أمان العمليات الفضائية، وهو يستحق بالفعل تركيـزاً 
ع يف طــرح وجهــات النظــر حــول األمــان وهتيئــة أســاس منطقــي لبنــاء عالقــات الثقــة  ا التوسُّــحقًّــ

وتعزيز ممارسات إجيابيـة جديـدة. وهـذا املبـدأ التـوجيهي ككـل غـري مسـبوق يف حكمتـه ومساتـه           
نــوع مــن "اخلطــاب األخالقــي"، أيِّ وظيفيــة. وتكمــن ميزتــه يف أنــه، دومنــا ادعــاء باســتحداث ال

سيكفل حبق أن تتخذ الدول واملنظمات احلكومية الدوليـة خيـارات يف إطـار أنشـطتها التشـغيلية      
استنادا إىل فكر أخالقي. وسـيكون مـن املمكـن باتبـاع هـذا النـهج الشـروع يف معاجلـة مشـكلة          

 الفضاء اخلارجي من خالل حتليل سنوي لألحداث احلقيقية. ومن املمكـن قطعـا   ضبط النفس يف
تعزيز فرص احتواء التوترات يف الفضاء اخلارجي عن طريق التشـديد علـى عامـل ضـبط الـنفس.      
وقد جلأت الواليـات املتحـدة إىل التالعـب يف املضـمون احلقيقـي ملشـروع املبـدأ التـوجيهي بـدال          
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املبدأ التوجيهي يتطابق يف توجهه ومضـمونه املوضـوعي مـع     إنَّفقوهلا  من إعطاء أسباب لرفضه،
اثنني من مشاريع املبـادئ التوجيهيـة األخـرى، ومهـا "اعتمـاد أطـر تنظيميـة وطنيـة بشـأن أنشـطة           

)" و"مراعـاة عـدد مـن    ١الفضاء اخلارجي، وتنقيحها وتعديلها حسب االقتضاء (املبدأ التوجيهي 
يميــة وطنيــة بشــأن أنشــطة الفضــاء اخلــارجي أو عنــد تنقيحهــا أو    العناصــر عنــد وضــع أطــر تنظ 

هلــذين  )" غــري مقنــع علــى اإلطــالق، حيــث إنَّ  ٢تعديلــها، حســب االقتضــاء (املبــدأ التــوجيهي   
دان علـى ضـرورة مراعـاة    بدقـة. ومـن املهـم مالحظـة أهنمـا يشـدِّ       اًحمـدَّد املبدأين التوجيهيني معىن 

ــة     ــرار اجلمعيــة العام ــام ق بعنــوان  ٢٠١٣كــانون األول/ديســمرب   ١١الصــادر يف  ٦٨/٧٤أحك
"توصيات بشأن التشـريعات الوطنيـة ذات الصـلة باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف        
األغراض السلمية" وهناك عدد مـن النقـاط األخـرى الـيت ينبغـي اإلبقـاء عليهـا. ولتبسـيط الـنص          

 (كمـا سـيكون مـن املنطقـي أكثـر      يهينيمن األفضل دمج هذين املبـدأين التـوج  أنَّ بأكمله، يبدو 
حـال، حـىت   أيِّ مة جمموعة مشاريع املبـادئ التوجيهيـة). وعلـى    نقلت بعض األحكام إىل مقدِّ لو

لو أخذ النص النقاط اجلوهريـة يف كـل منـهما، فسـيبقى بعيـدا عـن التكـافؤ مـع املبـدأ التـوجيهي           
قترحـه االحتـاد الروسـي، بـل إنـه      ذي ااملنفصل املتعلق بتدابري ضبط النفس يف الفضاء اخلـارجي الـ  

سبب حىت للمقارنة بـني حمتوياهتمـا. فمشـروع املبـدأ التـوجيهي الروسـي يتـيح أداة         يوجد أيُّ ال
حقيقية لضمان األمن يف الفضـاء اخلـارجي مـع إيـالء االعتبـار الواجـب للعامـل السـلوكي. وهـو          

عي لالحتياجـات الظـاهرة للـدول    ة بالغة األمهية تتمثل يف إعطاء شكل موضـو حمدَّديفرض مهمة 
إىل احلفاظ على أمان العمليات الفضائية. وتقتضي هذه االحتياجـات ضـمنا أن متتنـع الـدول، يف     
معرض تنفيذ أنشطتها اخلاصة يف الفضاء اخلارجي (مبا يف ذلك عمليات التفتـيش)، عـن تعـريض    

دأين تـوجيهيني آخـرين   روعان ملبـ ضـعف أو خطـر. وهنـاك مشـ    يِّ األجسام الفضـائية األجنبيـة أل  
ا. وتتبـع  على إرشادات عامة مفيـدة لكيفيـة تطـوير تنظـيم أنشـطة الفضـاء مؤسسـي       إالَّ حيتويان  ال

املقتـرح الروسـي   أنَّ الواليات املتحدة نفـس أسـلوب املقارنـة غـري املالئمـة، إذ تسـعى إىل إثبـات        
إجــراء تقيــيم للتقــارب يستنســخ بشــكل أساســي مشــروع املبــدأ التــوجيهي املتعلــق باحلاجــة إىل   

هـذا األخـري يركـز علـى     أنَّ إالَّ ). ١٤خالل املراحل املداريـة للتحليـق احملكـوم (املبـدأ التـوجيهي      
وصف كيفية إجراء تقييم التقارب مـن أجـل حتاشـي حـوادث االصـطدام، بينمـا يركـز مشـروع         

، مبـا يف ذلـك االقتـراب    املبدأ التوجيهي الروسي على العمليات اليت هتيئ اجملال لالقتـراب املتعمـد  
تعـديل مسـار احلركـة (مبـا يتسـق، علـى وجـه الدقـة،         إالَّ املطول. وال يلزم لتجنب االصطدامات 

إالَّ االصـطدام مـا هـو    أنَّ ن املفهـوم  ). ومـن املهـم أن يكـون مـ    ١٤مع مشـروع املبـدأ التـوجيهي    
بينمـا حيتمـل وجـود     حالة واحدة مـن حـاالت اخلطـورة احملتملـة الـيت تواجـه األجسـام الفضـائية،        

ــال، قــد يــؤدي االقتــراب       حــاالت خطــرة ال تتعلــق بتهديــد االصــطدام املــادي. فعلــى ســبيل املث
) إىل حـدوث خلـل يف تشـغيل اجلسـم،     الشديد من أجسام فضائية أجنبية (ممـا قـد يكـون مطـوالً    
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بب مــن الــوارد أن يعيــق جمــال رؤيــة أجهــزة االستشــعار أو املعــدات املســتهدفة أو يســ   حيــث إنَّ
ــة أو غــري ذلــك. واخلالصــة     تشويشــاً ــرددات الراديوي ــى الت ــيت   أنَّ عل ــة ال ــادئ التوجيهي ــع املب مجي

  ة ال ترابط بينها البتة.حمدَّدخضعت للفحص مصممة حلل مشاكل 
    

  منع التداخل مع تشغيل األجسام الفضائية األجنبية من خالل الوصول دون إذن     
    )٩وع املبدأ التوجيهي إىل ما حتمله من معدات وبراجميات (مشر

أنَّ يهدف مشروع املبدأ التوجيهي هـذا إىل ضـمان أن تفهـم الـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة        
مباشرة أنشطة الفضاء مبسؤولية يعين االمتناع عن الـتفكري يف سياسـات تنطـوي علـى تركيـب غـري       

ظـائف خبيثـة خفيـة علـى     مأذون بـه (يف إطـار التصـدير أو أشـكال التوريـد األخـرى) لـربامج هبـا و        
يـل. وتتطلـب هـذه املسـألة، الـيت      أجسام فضائية أجنبية والتوقف عـن اتبـاع سياسـات مـن هـذا القب     

 يسبق النظر فيها على الصعيد الدويل واملتعدد األطراف، انتباهـا. وإذا كانـت الـدول تنـوي فعـالً       مل
املسـؤوليات املنصـوص عليهـا يف    التقيد مببدأ مباشرة أنشطة الفضاء مبسؤولية، فـال يفتـرض أن متثـل    

أنَّ مشاريع املبادئ التوجيهية حجر عثرة يف طريقها، بل معيارا يتبعه اجلميـع. ومـن اجلـدير بالـذكر     
فريق اخلرباء احلكوميني املعين بالتطورات يف ميدان املعلومات واالتصاالت يف سـياق األمـن الـدويل    

ضمن مجلة أمور، توصيات كـي   ،٢٠١٥ان/يونيه حزير ٢٦) املعتمد يف A/70/174يف تقريره ( قدَّم
تنظر فيها الدول لوضع معايري أو قواعد أو مبادئ طوعية للسلوك املسؤول تستهدف الترويج لبيئـة  
تكنولوجيا معلومات واتصـاالت مفتوحـة وآمنـة ومسـتقرة وميسـورة االسـتعمال وسـلمية. وتـنص         

ى أنه "ينبغـي للـدول أن تتخـذ تـدابري معقولـة تكفـل سـالمة سلسـلة         (ط) من التقرير عل ١٣الفقرة 
ــات        ــا املعلوم ــن منتجــات تكنولوجي ــوا يف أم ــهائيني أن يثق ــداد حبيــث يتســىن للمســتخدمني الن اإلم
واالتصـــاالت. وينبغـــي أن تســـعى الـــدول إىل منـــع انتشـــار األدوات والتقنيـــات اخلبيثـــة يف جمـــال   

  ."نع استخدام وظائف خفية ضارةت ومتكنولوجيا املعلومات واالتصاال
    

    )١٠تعديالت يف البيئة (مشروع املبدأ التوجيهي أيِّ االمتناع عن إجراء     
بـارامترات البيئـة الفضـائية، الـذي قـد يعـرض للخطـر األجسـام الفضـائية          بيعترب التالعب املتعمـد  

 لصـلة بالفضـاء، أمـراً   أجسام فضائية أخرى وهياكـل البنيـة التحتيـة األرضـية ذات ا     األجنبية وأيَّ
عامـل التالعـب يف    يف أمـان العمليـات الفضـائية. وعلـى وجـه الدقـة، فـإنَّ        سـلباً قـد يـؤثر    خطرياً

خصائص البيئة الفضائية ال ميثل مشكلة خطـرية يف العمليـات الفضـائية فحسـب، بـل يف السـياق       
عدم استعدادهم  األوسع لألمن الدويل كذلك. وقد أعرب ممثلو الواليات املتحدة، لألسف، عن

حجـج لـدعم مـوقفهم هـذا.     أيِّ ملناقشة بارامترات مشروع املبدأ التـوجيهي املقتـرح دون تقـدمي    
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هـذا املوضـوع مل يتناولـه    أنَّ هذه املسألة أهم من أن ميكن جتاهلها. ومـن اجلـدير بالـذكر    أنَّ غري 
القائمة املسـهبة  أنَّ  أيضاًمشروع مدونة السلوك الدولية ألنشطة الفضاء اخلارجي. ومن املالحظ 

من املعاهـدات املتعـددة األطـراف بشـأن الفضـاء اخلـارجي واألنشـطة الفضـائية الـيت أدرجـت يف           
ة إىل اتفاقيـة  حمـدَّد إشـارة  أيِّ ا مـن  ) خلـت مبـدئي  ٢٠١٥مجيع صيغ مشروع القـانون (حـىت عـام    

عدائيـة أخـرى، الـيت    أغـراض  يِّ حظر استخدام تقنيات التغـيري يف البيئـة ألغـراض عسـكرية أو أل    
أنَّ . وتـبني كـل هـذه احلقـائق مبوضـوعية      ١٩٧٨تشـرين األول/أكتـوبر    ٥دخلت حيز النفـاذ يف  

بعض الدول تستأثر بإمكانية استخدام أساليب التغيري يف البيئة الفضائية خلدمة مصاحلها اخلاصة. 
يـة املشـمولة يف االتفاقيـة    وال يكرر هذا املبدأ التوجيهي، بصيغته احلالية، موضوع القاعدة التنظيم

شكل من األشكال. وال صـلة بـني مشـروع    أيِّ تفسري ألحكامها ب سالفة الذكر وال يتضمن أيَّ
  املبدأ التوجيهي واالتفاقية سوى موضوع القاعدة التنظيمية، أي بيئة الفضاء اخلارجي.

    
    )١٥بدأ التوجيهي جوانب التوعية املختلفة بعمليات اإلطالق الفضائية املقررة (مشروع امل    

ا ينطـوي علـى فهـم دقيـق ومعقـد لطائفـة مـن اجلوانـب العمليـة          اقترح االحتاد الروسي مبدأ توجيهيـ 
املتعلقة بتعزيز أمان عمليات اإلطالق الفضائية يف مرحلة التحليق املداري. ويقترح املبـدأ التـوجيهي   

معلومــات موحــدة بشــأن مســارات  يف املقــام األول الــنص علــى التــزام الــدول بإجيــاد حلــول لتــوفري
التحليق املعتزمة ملركبات اإلطالق يف مرحلة إطـالق املركبـات الفضـائية (احلمـوالت) علـى النحـو       
الذي يلزم للكشف املبكر عن حاالت التقارب اخلطري احملتملة. وال يوجـد يف الوقـت احلـايل معيـار     

 ملبـدأ التـوجيهي هـذا يعطـي حـافزاً     مشـروع ا  دويل مناسب يف هذا الشأن. وعالوة على ذلك، فـإنَّ 
د يف تقدمي إشعارات سابقة لإلطالق. ويغطي الشـكل املقتـرح لإلشـعارات    ا التباع عرف موحَّقوي

مجيع أنـواع املعلومـات املطلوبـة لتحقيـق األمـان يف العمليـات الفضـائية. وللشـكل املقتـرح يف هـذا           
مها األطراف يف مدونـة قواعـد السـلوك    قدِّتى جمموعة البيانات اليت يلزم أن الصدد ميزة واضحة عل

 ، فـإنَّ ة فيها. وأخرياًدَّدالدولية ملنع انتشار القذائف التسيارية (مدونة الهاي) الستيفاء املتطلبات احمل
إجياد حل تقين لتهيئة استجابة سريعة ملخاطر االصطدام غري املتوقع يف معـرض عمليـة إطـالق فعليـة     

راســة متعمقــة وتــدخالت تقنيــة باهظــة التكلفــة تســتهدف اســتحداث يتطلــب د عســرياً ميثــل حتــدياً
خوارزميات جديدة لنظم التحكم يف حتليق مركبات اإلطالق وحتسني التصميم. وينصـب التركيـز   
على جعل الـدول وصـناعاهتا الفضـائية تلـيب علـى النحـو الواجـب احلاجـة إىل تعزيـز فهـم اجلوانـب            

 ة. وعـالوة علـى ذلـك، يـورد مشـروع املبـدأ التـوجيهي هـدفاً        املفاهيمية والتكنولوجية هلـذه املشـكل  
ا ينشد استحداث ممارسة لتقدمي معلومـات قبـل اإلطـالق (بشـكل موحـد) عـن مسـار التحليـق         هام
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املعتزم للمركبات الفضائية بعد انفصاهلا عن مركبـة اإلطـالق. وهـذه املعلومـات مطلوبـة مـن أجـل        
  التخطيط املبكر للعمليات املدارية.

    
منع األنشطة اليت من شأهنا اإلضرار بالبىن التحتية األرضية واملعلوماتية األجنبية ذات الصلة     

    )١٨(مشروع املبدأ التوجيهي  سلباًباألنشطة الفضائية أو التأثري فيها 
اسُتهلك وقت كثري خالل اجتماعات الفريـق العامـل فيمـا بـني الـدورات لبيـان عـدم صـحة النـهج          

ــه ال ــدعو يف الواقــع إىل االستعاضــة عــن القاعــدة الــيت متنــع     الــذي اقترحت واليــات املتحــدة، الــذي ي
التداخل مع تشغيل الـبىن التحتيـة األرضـية األجنبيـة ذات الصـلة بالفضـاء بغـرض إحلـاق الضـرر هبـا           

لبناها التحتية األرضية القدرة علـى الصـمود. وقـد وضـعت      حبكم ينص على أن تكفل مجيع الدول
للنتـائج الـيت توصـل إليهـا الفريـق العامـل        وفقاً ١٩ة صيغة جديدة للمبدأ التوجيهي الواليات املتحد

يف اجتماعاهتا املعقودة فيما بـني الـدورات بفيينـا. واقتـراح معاجلـة مسـألة القـدرة علـى الصـمود يف          
أنـه يتطلـب   إالَّ حد ذاته معقول جـدا ومتسـق مـع املفهـوم العـام ألمـان األنشـطة الفضـائية وأمنـها،          

موعة خاصة من املهام. فعلى سبيل املثال، تبني الوثيقة اليت اعتمـدها جـيش الواليـات املتحـدة يف     جم
الصــمود ميثــل القــدرة علــى اجتيــاز الشــدائد وحتمــل اخلســائر وأنــه مــن مكونــات    أنَّ  ٢٠١٤عــام 

لنظـام مـا    قدرة البنية التحتيـة  الصمود هوأنَّ القوات اجلوية يف الواليات املتحدة  ترىالثبات، بينما 
على مواصلة توفري القـدرات املطلوبـة يف حالـة حـدوث عطـل يف النظـام أو حتـديات بيئيـة أو عمـل          
عــدائي. وبالتــايل، فمــن اإلنصــاف القــول بأنــه مــن املمكــن جــدا، بــل مــن الضــروري، اجلمــع بــني   

علـى تعزيـز    األحكام اليت متنع اإلضرار بالبىن التحتية األرضية األجنبية واألحكام اليت حتض كل بلد
قدرة بنيته التحتية األرضية علـى الصـمود. واملهـم هـو احليلولـة دون تفسـري صـيغة املبـدأ التـوجيهي          

ضـرر بـاملرافق األرضـية    أيِّ علـى االلتـزام مبنـع إحلـاق      األولويـةَ  ضمان الصمود يعطياحملدَّث حبيث 
ثــة مــن املبــدأ يغة احملدَّاألجنبيــة اخلاصــة باألنشــطة الفضــائية. وســيكون مــن العملــي عنــد إعــداد الصــ

مـن روسـيا مـع تطعيمـه      قـدَّم امل ١٨التوجيهي استخدام الصيغة الواردة يف مشروع املبدأ التـوجيهي  
 ٣- ١٩ والــيت ورد معظمهــا ضــمن الفقــرتني باألحكــام الــيت تتنــاول الصــمود بصــورة أكثــر حتديــداً

بالنجـاح الـيت ميكـن أن     . ومـن الـُنهج السـليمة والواعـدة    ١٩من مشروع املبدأ التوجيهي  ٤- ١٩و
 متكــاملتني ال هــاتني الــوظيفتنيأنَّ تــوفر حــال وســطا حيقــق منــافع شــاملة التوصــل إىل تفــاهم علــى  

ينبغي تقدمي إحدامها على األخـرى. كمـا ينبغـي أن يتضـمن مشـروع نـص املبـدأ          متضادتني وأنه ال
يف معـرض تنفيـذها هلـذا    مـن قبيـل "ينبغـي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة،         التوجيهي حكماً

املبدأ التوجيهي، وضع نظام يكفـل اتسـاق األسـاليب واإلجـراءات املسـتخدمة لـدعم صـمود البنيـة         
فعـل مـن شـأنه اإلضـرار بتشـغيل الـبىن التحتيـة األرضـية         أيِّ التحتية األرضية مع املسؤولية عن منـع  

  ."سلباًاخلاضعة لوالية و/أو سيطرة أجنبية أو التأثري فيه 
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    )٢٠زالة الفعلية (مشروع املبدأ التوجيهي اإل    

يطرح مشروع املبدأ التوجيهي الـذي اقترحـه االحتـاد الروسـي السـبيل املمكـن الوحيـد لتنظـيم         
مجيع املسائل الناشئة فيما يتصل مبمارسة عمليات اإلزالة النشطة لألجسام الفضـائية مـن املـدار    

حليطـة الالزمـة. ولـن تكـون هـذه القاعـدة مالئمـة        امتثاال لقواعد القانون الدويل ومجيع تدابري ا
يف املستقبل القريب فيمـا حيتمـل بشـدة يف ضـوء عـدة       أيضاًللغاية يف األمد البعيد فحسب، بل 

أمور من بينها إعالن وكاليت الفضاء اليابانية واألوروبية عن عزمهما على إجـراء عمليـات مـن    
حلــول تكنولوجيــة. وبشــكل عــام،  أيِّ ى هــذا القبيــل. وينطبــق الشــكل التنظيمــي املقتــرح علــ 

الغـرض  أنَّ ة اليت تظهر يف املسـتقبل، فمـن الواضـح    دَّدوبغض النظر عن احللول التكنولوجيا احمل
من هذه العملية هو إحداث تأثري مادي (من خـالل وسـائل ميكانيكيـة أو مصـدر طاقـة) علـى       

حتــاد الروســي متطلبــات هامــة مــن اال قــدَّم. ويتضــمن مشــروع املبــدأ التــوجيهي املحمــدَّدجســم 
عملية إزالة فعلية على هذا النحو لضمان سـالمتها. وهـو يشـدد، عـالوة     أيِّ يتعني مراعاهتا يف 

أجسام جتري عليها هذه العملية. ومـن الواضـح   أيِّ على ذلك، على أمهية املتابعة الدقيقة حلالة 
قواعــد القــانون الــدويل أمهيــة ملمارســة الواليــة والســيطرة علــى األجســام الفضــائية مبوجــب  أنَّ 

ممارسـة  أيِّ حال مـن األحـوال. وال ينبغـي أن يشـكل غيـاب      أيِّ أساسية وينبغي عدم جتاهلها ب
مة ومشتركة يف إجراء عمليات اإلزالـة الفعليـة عقبـة أمـام التنظـيم املعيـاري. ومـن اجلـدير         متقدِّ

ل الشـامل، حـىت أهنـا تسـجل     الواليـات املتحـدة تطبـق عـرف التسـجي     أنَّ بالذكر يف هـذا املقـام   
ــات          ــذ االلتزام ــدا لتنفي ــذا مفي ــد يكــون ه الشــظايا النامجــة عــن حتطــم األجســام الفضــائية. وق

هــذه املمارســة أنَّ أنــه مــن الواضــح يف الوقــت نفســه إالَّ املفروضــة مبوجــب اتفاقيــة املســؤولية، 
شـظايا مـن   أيِّ  أنشطة للتخفيف من احلطـام الفضـائي علـى   أيِّ تؤدي إىل وضع ال يتيح تطبيق 

التفاقيـة   وفقـاً حطام فضائي ناجتـة عـن أجسـام فضـائية تابعـة للواليـات املتحـدة بعـد تسـجيلها          
تلــك األنشـطة الــيت جتريهـا الواليـات املتحــدة بنفسـها أو مبوافقتــها.     إالَّ  ١٩٧٥التسـجيل لعـام   

يل علـى عمليـات   وتربز هذه احلقيقة احلاجة إىل تطبيق معايري أساسية مسـتندة إىل القـانون الـدو   
اإلزالة الفعليـة. وقـد أضـاف االحتـاد الروسـي الـنص التـايل إىل مشـروع املبـدأ التـوجيهي هـذا:            

عمليــة يف الفضــاء اخلــارجي  أيِّ هــذا املبــدأ التــوجيهي ينطبــق باملثــل علــى   أنَّ "ينبغــي افتــراض 
  نوع من أنواع التأثري املادي على جسم فضائي".أيِّ تنطوي على 

    
    )٢١ات تدمري األجسام الفضائية بأمان (مشروع املبدأ التوجيهي إجراء عملي    

ــة اســتخدام الفضــاء        ــة لتخفيــف احلطــام الفضــائي الصــادرة عــن جلن ــادئ التوجيهي تتضــمن املب
اخلارجي يف األغـراض السـلمية تعليمـات ملنـع إنتـاج شـظايا معمـرة مـن احلطـام الفضـائي عنـد            
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الــرغم مــن أمهيــة هــذه التعليمــات األساســية،  إجــراء عمليــات لتــدمري أجســام فضــائية. وعلــى  
فيجب أخذ اعتبـارات كـثرية يف احلسـبان عنـد التخطـيط لعمليـات التـدمري وتنفيـذها. ويسـتند          

للقـانون الـدويل. ورمبـا ال     وفقاًحلل هذه املشكلة  متاماًاملبدأ التوجيهي املقترح إىل هنج متكامل 
اجملتمـع الـدويل إلجـراء عمليـات التـدمري      يرضي هذا أولئك الذين يسعون إىل فرض نظام علـى  

على حنو ينتهك أصول القانون الدويل. وحمور النظام املتوخى يف إطار مشروع مدونة السـلوك  
املطروح من االحتاد األورويب والواليات املتحدة األمريكية هو إضفاء الشـرعية علـى إجـراءات    

أجنبيـة علـى أسـس خمتلفـة واهيـة،       تتجاوز الواليات القضائية وتستهدف تدمري أجسام فضـائية 
مها مشـروع املبـدأ التـوجيهي الروسـي     ومن هنا تنبع األمهية الكربى للمعاجلة املفصلة الـيت يقـدِّ  

  لإلجراءات املشروعة لتنفيذ عمليات التدمري.
    

  احللول املناسبة لإلزالة الفعلية لألجسام الفضائية غري املسجلة وتدمريها     
    )٢٢ي (مشروع املبدأ التوجيه

ينبغي حتديد اإلجراءات املتبعة يف عمليات اإلزالة الفعلية والتدمري عند تنفيذ عمليـات مـن هـذا    
القبيــل حيــال أجســام فضــائية غــري مســجلة، مبــا يف ذلــك مركبــات إطالقهــا ومكوناهتــا. وقــد    

هـذه الفئـة مـن األجسـام تنطـوي      أنَّ لوحظ يف سياق حتلـيالت خاصـة أجريـت يف هـذا الشـأن      
جسـم غـري مسـجل،    أيِّ بعـض اخلـرباء افترضـوا انتفـاء امللكيـة عـن       أنَّ د حقيقـي، حـىت   على حت

وذلك بسبب مـا يكتنـف الوضـع القـانوين هلـذه األجسـام مـن مسـائل متعارضـة. فمـن ناحيـة،            
ا بتسـجيلها، ومـن ناحيـة    أساسي ترتبط ممارسة الوالية والسيطرة على األجسام الفضائية ارتباطاً

ــدو  ــدويل املســؤولية عــن    أخــرى، تتحمــل ال ــانون ال ضــرر تســببه أجســامها  أيِّ ل مبوجــب الق
لعــدم الوفــاء  الفضــائية. وعــالوة علــى ذلــك، ال يعتــرف القــانون الــدويل بعــدم التســجيل مــربراً

بالتزامات الدول. وبالتـايل، يوجـد تضـارب حقيقـي بـني القـوانني الدوليـة، ممـا جيـب أخـذه يف           
لتعامـل مـع األجسـام    اىل رسم مسـار عملـي يتـيح للـدول     االعتبار. وسيكون من املهم السعي إ

جتاهــل الوضــع القــانوين لألجســام غــري املســجلة قــد أنَّ الفضــائية غــري املســجلة. ومــن الواضــح 
تترتب عليه آثار سلبية، منها حرمـان دولـة إطـالق مـن القـدرة علـى الوفـاء بالتزاماهتـا مبوجـب          

ملســألة التضــاد يف الوضــع القــانوين   ، فــإنَّ. وعــالوة علــى ذلــك١٩٧٢اتفاقيــة املســؤولية لعــام 
التخلف عن تسجيل جسم فضـائي يفضـي إىل   أنَّ لألجسام غري املسجلة جوانب تقنية، وذلك 

التعـاون الـدويل علـى     قصور يف املعلومات اليت ميكن أن تساعد على حتديد هويته. وبالتايل فإنَّ
قـرار أويل   أيَّأنَّ لـنص صـراحةً علـى    حتديد منشأ اجلسم مهم بشدة. ويقترح االحتاد الروسي ا

 جسـم فضـائي ينبغـي أن يتـرك للدولـة الـيت متـارس الواليـة والسـيطرة عليـه.          أيِّ أو هنائي بإزالة 
بــديل قــط عــن وضــع هنــج وممارســات يف هــذا الصــدد. وفضــال عــن ذلــك، اقترحــت آليــة   وال
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يـتعني القيـام هبـا مـن أجـل      سليمة الختاذ مجيع القرارات الالزمة للسماح بعمليـات اإلزالـة الـيت    
اخلــرباء الــدوليني يــدركون التحــدي  أنَّ إصــالح بيئــة الفضــاء اخلــارجي. ومــن اجلــدير بالــذكر  

قيمـة" وتلـك الـيت تعتـرب      املتمثل يف التمييز بني األجسام الفضائية الـيت يعتربهـا مالكهـا "أصـوالً    
ه املســألة حــىت وقــت ا. ومــع ذلــك، مل تكــن هنــاك خيــارات عمليــة ملعاجلــة هــذ فضــائي حطامــاً

وكلـها أمـور ال غـىن     -مهمة تتبع األجسام وتصنيفها وحتديد هوياهتا أنَّ قريب. ومن الواضح 
يتســم بقــدر كــاف مــن الشــمول والدقــة  مشـتركاً  معقــدة، وأهنــا تقتضــي بالتــايل فهمــاً -عنـها  

ء مركـز موحـد   للمسائل اليت تنطوي عليها. وميكن من الناحية التقنية معاجلة هذه املسألة بإنشا
للمعلومات بشأن رصد الفضـاء القريـب مـن األرض حتـت رعايـة األمـم املتحـدة، علـى النحـو          

املقتـرح الـذي يطرحـه االحتـاد الروسـي هـو        الذي اقترحـه االحتـاد الروسـي. وعلـى ذلـك، فـإنَّ      
  أساسا اآللية الوحيدة اليت ميكنها معاجلة قضية حتديد وضعية األجسام الفضائية غري املسجلة.

    
    )٢٩التنفيذ (مشروع املبدأ التوجيهي     

ضرب من التنظـيم الرقـايب الفعـال لضـمان أمـان األنشـطة الفضـائية وأمنـها          ينبغي أن يتسم أيُّ
مــع القــانون  متامــاًبالقــدرة علــى أداء وظــائف هامــة وتقــدمي حلــول فريــدة غــري مســبوقة تتســق  

إطـار مؤسسـي يتـيح هلـا االنـدماج يف       الدويل. ومن املهم أن تكون املبادئ التوجيهيـة معـدة يف  
ــة. وخــري ســبيل لــدعم العمــل علــى حتقيــق األهــداف املتعلقــة بضــمان       ــة الوطني األطــر التنظيمي
استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد هو وضـع جمموعـة مـن املبـادئ التوجيهيـة (يف      

غـي أن تكـون هـذه    شكل تنظيمـي رقـايب)، شـريطة أن تكـون صـيغها التنفيذيـة صـحيحة. وينب       
الصــيغ التنفيذيــة متكاملــة وقائمــة بــذاهتا علــى حنــو يكســب جمموعــة املبــادئ التوجيهيــة صــفة     

  احلجية يف السياسات العملية.
    

 تعريف املصطلح - االستدامة يف األمد البعيد   
 

أخذ مفهوم استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد يشيع يف لغة اخلطاب لـدى   -١٠
سة واخلرباء، بل وحىت على ألسنة العوام. وهو مفهوم ذو معـان متعـددة حيتمـل تفسـريات     السا

متباينــة. ومــع ذلــك، ال يوجــد حــىت اآلن تعريــف مناســب لــه. ومــن اخلطــوات املهمــة حتديــد    
العناصر األساسية لالستراتيجية السـلوكية الـيت تتبعهـا الـدول الـيت تقـرر تطبيـق معـايري التطـوير          

لــى أنشــطة الفضــاء اخلــارجي، وذلــك حــىت يكتســب هــذا املفهــوم اخلصــائص  الطويــل األمــد ع
ــة.         ــادئ التوجيهي ــا ميكــن اســتخدامه يف ســياق املب ــا وظيفي ــال تعريف والصــفات الضــرورية وين
ويقتــرح االحتــاد الروســي، مــع املراعــاة الواجبــة للمناقشــات الــيت دارت أثنــاء املشــاورات غــري    



 

V.16-01558 19 
 

A/AC.105/L.304 

تـها يف السـابق   قدَّمار املتابعة الدقيقـة للمقترحـات الـيت    ويف إط ٢٠١٥الرمسية يف حزيران/يونيه 
   واستخدامه على الصعيد املؤسسي:جمموعة من البلدان النامية، تأييد التعريف الوظيفي التايل

يتطلب التطوير املستدام ألنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد حتقيـق التـوازن بـني    "  
لدوليـــة واجملتمـــع الـــدويل بوجـــه عـــام إىل احتياجـــات الـــدول واملنظمـــات احلكوميـــة ا

استخدام الفضاء اخلـارجي اسـتخداماً مكثَّفـاً مـن جهـة، وقـدراهتا، مـن جهـة أخـرى،          
على احلفاظ على صالحية الفضاء اخلارجي، من الناحية التشغيلية، لالسـتخدام اآلمـن   
واملســتقر واخلــايل مــن الصــراعات. وينبغــي أن يفســر مفهــوم كفالــة اســتدامة أنشــطة    

ــه يعــين وضــع اســتراتيج     ــد علــى أن ــدول  يالفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعي ة، تتبعهــا ال
واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة علــى حنــو مجــاعي وفــردي، ترمــي إىل حتقيــق األهــداف  
املتمثلة يف َتحـوُّل اجلميـع معـاً حنـو تصـميم وتنفيـذ سياسـات فضـائية مـن شـأهنا تـوفري            

احلفاظَ على ذلك التـوازن. ويـتعني علـى     مربرات وجيهة وفرص وحوافز عملية تكفل
احلكوميـة الدوليـة أن تضـمن تـوافر الفهـم والـدعم الكـاملني لتلـك          واملنظمـات الدول 

املتعلقـة  األهداف لدى مجيـع قطاعـات أنشـطتها الفضـائية وفيمـا خيـص كـل اجلوانـب         
  ."بصنع السياسات الفضائية

خلــارجي يف األمــد البعيــد  ويســتلزم تطبيــق مفهــوم ضــمان اســتدامة أنشــطة الفضــاء ا  "  
والسياسات املتعلقـة بضـمان هـذه االسـتدامة، مبـا تسـنده إليهـا املبـادئ التوجيهيـة مـن           
وظائف رقابية خاصة، حتديد سياق عام وطرائق للمواظبة على إدخال حتسينات علـى  
الكيفية اليت ُتثبت هبا الدول واملنظمات احلكومية الدولية، عند تطوير وختطيط وتنفيـذ  

طتها الفضــائية، نواياهــا الســلمية جتــاه الفضــاء اخلــارجي وتراعــي هبــا حــقَّ املراعــاة أنشــ
ــال القادمــة.       ــه مــن أجــل األجي ــة الفضــاء اخلــارجي ومحايت حتميــات احلفــاظ علــى بيئ

مــع هــذه املهمــة البالغــة األمهيــة، ينبغــي التســليم الشــديد بــأنَّ مصــاحل الــدول    واتســاقاً
لفضاء اخلارجي، مبا هلا أو ُيحتمـل أن يكـون هلـا مـن     واملنظمات احلكومية الدولية يف ا

ــاء الفضــاء          ــدأ إبق ــع مب ــاً م ــق متام ــوطين، جيــب أن تتواف ــدفاع/األمن ال ــى ال ــات عل تبع
ــه       اخلــارجي مفتوحــاً أمــام أنشــطة االستكشــاف واالســتخدام مــع احملافظــة علــى حالت

ــادة األوىل مــن معاهــدة الفضــاء اخلــارجي لعــام     ــادئ ومبقتضــى م ١٩٦٩مبقتضــى امل ب
القـــانون الـــدويل وقواعـــده ذات الصـــلة. وينبغـــي جتســـيد هـــذا النـــهج يف السياســـات  
واللوائح التنظيمية املعيارية الـيت تعتمـد عليهـا الـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة يف        
حتديــد املتطلبــات التشــغيلية املتعلقــة بالفضــاء اخلــارجي والنــهوض بالقــدرات الفضــائية  
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أو مـــا يتصـــل هبـــا مـــن مـــوارد اســـتناداً إىل أســـس قانونيـــة  وإدارة مواردهـــا الفضـــائية
  ."غري املنظورة يف الفضاء اخلارجي والتصدي حلاالت الطوارئ

    
    د للمصطلحات ذات الصلة باألمناحلاجة إىل وضع مسرد موحَّ    

مــن الضــروري اإلحاطــة باجملموعــة اهلائلــة مــن املصــطلحات املتعلقــة بأمــان العمليــات     -١١
التوصـــل إىل فهـــم وتفســـري موحـــدين ملفهـــوم مـــن قبيـــل أنَّ اجلـــدير بالـــذكر  الفضـــائية. ومـــن
نظـام قـد يوضـع للحفـاظ علـى      أيِّ زال مسألة مهمـة، فهـو ضـرورة لتسـيري      "األمان/األمن" ما

نظـام  أيِّ استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيـد. وهلـذا ارتبـاط مباشـر بفهـم جـوهر       
يـف األهـداف والوسـائل واملعـايري املتعلقـة بضـمان األمـان/األمن        لألمان/األمن ووظائفه، وبتعر

ة مــن حمــدَّدوعمــل آليــات التصــدي للمخــاطر واألخطــار والتهديــدات، وبالتــايل بتنظــيم أنــواع 
أنشطة الفضاء اخلارجي وحتليل نتائجها. وهذا هو مبعـث األمهيـة العمليـة الكـبرية للتوصـل إىل      

ألة أمهيــة خاصــة عنــدما تصــاغ اللــوائح التنظيميــة باللغــة فهــم واضــح هلــذا املفهــوم. وهلــذه املســ
" security" (أمــان) و"safetyاإلنكليزيــة، لوجــود كلمــتني تســتخدمان يف هــذا الســياق، ومهــا "

وهلــاتني الكلمــتني بتنوعاهتمــا املختلفــة تعريفــات متعــددة، مبــا ذلــك "الظــرف اآلمــن"     (أمــن).
ــة مــن األخطار/التهديدات/ال ــه ســيكون مــن    و"احلماية/الوقاي ــه بأن تعــديات". ويــوحي هــذا كل

ــات          ــان العملي ــا هــو الفهــم املوحــد ملفهــوم "أم ــايل: م ــى الســؤال الت ــة عل ــة اإلجاب ــد حماول املفي
الفضــائية" باعتبــاره بعــدا مــن أبعــاد وضــع السياســات وأداة أساســية لضــمان اســتدامة أنشــطة    

ملسـألة أن ُتفهـم أحكـام    الفضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد؟ مـن شـأن عـدم الوضـوح يف هـذه ا        
فريقـا عـامال لغويـا    أنَّ مبادئ التوجيهية وُتفسر علـى حنـو غـري موضـوعي. وجتـدر اإلشـارة إىل       

كوِّن لتفسري معىن "األمان" و"األمن" جبميـع اللغـات الرمسيـة السـت لألمـم املتحـدة. وقـد قـدَّم         
تني باإلنكليزيـة يف الفريـق   يف هذا الشـأن. ووافـق ممثلـو الـدولتني النـاطق      اجلانب الروسي أفكاراً

يرلنـدا الشـمالية) علـى إعـداد     آالعامل (الواليات املتحدة واململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى و    
تعريفني هلذين املصطلحني (يف شكل مذكرة تفسريية مثال) حـىت ميكـن إجيـاد أقـرب املرادفـات      

. ٢٠١٥الشأن حىت هناية عـام  هلما باللغات الرمسية األخرى لألمم املتحدة. ومل يرد شيء هبذا 
حتلـيال  أنَّ ولعل الزمالء يواجهـون حتـديات صـعبة يف هـذا األمـر، إذ يبـدو، علـى سـبيل املثـال،          

حماولــة لتقــدمي تعريــف عــام  أيَّأنَّ للوثــائق التشــغيلية املعتمــدة يف الواليــات املتحــدة قــد أظهــر  
فــان ســتثري إشــكاليات. ومــن يعكــس كــل املعــاين الدقيقــة الــيت حيملــها هــذا املصــطلحان املختل 

هــذين املصــطلحني، وغريمهــا مــن املصــطلحات واملفــاهيم املهمــة ألمــان        أنَّ امللفــت لالنتبــاه  
العمليات الفضائية املستخدمة يف هذا الشأن، ال تستخدم دائمـا بشـكل متسـق، إذ قـد خيتلـف      
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ت هـذه الوثـائق   االستخدام باختالف الوقت والوثيقة املعدة واجلهة اليت تعدها، حـىت ولـو كانـ   
ــدو     ــاجل يف األســاس مســائل واحــدة. ويب ــذه املشــكلة     أنَّ تع ــاء هل ــن املمكــن التمــاس حــل بن م

احلقيقية، وهو االتفاق، يف إطار جمموعة املبادئ التوجيهية اجلاري صياغتها، علـى فهـم موحـد    
أدىل هبـا   لعبارة "تسيري العمليات الفضائية بأمان". ويتبني من اسـتقراء عـدد مـن البيانـات، الـيت     

املسؤولون األمريكيون يف هذا الشأن، أنـه ال جيـدر بالواليـات املتحـدة االعتـراض علـى حماولـة        
وضع تعريف هلذا املفهوم. ومـن مث، لـن يواجـه الفريـق العامـل املعـين باسـتدامة أنشـطة الفضـاء          

ــة للتعريــف التــايل الــذي اقتر     حــه اخلــارجي يف األمــد البعيــد مشــكلة يف إجــراء مناقشــات جمدي
  االحتاد الروسي واعتماده:

ــذ أنشــطة الفضــاء            ــة لتنفي ــراءات معين ــات الفضــائية بأمــان إج "يقتضــي تســيري العملي
اخلــارجي تتخــذ مبوجبــها الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة جمموعــة مــن التــدابري     
الناجعـــة (الوافيـــة) واملالئمـــة زمنيـــا علـــى املســـتويات السياســـية والتنظيميـــة والتقنيـــة   

محايـة   أوالً سية من شـأهنا أن تتـيح لألطـراف، بقـدر بـالغ مـن الثقـة واملوثوقيـة،        واملؤس
ــدات       ــة مــن املخــاطر واألخطــار والتهدي أجســامها الفضــائية ومرافقهــا األرضــية التابع

ــاً  ــديات وثاني ــدم التســبب (  والتع ــاًع ــلباًأو  إجياب ــار أو   س ــاطر أو أخط ) يف حــدوث خم
ية األجنبية ومرافقها األرضية التابعـة ممـا قـد    هتديدات أو تعديات على األجسام الفضائ

ينتج عن و/أو ينبعث من أجسامها الفضائية ومرافقها األرضـية التابعـة، وكـذلك منـع     
والتهديــدات والتعــديات. وينبغــي أن تشــمل هــذه   واألخطــارحــدوث تلــك املخــاطر 

  التدابري ما يلي:
  ؛ة التابعةفضائية ومرافقها األرضيتكفل األطراف أمان أجسامها ال  -  
متتنــع األطــراف عــن التســبب، عــن طريــق فعــل أو تقــاعس متعمــد، يف إضــعاف      -  

  الفضائية اخلاصة هبا واألجنبية ومرافقها األرضية التابعة، أو يف تعريضها للخطر؛
مترات احتديد األطراف ملهـام أجسـامها الفضـائية ومرافقهـا األرضـية التابعـة وبـار         -  

وكـذلك ضـمان محايتـها مـن      األجسـام واملرافـق  نظم أمنها وتطوير قدرات تلـك  
والتصــدي ملــا قــد تتعــرض لــه مــن   عمليــات التــداخل اخلارجيــة غــري املــأذون هبــا 
، علــى حنــو آمــن مــع مراعــاة املبــادئ تــأثريات ســلبية مــن جــراء املشــاكل الطارئــة

  والقواعد واإلجراءات املعترف هبا دوليا، مبا يف ذلك إجراء املشاورات".
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    د بعد إمكانات بناء املزيد من القدرات التنظيميةمل تستنف    
يف إطــار اجلهــود الراميــة إىل اســتكمال مواضــيع جمموعــة املبــادئ التوجيهيــة اجلــاري           -١٢

  ، يطرح االحتاد الروسي عددا من املقترحات املبينة أدناه للنظر فيها.صياغتها حىت تصبح شاملة
    

    ها يف نص املبادئ التوجيهيةمشروع القواعد التنظيمية املقترح إدراج    
    املوضوع    
    معاجلة هنج تصميم األجسام الفضائية الصغرية احلجم وتشغيلها    
    التعليق    

تتزايــد إمكانيــة االســتخدام الواســع النطــاق لألجســام الفضــائية الصــغرية احلجــم (ال ســيما          
ئــد بفضــل التطــور األجســام املعروفــة باســم الســواتل النانويــة والبيكويــة) ومــا تعــد بــه مــن فوا  

عدد األجسام اليت يصـعب تعقبـها (خـالل املرحلـة التشـغيلية وبعـد        التكنولوجي. وبالتايل، فإنَّ
اكتماهلا) آخذ يف التزايـد بصـفة مسـتمرة يف منـاطق خمتلفـة مـن الفضـاء اخلـارجي القريـب مـن           

زايـد مـن هـذه    العدد املت األرض، مما يؤدي إىل زيادة خماطر االصطدام. وعالوة على ذلك، فإنَّ
األجســام يفــاقم مــن مشــاكل االســتخدام الرشــيد لطيــف التــرددات الراديويــة وضــمان التوافــق  
الكهرومغناطيسي، وهـي مسـألة يناقشـها بالفعـل االحتـاد الـدويل لالتصـاالت. وميكـن تضـمني          

، علـى النحـو املـبني يف    ٢٨يف مشروع املبدأ التوجيهي  -كخيار  -القواعد التنظيمية املقترحة 
ــة معلومــات املســار     A/AC.105/C.1/L.348لوثيقــة ا ــادة دق . وهــي تتضــمن توصــيات تنشــد زي

وإمكانية استشعار األجسام الفضائية الصغرية احلجم خالل خمتلـف مراحـل التحليـق، وخفـض     
كم احلطام الفضائي يف الفضاء اخلارجي القريب من األرض عن طريق منع األجسام الفضـائية  

  مىت ما توقفت عن العمل.من البقاء يف املدارات 
    

    األحكام املقترحة    
الدول واملنظمات احلكومية الدولية، يف ضوء التحـديات الـيت تشـكلها األجسـام      تشجيعينبغي 

ــويل،       ــى أن ت ــان يف الفضــاء اخلــارجي، عل ــن منظــور األم ــة للتعقــب م ــى النحــو   غــري القابل عل
ل املشـكلة بوضـع تصـميمات تتـيح     الواجب، كامل االهتمام والعناية التنظيمية للعمـل علـى حـ   

لوسائل الرصد الراداري والبصري الكشف عن األجسام الفضائية الصـغرية احلجـم الـيت تطلـق     
يف املــدارات املختلفــة ومراقبتــها. ومــن املستصــوب واملستحســن أن تتضــمن سياســات تشــغيل  

  ُتحفز على ما يلي: حلوالً أيضاًاألجسام الفضائية الصغرية احلجم 
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تصــميمات تزيــد مــن دقــة حتديــد مواقــع األجســام الفضــائية الصــغرية     وضــع   (أ)  
احلجم يف املدار خالل املرحلة التشغيلية (مثل أجهزة االسـتقبال املالحيـة الـيت تعمـل علـى مـنت       

  اجلسم الفضائي باستخدام إشارات النظام العاملي لسواتل املالحة)؛
ة للمراقبـة يف النطاقـات   وضع تصميمات لزيادة قابليـة هـذه األجسـام الفضـائي      (ب)  

  الرادارية والبصرية؛
ا، عــن وضــع أجســام فضــائية صــغرية   االمتنــاع، إىل أقصــى حــد ممكــن عمليــ    (ج)  

  احلجم يف مدارات إذا كانت أعمارها التسيارية ستتجاوز أعمار تشغيلها أضعافا عديدة؛
حلجـم  احلرص على تقصري فترة العمر التسياري لألجسـام الفضـائية الصـغرية ا     (د)  

ا باستخدام احللول التكنولوجيـة الـيت تتـيح تعظـيم     لدى انتهاء عملها إىل أقصى حد ممكن عملي
  السحب اهلوائي (مبا يف ذلك تغيري االحنراف املركزي للمدار خلفض نقطة احلضيض)؛

تفــادي، إىل أقصــى حــد ممكــن عمليــا، وضــع جمموعــات كــبرية مــن األجســام   (ه)  
املنــاطق الــيت تتعــاظم فيهــا كثافــة األجســام الفضــائية يف املــدارات  الفضــائية الصــغرية احلجــم يف

للــديناميات الســلبية مــن جــراء منــو كــم احلطــام الفضــائي علــى مــدى  القريبــة مــن األرض جتنبــاً
  فترات زمنية طويلة.

    
    املوضوع    
  االمتثال إلجراءات التخفيف من املخاطر املرتبطة بعودة األجسام الفضائية     

    اجلوي دون حتكم إىل الغالف
    التعليق    

عليهـا بشـأن اإلشـعارات     قاًفَأولية متَّ تتضمن جمموعة املبادئ التوجيهية اجلاري صياغتها أحكاماً
عـودة األجسـام   أنَّ إالَّ املطلوبة حباالت العودة احملكومة لألجسـام الفضـائية إىل الغـالف اجلـوي،     

ا تتعلق احتمـاالت تلـك العـودة بأجسـام فضـائية      م ما تكون غري حمكومة، وأحياناً الفضائية غالباً
بسـبب ضـخامة كتلتـها أو حلملـها مـواد خطـرة علـى متنـها، مثـل املركبـات            قد تشـكل أخطـاراً  

الفضائية املعطلة ومراحل مركبـات اإلطـالق. والقواعـد التنظيميـة الـيت اقترحهـا االحتـاد الروسـي         
ضـرورية يف حـد    جسـام الفضـائية اخلطـرة   لتبادل املعلومـات يف حـاالت العـودة غـري احملكومـة لأل     

الـذي سـبق    ٢١ذاهتا وتتمشى يف نفس الوقت على النحو الواجب مع مشروع املبـدأ التـوجيهي   
) ويتطلـب مفهـوم   A/AC.105/C.1/L.348ه االحتاد الروسي (على النحـو املـبني يف الوثيقـة    قدَّمأن 

ا شـامال للجوانـب املتصـلة بعـودة     ضمان استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيـد تنظيمـ  



 

24V.16-01558 

 

A/AC.105/L.304

األجسام الفضائية بغية التخفيف من حدة املخاطر. وبنـاء علـى ذلـك، ُيقتـرح دمـج الـنص التـايل        
ــوارد حاليــ    ــنص ال ــع ال ــرة م ــوجيهي    ٤- ٢ا يف الفق ــدأ الت ــن املب ــة     ٢م ــد هتيئ ــن املفي ــيكون م وس

مؤمتـت داخـل مكتـب شـؤون     مناقشات، مبشاركة األمانة، للسبل والوسائل الكفيلة بإجياد نظـام  
الفضاء اخلـارجي لتقـدمي املعلومـات يف توقيتـات مناسـبة للمجتمـع الـدويل بشـأن األحـداث الـيت           

  تنطوي على عودة أجسام فضائية دون حتكم.
    

    األحكام املقترحة    
ا مــن اإلجــراءات ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة وضــع جمموعــات معتمــدة رمسيــ  

حـاالت متوقعـة   أيِّ ، مبعلومـات مبكـرة عـن    عمليـا مع الدويل، إىل أقصى حد ممكـن  ملوافاة اجملت
للقــانون الــدويل،  وفقــاًللعــودة غــري احملكومــة لألجســام الفضــائية احملتملــة اخلطــورة الــيت تعتــرب،  

أجسام فضائية أخرى أجنبية أو جمهولة اهلوية حمتملـة اخلطـورة   أيِّ خاضعة لواليتها وسيطرهتا و
ولضمان االتصال والتنسيق من أجل التخفيف من املخاطر املرتبطـة بتلـك األحـداث.     تتعقبها،

يف املرحلـة األخـرية مـن التحليـق      كـامالً  وينبغي إعمـال اإلجـراءات املشـار إليهـا أعـاله إعمـاالً      
املداري للجسم الفضائي واستخدامها حلني التأكد من انتهاء حتليقـه التسـياري، وكـذلك عنـد     

ــيت تصــل إىل ســطح األرض   اســتبانة األجســ  ــى أالَّام الفضــائية أو شــظاياها ال ــك   ، عل ميــس ذل
، بشـأن األحـداث اخلطـرية احملتملـة املرتبطـة بـالعودة       بواجب تقدمي إشعارات أولية، مـىت أمكـن  

غري احملكومة لألجسـام الفضـائية. وينبغـي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة، بغيـة االلتـزام          
ــهج موضــوعي وشــفاف، تقــ   ــات مناســبة تتضــمن، يف حــدود    بن ــة يف توقيت دمي إشــعارات دولي

  الضرورة املعقولة، ما لديها من معلومات بشأن ما يلي:
توقعــات وقــت العــودة إىل الغــالف اجلــوي وموضــعها يف املســار املــداري األخــري   -  

ــم أنَّ  ٨٠علــى ارتفــاع   ــومترا (مــع العل ــاراً   كيل  االرتفــاع املــذكور يســتخدم معي
راض العملية)؛ا لألغمرجعي  

  سقوط حمتمل لشظايا على سطح األرض؛يِّ توقعات زمنية ومكانية أل  -  
  كتلة اجلسم الفضائي وحجمه؛  -  
ــى مــنت اجلســم الفضــائي أو يف تكــوين        -   ــاب عناصــر/مواد خطــرة عل وجــود أو غي

  شظاياه واحتمال وصوهلا إىل الطبقة القريبة من سطح األرض و/أو سطح األرض؛
أجزاء أو شظايا من أجسام فضائية إىل سطح األرض (مبا يف ذلـك   احتمال وصول  -  

  كتلها التقديرية)؛
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متطلبات األمان واالحتياطات اليت ينبغي مراعاهتا، عند االقتضاء، يف التعامل مـع    -  
  الشظايا اليت تصل إىل سطح األرض.

ا ام (اسـتباقي وينبغي للدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة التقيـد بتبـادل املسـاعدة كعـرف عـ        
و/أو استجابة لطلب) من أجل حتسني موثوقية النتائج عند التنبؤ بزمـان ومكـان العـودة غـري     

ــة اخلطــورة احملكومــة ألجســ ، ال ســيما عــن طريــق تعقــب األجســام وتوليــد   ام فضــائية حمتمل
 هذه املساعدة مع مراعـاة القـدرات   قدَّممعلومات عن مساراهتا ومناطق االرتطام احملتملة. وت

  التقنية واملوارد القائمة.
("تـوفري بيانـات االتصـال و[وضـع إجـراءات بشـأن] تبـادل         ١١بأحكام املبدأ التـوجيهي   وعمالً

املعلومات املتعلقة باألجسام الفضائية واألحداث املدارية")، ينبغـي للـدول واملنظمـات احلكوميـة     
ى الصعيد الدويل (إىل مكتب الدولية تسمية جهات مناسبة مصرح هلا بتقدمي معلومات رمسية عل

شؤون الفضاء اخلارجي وعن طريق قنوات أخرى ذات صلة) عن العودة غري احملكومة لألجسـام  
الفضائية احملتملة اخلطورة اليت تقع حتت والية هذه الدول واملنظمات احلكومية الدولية وسيطرهتا 

الفضائية األخرى األجنبيـة أو   ومعلومات عن حاالت العودة غري احملكومة ملا تتعقبه من األجسام
اجملهولة اهلويـة احملتملـة اخلطـورة، وكـذلك طلـب احلصـول علـى معلومـات مماثلـة مـن الـدول أو            

  املنظمات احلكومية الدولية األخرى.
مــن االتفــاق اخلــاص بإنقــاذ املالحــني الفضــائيني وإعــادة     ٥وبصــرف النظــر عــن أحكــام املــادة   
نيســان/أبريل  ٢٢خ يف املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي املــؤرَّ   املالحــني الفضــائيني ورد األجســام   

، ينبغي للدولة صاحبة الوالية على األراضي اليت اكتشف فيها جسم فضائي (أو أجـزاؤه  ١٩٦٨
ــة أو املنظمــة      ــة طلــب الدول ــة) أو يفتــرض وصــوله (وصــوهلا) إىل ســطح األرض فيهــا تلبي املكون

اجلسـم والسـيطرة عليـه لعقـد مشـاورات يف توقيتـات        احلكومية الدولية اليت هلا الوالية على ذلك
ا الوفـاء باملتطلبـات   مناسبة بغية وضـع ترتيبـات عمليـة للتنفيـذ املنسـق إلجـراءات مـن شـأهنا فعليـ         

املتعلقة بأعمال البحث والتعرف والتقييم والتحليل واإلخـالء واإلعـادة بالنسـبة إىل ذلـك اجلسـم      
تلبيــة طلبــات االلتــزام بــإجراءات املعاجلــة اآلمنــة   أيضــاً أو شــظاياه. وعلــى نفــس املنــوال، ينبغــي 

لألجســام املكتشــفة أو شــظاياها ألغــراض تطبيــق الضــمانات التكنولوجيــة. والغــرض مــن هــذه    
بالنسـبة   اإلجراءات هو ضمان استخدام أقل تـدابري وأسـاليب التعـرف والتقيـيم والتحليـل تطفـالً      

  إىل اجلسم أو شظاياه.
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    املوضوع    
    ة احتياطات األمان عند استخدام مصادر أشعة الليزر املارة عرب الفضاء اخلارجيمراعا    
    التعليق    

ُتستخدم على نطاق واسع يف العمليات الفضائية جتهيزات تصدر شعاعا رفيعـا مـن االنبعاثـات    
ــر عــرب         ــراء أو فــوق البنفســجية مي ــة أو دون احلم ــات األشــعة املرئي ــية يف نطاق الكهرومغناطيس

اخلـارجي القريـب مـن األرض. وتسـتخدم هـذه التجهيـزات، ضـمن مجلـة أمـور، ألداء          الفضاء 
أجسام فضـائية مرجعيـة جمهـزة بعاكسـات      مهام جيوديسية فضائية عالية الدقة (قياس البعد عن

خاصة ألشعة الليزر)، وتنقيح نظرية الـدورة القمريـة، وهتيئـة قنـوات اتصـال بصـرية، وإلضـاءة        
ال تنريها أشعة الشـمس خـالل عمليـات املالحظـة البصـرية. وباإلضـافة       األجسام الفضائية اليت 

إىل ذلــك، يتزايــد عــدد املشــاريع املتعلقــة باســتخدام تلــك التجهيــزات ملعاجلــة مشــكلة احلطــام   
الفضائي. ومع ذلك، فمن املقترح تكميل القواعد التنظيميـة الكليـة ألمـان العمليـات الفضـائية      

طـات األمـان عنـد العمـل مـع جتهيـزات الليـزر، دومنـا سـعي إىل          بترتيب أساسي لاللتـزام باحتيا 
  الذي له استخدامات حبثية وعملية.فرض قيود غري معقولة على هذا النشاط املهم 

    
    األحكام املقترحة    

ــد أشــعة متــر عــرب الفضــاء       اســتخدمإذا مــا  ــزر تول ــان حكــومي أو غــري حكــومي أجهــزة لي كي
لدولة أو املنظمة احلكومية الدولية اليت يقـع هـذا الكيـان    اخلارجي القريب من األرض، فينبغي ل

حتت واليتها وخيضـع لسـيطرهتا أن تضـع، يف إطـار القواعـد التنظيميـة الكليـة ألمـان العمليـات          
الفضائية، إجراءات تكفل استحداث احتياطات األمان الالزمـة وإعماهلـا علـى النحـو املناسـب      

ية األجسام الفضـائية الواقعـة حتـت واليتـها وسـيطرهتا      عند استخدام أجهزة الليزر هذه بغية وقا
، علـى أن تسـتند   رض للخلـل و/أو التلـف و/أو للتفكـك   واألجسام الفضائية األجنبيـة مـن التعـ   

احتياطات األمان هذه إىل تقييم كمي خلطر إشعاع الليزر على األجسـام الفضـائية بغيـة تقليـل     
  املخاطر احملتملة إىل احلد األدىن.

  
 


