
 A/AC.105/L.296 األمـم املتحـدة

 
 

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

 

 
100615    V.15-02982 (A) 

 
 

 *1502982*
 

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية

  الدورة الثامنة واخلمسون
       ٢٠١٥يونيه / حزيران١٩-١٠فيينا، 

اعتبارات واقتراحات إضافية لترسيخ فهم اجلوانب ذات األولوية املتعلقة     
واملمارسات  مبفهوم ضمان استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد

      املفهوم ووظائفه  هذا الصدد، وفهم املعىن الشامل لذلكبعة يف املتَّ
  )١(ورقة عمل مقدَّمة من االحتاد الروسي    

  
الـيت قـدَّمها االحتـاد الروسـي        ورقـات    ال على غرار هذه،  يف ورقة العمل    تركيز  الينصبُّ    -١

ات العمليـ أمـان    توحيـد االقتراحـات املتعلقـة باجلوانـب ذات الـصلة بـضمان               زيادة، على   اًسابق
 لنتـائج   اًووفقـ . الفضائية وضمان استدامة أنشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد بوجـه عـام                
 ٢٠١٢فربايـر   /األعمال اليت اضطلعت هبا اللجنة الفرعية العلميـة والتقنيـة يف الفتـرة مـن شـباط                

ء إىل الوقت احلاضر، فإنَّ بعض االستنتاجات األساسية املتعلقة بـضمان اسـتدامة أنـشطة الفـضا               
ثبتـت بقـدر ال بـأس        العمليات الفـضائية، قـد أُ      أماناخلارجي يف األمد البعيد، وال سيما ضمان        

ومع ذلك، فال تزال هناك حاجـة إىل إجـراء حتليـل جـدِّي لعـدد مـن املواضـيع        . به من التفصيل 
نَّ ومــن الواضــح أ.  بــصورة ســطحيةاهلامــة الــيت مل ُينظــر فيهــا بعــد، أو الــيت مل جيــرِ تناولُهــا إالَّ 

 املزيــد مــن القــرارات نجيــب أن تتــضمَّ اجمموعــة املبــادئ التوجيهيــة الــيت جيــري إعــدادها حاليــ 
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ــة   ــة والعملي ــةؤاملاملعقول ــورة اتي ــر نــضج  لبل ــ وأمتَّ تكــامالًاً إطــار مفــاهيمي أكث ــ اًساق واتِّ ضمان ل
 أمهيــة  لــهوممــا. العمليــات الفــضائيةأمــان اســتدامة أنــشطة الفــضاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد و 

، األمـان ر هبا يف األمد البعيد املستوى الالزم من ثقافة          خاصة يف هذا الصدد الكيفية اليت سيتقرَّ      
 تلــك الثقافــة، صــياغةهــات الرئيــسية يف علــى الفــضاء اخلــارجي، والتوجُّ مــن حيــث انطباقهــا  

شاركة املـ مـل    دولـة أن هت    وال ينبغـي أليِّ   . وطرائق تنظيم هذا اجملال على حنـو مـضمون ومعـزَّز          
وسـوف تقـرِّر دورة اللجنـة    . بأقصى قدر من اجلدية يف مناقشة املـسائل املثـارة يف هـذا الـسياق           

 ما إذا كان من املمكن تنفيـذ اخلطـة املفـضَّلة املتفـق عليهـا                ٢٠١٥الفرعية العلمية والتقنية لعام     
حبلــول عــام  مجيــع األعمــال املتعلقــة باملبــادئ التوجيهيــة  إمتــام بــشأن ٢٠١٤يونيــه /يف حزيــران

ق عمليــة لتنظــيم املــسائل املتعلقــة بــأمن األنــشطة  ائــ طرصــوغف فــرص وســوف تتوقَّــ. ٢٠١٦
  لتقيـيم  اًالفضائية، وإمكانية استحداث أساليب لتنفيـذ خمتلـف أنـواع األنـشطة الفـضائية اسـتناد               

 يف  دةحمـدَّ املتعـددة، والوقـوف علـى وسـائل وتكنولوجيـات للتـصدي ملهـام                من جوانبه    املوقف
على جـودة املبـادئ التوجيهيـة، ومـا إذا كـان مـن املمكـن                 العمليات الفضائية،    اننظام أم ر  إطا

علـى  اجلهـود   قتـصر    ت وينبغـي أالَّ  . صلة بـالواقع وقابلـةً للتنفيـذ      الـ  وثيقةأن ُتصاغ بطريقة جتعلها     
 اًأن يكـون نطـاق اللـوائح التنظيميـة واسـع          علـى نقـيض ذلـك        التنظيم اجلزئي، بـل ينبغـي        حتقيق
املبـادئ التوجيهيـة بـشأن ضـمان        وإالَّ فـإن    . فيه الكفاية، وأن يـسمح باعتمـاد تـدابري شـاملة           مبا

قليلــة الفائــدة مــن  يف هنايــة املطــاف ســتبدواســتدامة أنــشطة الفــضاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد 
ــة ال ــالناحي ــاة  (ةعملي ــع مراع ــوَّ   م ــيت تتط ــشديدة ال ــة ال ــضائية    الدينامي ــشطة الف ــا األن ــسهار هب  نف

ن علـى الـدول واملنظمـات احلكوميـة         دد، يتعـيَّ  ويف هـذا الـص    ). برمتـها ليات التنمية العامليـة     وعم
 لالعتبـارات األخالقيـة   اهتمـام أكـرب   تبـدي التزامهـا بقـيم جديـدة، عـن طريـق إيـالء        الدولية أن 
ــافز  ــامكح ــة وكجــزء ال يتجــزَّ     للقي ــصورة منتظم ــشطتها ب ــة أن ــة   مبراقب ــن منظوم ــضوابط أ م ال
اجلوانب اهلامة من األنشطة الفضائية اليت مل ينـشأ بعـُد بـشأهنا              ب ال سيما فيما يتعلق   ، و يةالتنظيم

ن تعزيـز جـودة نظـام اسـتدامة أنـشطة الفـضاء       وسوف يتعـيَّ . إطاٌر تنظيمي قانوين دويل مستدام    
 األنـواع املناسـبة  عن طريق توفري    اخلارجي يف األمد البعيد الذي جيري وضعه يف الوقت الراهن         

م السياسي والقانوين واملادي والتكنولوجي واملعلومـايت للجهـود املـشتركة الراميـة إىل              من الدع 
  .اة املعترف هبا عاملي النيَّحسن ممارسات يف إطارضمان أمن األنشطة الفضائية 

 إزاء هذا املوضوع، وتعتقد ألسباب معقولـة أنَّ         اً حمسوب ا براغماتي اًخذ روسيا موقف  وتتَّ  -٢
يح فرصــة فريــدة لتــسليط الــضوء علــى احلــوافز الــيت تــدفع إىل اســتحداث ممارســة  النظــر فيــه يتــ

 إىل جانـب   الفضاء اخلارجي القريـب مـن األرض،         حالة على   ا إجيابي جديدة توفِّر أدوات للتأثري   
 املــسائل يف تــسويةهنــوج مــشتركة بــاع اتِّعمليــة تعــاون مــستدامة تقــوم علــى املــصاحل املتبادلــة و
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وينبغـي  .  العمليـات الفـضائية، وأمـن أنـشطة الفـضاء اخلـارجي بوجـه عـام                أمـان باهلامة املتعلقـة    
 التزامات مشتركة من جانب الدول واملنظمـات احلكوميـة          املشتركة على أساس   املصاحل   إرساء

 يف الفــضاء اخلــارجي، مــع إيــالء العنايــة الواجبــة جلميــع الظــروف األمــانالدوليــة بتعزيــز ثقافــة 
الرقــايب ك االحتــاد الروســي بأولويــات التنظــيم ويتمــسَّ. مهيــةاأل حلامســةاأو األساســية والعوامــل 

ومـن مثَّ،  . ونزيهـة وجـديرة بالثقـة    يف ذلـك إىل دوافـع وجيهـة         ستنداًاحلقيقي يف هـذا اجملـال، مـ       
أنَّ مـشروع وضـع املبـادئ    ومفادها   ،رؤية واضحة لعملية التفاوض   ميتلك  فإنَّ اجلانب الروسي    

وعلـى هـذا األسـاس،      . احقًّة  تسوية تامَّ  مجيع املسائل اهلامة      عند تسوية  الًُيعترب مكتم التوجيهية  
 مبستقبل تنفيذ مفهـوم ضـمان اسـتدامة         تتعلقاقتراحات مفصَّلة بشأن جوانب     دِّم  روسيا تق فإنَّ  

. مـن أجـل تأديتـها   أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، والوظائف اليت ُوضع هـذا املفهـوم         
 بـروح مـن    الوفـاء مبتطلبـات اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي            ت الروسـية تفـي متـامَ      االقتراحـا  هوهذ
وتـستند مجيـع مـشاريع املبـادئ التوجيهيـة          . وترمي إىل حتقيق أهداف هامـة وواقعيـة       ،  يةسؤولامل

اليت تقترحها روسيا إىل أسس وجيهة، وكذلك احلال فيما يتعلـق مبفهـوم إنـشاء مركـز موحَّـد                   
 الفضاء القريب من األرض كمنـصة للمعلومـات حتـت رعايـة األمـم               رصدب املتعلقةللمعلومات  

 مفهــوم املركــزاملــذكورة ومــشاريع املبــادئ التوجيهيــة وتــصميم وقــد جــرى تكييــف . املتحــدة
العمليـات  مـان    لوضـع مفهـوم مـشترك أل       جبـدٍّ ، مبـا يتـيح العمـل        حبيث يتالءم بعـضها مـع بعـض       

مـن  احلفـاظ علـى الفـضاء اخلـارجي          ألنَّة رئيـسية،    وهـذه نقطـ   . اًسق متَّ اً تنفيذ هتنفيذوالفضائية  
 يف  مهيـة السـتخدامه مـستقبالً     األ رتاعـات أمـر بـالغ      مـستقرة وآمنـة وخاليـة مـن ال         بيئةٌحيث هو   

ومــن مثَّ فـإنَّ روسـيا تـدعو الـدول املمثَّلــة يف     . أغـراض التنميـة املـستدامة علـى كوكـب األرض     
ي بُبعــد النظــر وإتاحــة فــرص حقيقيــة لالتفــاق علــى  اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة إىل التحلِّــ

 علــى عــدد مــن املهــام اً أمــن الفــضاء، وأيــضؤوليات واضــحة وإجيابيــة فيمــا خيــصُّمــصاحل ومــس
 االســتقرار يف ســياق التفــاهم األساســي بــشأن الــسبل والوســائل الكفيلــة   قالــيت حتقِّــاألساســية 

  .بضمان ذلك األمن
 االحتاد الروسي إزاء موضوع أمان العمليـات الفـضائية هـو            بعهوهذا النهج اجلاد الذي يتَّ      - ٣

الذي حدا به إىل تقدمي اقتراحه الداعي إىل مناقشة األساس القانوين للحق يف الـدفاع عـن الـنفس                   
ع بذلك احلق فيما يتعلق بالفضاء اخلارجي، يف إطار عملية املفاوضـات العامـة الـيت                وطرائق التذرُّ 

ومـن املمكـن أن يفـضي       . ام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية     جتري حتت رعاية جلنة استخد    
د األطــراف وعــاملي إىل تعقيــد عــدم وجــود فهــم مــشترك بــشأن هــذه املــسألة علــى أســاس متعــدِّ  

وتدعو روسيا عن حق، مـن خـالل        . جهود احلفاظ على أمان العمليات الفضائية على حنو خطري        
ومـن  . ل، إىل اتِّخاذ موقف مسؤول حيال هذه املـشكلة        اقتراحها إجراَء حبوث حتليلية يف هذا اجملا      
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 التفـاهم الـضروري علـى       ٢٠١٤ق يف دورة اللجنـة لعـام        دواعي االرتياح يف هـذا الـصدد أن حتقِّـ         
توســيع نطــاق بنــد جــدول أعماهلــا ذي األولويــة املتعلــق بــسبل ووســائل احلفــاظ علــى اســتخدام   

 ضــمان أمــان العمليــات الفــضائية، - التنيويف كلتــا احلــ. الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية
ل إىل تفـاهم بـشأن      ة حاجـة إىل التوصُّـ      مثَّـ  - ق يف الـدفاع عـن الـنفس       ع بـاحل  وتوضيح آليات التذرُّ  

ـــ    ــارجي، وجتنُّ ــتخدام الفـــضاء اخلـ ــتدامة اسـ ب املخططـــات الـــصدامية طرائـــق احلفـــاظ علـــى اسـ
  .لنشاط البشريواالحتماالت غري احملبَّذة يف هذا اجملال اهلام من جماالت ا

 العمليــات أمــان مهمــة إجــراء تقيــيم موضــوعي لفــرص تنفيــذ مفهــوم حــدِّدتوإذا مــا   -٤
ر الفضائية وأمن أنشطة الفضاء اخلارجي بوجه عام، فال ميكن التغاضي عن مـسألة كيفيـة تطـوُّ               

حنـو تزايـد اسـتخدام األدوات       الـرتوع    ، وال سـيما احتمـال     رهـذا التطـوُّ   ومنحـى    العامليشهد  امل
حــلٍ ملــشكلة أمــن  إجيــاد  جــدوىر الــشامل للواقــع حتليــلَ  ويــستلزم هــذا التــصوُّ . جليوسياســيةا

الزمـــة الفـــضاء يف بيئـــة جيوسياســـية متزايـــدة الـــصعوبة، مـــع مراعـــاة العوامـــل واالجتاهـــات امل
فاجلغرافيــا الــسياسية ترمــي، مــن خــالل إحــداث تــأثري . ألشــكال اجلامــدة للجغرافيــا الــسياسيةل

ن مــن وقــد تبــيَّ. االتمــن اجملــ وغــريهنــة يف جمــال املعلومــات  قيــق أهــداف معيَّ، إىل حتشعِّبمتــ
والبعيـدة   ة العواقـب اآلنيـ    قتـضي وت. تفسريات مـضلِّلة لألحـداث    املراهنة على   التجربة أنَّه ميكن    

ب على تلك املخططات اجليوسياسية إيالء االهتمام الواجـب فيمـا يتعلـق بإقامـة نظـام          اليت تترتَّ 
ومن املهم إدراك مجيـع العوامـل الـيت مـن شـأهنا            . العمليات الفضائية أمان  ضمان  ل من العالقات 

ي الترابط بني مجيـع التطـورات       وقد يؤدِّ . لمشاكل يف هذا اجملال   ل ةمجاعيإجياد تسوية   أن تعوق   
عـه،  توقُّمـا   نـة وعلـى حنـو ميكـن إىل حـدٍّ     ، يف ظروف معيَّ  هبذا املوضوع  واالجتاهات ذات الصلة  

علـى أسـاس ثنـائي أو علـى     باطمئنان ووعي،  تبادل املعلومات يفتبيَّن فيه أنَّ اآلمال  ي وضعإىل  
  .كامنة وراءها للعوامل الذاتية الاًنظرد أوهام جمرَّ ،أساس فردي آخر

ــهوج ومــن شــأن الوصــو   -٥ مفهــوم اســتدامة   يف صــوغ  املتَّبعــةل إىل تعريــف مــشترك للن
 يف  ء نزاعـات  نـشو   يساعد على التقليل من احتمـال      أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد أن      

كــشف ومــن مثَّ، فــإنَّ هنــاك حاجــة معقولــة ل . ســياق العمليــات الفــضائية إىل أدىن حــد ممكــن 
املــصادر احملتملــة النعــدام األمــن عنــد االضــطالع بأنــشطة الفــضاء اخلــارجي، والختــاذ  وحتديــد 

، سواء بسبب عوامـل ناجتـة عـن         يةعشوائ وقوع تطورات    للحيلولة دون تدابري مسؤولة مالئمة    
 لعـدم وجـود أي مفهـوم عـام     اًنظـر هـذا األمـر   أمهية تزداد بل . التكنولوجيا أو تضارب املصاحل   

   باستثناء التعريف الوارد يف لـوائح الراديـو       " (التشويش الضار  "ا فيما خيصُّ  أو معترف به عاملي( ،
علـق بعمـل اللجنـة الفرعيـة العلميـة          وفيمـا يت  ". األعمـال العدائيـة   "ناهيك عـن مفهـوم مـن قبيـل          

بــل  ذلــك العمــل ميكــن د أنَّمــن املؤكَّــ  العمليــات الفــضائية،أمــان ضــمان اهلــادف إىلوالتقنيــة 
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الئــم وتتميــز بــسمات إجيابيــة تــصاغ يف الــشكل املينبغــي أن يــسفر عــن إصــدار وثيقــة تنظيميــة 
 قواعــد الــسلوك يف وعلــى النقــيض مــن ذلــك، تفتقــر الــصيغة احلاليــة ملــشروع مدونــة. واضــحة

واآلثــار . الفــضاء اخلــارجي إىل العناصــر األساســية الالزمــة لتعزيــز األمــن يف الفــضاء اخلــارجي  
ويف حني حيرص مشروع املدونـة      . ذه الوثيقة قيقي هل اجلوهر احل الواقع  املترتبة على ذلك هي يف      

 تـدابري قـسرية     اختـاذ على تأكيد االلتزام مببدأ عدم استخدام القوة، فإنَّه يطرح فكـرة مـشروعية              
هبا فيما يتعلق باألجـسام الفـضائية األجنبيـة، عنـد االقتـضاء، بغـرض التخفيـف مـن                   أذون  غري م 

أي تفسري سليم لقاعدة عدم اسـتخدام القـوة         ُيصبح  ومن مثَّ   . احلطام الفضائي على سبيل املثال    
نــة أنَّ املبــدأ ولــيس مــن قبيــل املــصادفة يف مــشروع املدو . عــدمي اجلــدوى اًاملعتــرف هبــا عمومــ 

األساسي يف معاهدة املبادئ املنظمـة ألنـشطة الـدول يف ميـدان استكـشاف واسـتخدام الفـضاء         
، والـذي يـنص   ١٩٦٧اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى، املعتمدة سـنة           

دون متييــز ...  تكـون جلميــع الـدول حريــة استكـشاف واسـتخدام الفــضاء اخلـارجي     "علـى أن  
 إجـراء األحبـاث العلميـة يف الفـضاء          ايكـون حـر   "وأن  "  للقانون الدويل  اً قدم املساواة وفق   وعلى

") مبـدأ "مة على أنَّهـا     ومقدَّ(ا   جوهري معدَّلة تعديالً " بفكرة مركَّبة "عيض عنه   قد استُ " اخلارجي
مية حرية استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض الـسل        ...  تكون جلميع الدول  "تنصُّ على أن    

 وإمنـــا -يف مـــشروع املدونـــة عرضـــية " التفاصــيل "وليـــست تلـــك ...".  دون تــشويش ضـــار 
يكفـي التمتـع    و. ُصمِّمت مجيع هذه العناصر لتتواءم مع األحكام اليت تتـوخى التـدابري القـسرية             

 ثِّـل ميللتخفيـف مـن احلطـام الفـضائي         الـتحمُّس    أنَّ   إلدراكلقدرة على إقامة عالقـات منطقيـة        با
 وضـع الفـضاء اخلـارجي، وليـست القاعـدة           يفتغـيري جـذري     حداث  إشرعنة  لع هبا   تذرَّذريعة يُ 

الــواردة يف مــشروع املدونــة واملــشار إليهــا أعــاله ســوى أداة لــتمكني اجلغرافيــا الــسياسية مــن    
ــ"اســتنباط  وهتــدف هــذه التعــديالت علــى أحكــام   . الــيت ُتطبَّــق يف الفــضاء اخلــارجي " هاقوانين

إعـادة   املفـاهيم األساسـية ملـا هـو حـق، وإىل             إلغـاء  إىل   ١٩٦٧ لـسنة    معاهدة الفـضاء اخلـارجي    
ويف . لــسلوك يف الفــضاء اخلــارجيامعــايري والبنــاء الــسياسي واالنتقــاص مــن املبــادئ األساســية 

 مـن اضـطالع     فبـدالً . طـار املقبـول   اإلهذا الصدد، من الواضح أنَّ املبادرة قيد النظر خترج عـن            
ة تنظــيم األمــن يف الفــضاء اخلــارجي، ســوف ينتــهي بــه األمــر إىل  اجملتمــع الــدويل بتعزيــز عمليــ

ومن املناسب هنا أن نستـشهد بـاللوائح التنظيميـة الوطنيـة لـدى إحـدى                . إضعاف تلك العملية  
ذلك لـ  ةاألساسـي املبـادئ   فوثيقـة   . الدول املشاركة يف تقدمي مشروع املدونـة علـى سـبيل املثـال            

مبعـىن حريتـه    " (احلرية"تعلق بالفضاء اخلارجي على أساس      فيما ي " السيطرة"البلد تعرِّف مفهوم    
ــديهي أن املقــصود هــو  (مــن الوصــول إىل الفــضاء اخلــارجي   " احلرمــان"و)  يف التــصرفوهــ ب

واألمـر األهـم هنـا لـيس مبالغـة دولـة            ).  الدول اليت ُيعترب من املعقول حرماهنا مـن ذلـك          حرمان
 بـل  الفضاء اخلـارجي هبـذه الطريقـة العدوانيـة،     بعينها يف تقدير قدراهتا الفعلية على التصرف يف      
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 وضع هنوج التعامل مع الفضاء اخلـارجي مـن جانـب القـائمني علـى صـوغ       واضح من ال هالتوجُّ
 مـشروع   واضـعو املدونة، وهو ما يثري أسئلة معقولـة بـشأن عواقـب اجلهـود احلثيثـة الـيت يبـذهلا                    

لجنـة اسـتخدام الفـضاء      جيـُدر ب  و. ال يقبـل  هـذا املوقـف الـذي       فـرض مثـل     املدونة وشركاؤهم ل  
ــسلمية    ــق الناشــئة عــن    اخلــارجي يف األغــراض ال ــاجل أســباب القل ــة أن تع ــشروع املدون ــا، م  أمَّ

 داخـل  ا وقانونيـ ا سياسـي اًتقييمـ  فتـستدعي     يف تلك الوثيقة واملشار إليهـا أعـاله        الواردةاألحكام  
  .األمم املتحدة

وخيتلـف هـذا    . وذج اهليمنة يف الفضاء اخلـارجي     مند  ؤيِّومن املعروف أنَّ بعض الدول ت       -٦
، مثــل الريــادة أو حــىت التفــوق، والــيت  ددة ســابقا عــن األهــداف احملــاجوهريــ اختالفــاًاملــذهب 

فاهليمنـــة ال تقتـــصر علـــى العوامـــل .  مقـــصورةً عليهـــاكانـــت الـــسياسات حـــىت وقـــت قريـــب
؛ بـل إنَّهـا يف الواقـع تعـين          )ريمبـا يف ذلـك العـسك      (واالعتبارات املتعلقة بـالتفوق التكنولـوجي       

 أمــانويف ســياق .  خمططــات عدوانيــة حبــق تنطــوي علــى إقامــة عالقــات هيمنــة وتبعيــة  تــرويج
 يعبِّـر عـن الـوعي    ا أساسـي اًرمـز يف كوهنا   أيديولوجية اهليمنة   تكمن أمهية   العمليات الفضائية، ال    

 وأداة سياسـية  ا قويـ  الًا عام يف كوهن بقدر ما تكمن    السياسي ويسهم يف تشكيل اهلوية الوطنية،       
وســوف يكــون مــن . يف تقيــيم الفــرص واملــوارد وحتديــد األهــداف املنــشودة ووســائل حتقيقهــا

 توضــيُح مــدى التوافــق بــني املــذاهب الداعيــة إىل اهليمنــة يف الفــضاء  ةالعمليــمــن الناحيــة املفيــد 
حملتمـل هلـذه العقليـة       األثـر ا   إىل جانـب  ،  ١٩٦٧اخلارجي وبني معاهدة الفـضاء اخلـارجي لـسنة          

مـن   لعـلَّ و. ا آمنـ  اسـتخداما السياسية املستحكمة فيما خيـصُّ نظـام اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي              
 يــؤدي تنفيــذ تــدابري عمليــة لفــرض اهليمنــة يف الفــضاء اخلــارجي إىل خلــل يف نظــام    ناملتوقــع أ
ب اهليمنـة   ومـن املهـم هنـا أن ُيفهـم بوضـوح أنَّ منطـق مـذه               .  العمليـات الفـضائية    أمانضمان  

ومــن .  للغايــة يف جمــال املعلومــاتتــأثري فعَّــالواحتياجاتــه االســتراتيجية ال بــد أن تنطــوي علــى 
 إذا مل ينطـو علـى الـسعي إىل احتكـار بعـض جمـاالت               الواضح أنَّ مبدأ اهليمنة لن يكـون كـامالً        

شاركني يف  املـ غريها مـن  وينبغي أن تدرك الدول و    .  التدابري القسرية  اللجوء إىل األنشطة وعلى   
علـى رصـد الفـضاء    وتأثري ذلك   تطورات يف جمال املعلومات     هذه ال وقوع   األنشطة الفضائية أنَّ  
  .هو السيناريو األفضلبتاتاً اخلارجي لن يكون 

 العمليـات الفـضائية عـن       أمـان  بغرض تعزيز    االتصاالتوميكن ضمان تلبية احلاجة إىل        -٧
طبيعتـه  مبيزة إجيابيـة وهـي      ويتميز هذا اخليار    . حدةطريق منصة املعلومات حتت رعاية األمم املت      

     مقـدمي بـني   ة  الوظيفيـ  التبـادل قابليـة    من   االعملية والرباغماتية الواضحة، واليت يستمدها حصري 
وتـــوفِّر .  تفاعـــل مباشـــر ألي ســـبب مـــن األســـباب م قـــد ال يكـــون بينـــهالـــذينملعلومـــات، ا

هيكـل مـن هـذا القبيـل ضـمن منظومـة األمـم               علـى النجـاح يف إنـشاء         املمارسات الدولية مثاالً  
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املتحدة، أال وهو املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، اليت تقدِّم إىل مجيع الدول املعلومـات املتعلقـة                
فوائـد إنـشاء   ل إجراء حتليـل دقيـق  ومن مثَّ، فمن املفيد .  احملتملةاألحوال اجلوية السيئة والقاسية   ب

علـى النحـو الـذي يقترحـه        (فضاء القريـب مـن األرض       مركز موحد للمعلومات بشأن رصد ال     
 لتعزيـز املـصاحل املـشتركة       ا وقويـ  اًراً مـؤثِّ  ومن شأن ذلك املركز أن يوفِّر حافز      ). االحتاد الروسي 

ومــن املناســب أن نــشري إىل مــا يلــي فيمــا يتعلــق بالــدوافع  . يف هــذا اجملــال ذي األمهيــة الكــبرية
  : يف هذا اجملالالتفاعلإزاء املؤيدة التباع هنج متعدد األطراف 

األمم املتحـدة أن يـوفِّر متطلبـات أساسـية مـن الناحيـة              إىل   املركز   انتسابمن شأن     -  
واحلفـاظ علـى اسـتمراريتها، مبـا ميكِّـن          التفاعـل   السياسية واملؤسسية لبدء إجراءات     

  من مواصلة اجلهود املشتركة بطريقة مستقرة؛
تبــادل يح للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة  مــن شــأن تطبيــق آليــة املركــز أن يتــ   -  

ب االعتماد على خمططات اجلغرافيـا الـسياسية، وتـسمح          املعلومات بطريقة تكفل جتنُّ   
 العمليـات   يـضمن أمـان    علـى حنـو    األنشطة الدولية واحلفاظ عليه      طوربتحديد اجتاه ت  

  ؛) اليقني آفاق بناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي مبزيد منفتحمع (الفضائية 
 للمعلومات الواردة من خمتلف اجلهات       ومتكامالً اً موثوق اًسوف يصري املركز مصدر     -  

ــاألوضــاعبــشأن ) بعــضعــن واملــستقلة بعــضها (املقدِّمــة للمعلومــات   يف ة العملياتي
   وقوعها؛حالالفضاء القريب من األرض، وأن يتيح رصد التغريات بفعالية 

  ناحيتني التشغيلية واللوجستية على تكاليف كبرية؛لن تنطوي هيكلة املركز من ال  -  
 لعـدد كـبري مـن    اًسوف يكون احلصول علـى املعلومـات الـيت يقـدِّمها املركـز متاحـ             -  

  .املستعملني املهتمني
وينبغـي أن  . وينبغي أن يكون لدى الدول دافـع إجيـايب لتزويـد املركـز مبـا لـديها مـن معلومـات               

 أساس التفاهم على أنَّ املعلومات ستكون متاحـة للمجتمـع   تقوم السياسات يف هذا اجملال على 
وتكمــن ميــزة املركــز الواضــحة، واختالفــه  . هلــمأذون  يف املــستعملني املــالــدويل بأســره، ممــثالً 

اجلوهري عن اآلليات األخرى، يف أنَّ املعلومات سوف ُينظـر إليهـا يف سـياق عملـه علـى أنَّهـا                     
إىل جمــال تبــادل املعلومــات علــى أنَّــه تنافــسي أو ُعرضــة منفعــة عامــة تفيــد اجلميــع، ولــن ُينظــر 
ومـن شـأن تـشكيل    . ءيف ميـدان الفـضا  بـني الـشركات     للدوافع التنافسية، مبا يف ذلـك التنـافس         

 ا هامـ  عنصراً إىل مبدأ العمل اجلماعي أن يكون        اً جتاه تبادل املعلومات استناد    اًموقف سليم متام  
  .طة الفضاء اخلارجي منوذج بناء الثقة يف أنشعناصرمن 
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 إىل اللجنـة    ا االحتـاد الروسـي رمسيـ      قـدَّمها وفيما يلي مـشاريع مبـادئ توجيهيـة إضـافية             -٨
 .الفرعية العلمية والتقنية يف صَيغها األصلية باللغتني الروسية واإلنكليزية

    
  مشاريع مبادئ توجيهية    

  
باستبانة احتماالت اقتراب التوصُّل إىل تفاهم أساسي ووضع ُنُهج عملية فيما يتعلق     

األجسام املطلقة حديثاً من األجسام املوجودة بالفعل يف الفضاء القريب من األرض، 
  سياق التحضري لعمليات اإلطالق وتنفيذها يف

ينبغي حثُّ الـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة علـى النظـر يف إجـراء تقيـيم سـابق لإلطـالق                       
طلقـة حـديثاً مـن األجـسام املوجـودة بالفعـل يف مـدار قريـب                 بشأن إمكانية اقتراب األجسام امل    

من األرض أو اصطدامها هبا، وكـذلك النظـر يف التنـسيق الـدويل للعمليـات املزمـع تنفيـذها يف                    
ــات        ــدة مــستقبالً مــن منظــور إدارة ســالمة العملي ــه مــن فائ ــا ســيعودان ب ــالنظر إىل م ــدار، ب امل

ت احلكوميــة الدوليــة جبهــود متواصــلة، تنطــوي وينبغــي أن تــضطلع الــدول واملنظمــا. الفــضائية
على قدر كاٍف من االتساق والتكامـل، للنـهوض بوضـع وتنفيـذ مقتـضيات سياسـاهتا الطويلـة                   
األجل املصمَّمة للتصدي لتلك املهمة وإجنازها على النحو املالئم، يف حدود ما هـو ممكـن مـن                  

حـىت تـشارك الـدول واملنظمـات        وميكـن أن تـشمل الـشروط الواجـب توافرهـا            . الناحية التقنيـة  
ــشغيلي        ــشاء إطــار ت ــة، ومــن أجــل إن ــات تعاوني ــة مــشاركة اســتباقية يف عالق ــة الدولي احلكومي
مناسب لتبادل املعلومات يف األمد البعيد، وضع واستخدام معيـار دويل موحَّـد لتمثيـل وتبـادل         

ء ولــوج املركبــات املعلومــات املالئمــة بــشأن مــسارات الطــريان اإلمسيــة ملركبــات اإلطــالق أثنــا
بصرف النظر عـن أشـكال التعـاون الثنائيـة أو املتعـدِّدة األطـراف الـيت                 ). [احلموالت(الفضائية  

قد يراها املشاركون املعنيون ممكنـة، ينبغـي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة، أثنـاء إجـراء                 
ن األجـسام املوجـودة     التقييم السابق لإلطالق بشأن إمكانية اقتراب األجسام املطلقـة حـديثاً مـ            

بالفعــل يف مــدار قريــب مــن األرض أو اصــطدامها هبــا، أن تــستفيد علــى النحــو الواجــب مــن    
الفرص والفوائد اليت يتيحها مجع وتوزيع املعلومات عن مسارات األجسام الفـضائية املوجـودة              

 مــن بالفعـل يف الفـضاء اخلـارجي الــيت يقـدِّمها مركـز املعلومـات بــشـأن رصـد الفـضاء القريـب         
  .]األرض حتت رعاية األمم املتحدة

ــصَّلة ووضــع          ــات مف ــادل بيان ــى تب ــيت تنطــوي عل ــة ال ــشطة التعاوني ــة األن وهبــدف ضــمان تنمي
ــدول واملنظمــات         ــشجيع ال ــي ت ــضائية، ينبغ ــات الف ــراض ســالمة العملي ــة ألغ إجــراءات مالئم

ــاً،       ــة علــى تقــدمي إشــعارات ســابقة لإلطــالق، مــىت كــان ذلــك ممكن ــة الدولي ــضمَّن احلكومي  تت
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معلومـــات عـــن التـــواريخ واملواعيـــد املقـــرَّرة لعمليـــات اإلطـــالق املزمعـــة، وأنـــواع مركبـــات   
اإلطالق، ومعلومات أساسية عن األجسام الفضائية املقرَّر وضـعها يف املـدار، مـع اإلشـارة إىل                 
منــاطق املقــصد يف الفــضاء اخلــارجي القريــب مــن األرض الــيت يعتــزم أن توضــع فيهــا األجــسام 

أو البـارامترات األساسـية للمـدار اإلمسـي لكـل جـسم والتـوزُّع املمكـن لقـَيم                   /طلقة حـديثاً و   امل
وينبغي أن يكون هناك فهـم عـام مفـاده أنَّ اللجـوء إىل اإلشـعارات الـسابقة                  . تلك البارامترات 

لإلطــالق، الــيت تــوفِّر جممــوعيت املعلومــات املــشار إليهمــا أعــاله، ميكــن أن يغــدو منطــاً مــستقرا   
كممارسة معترف هبـا دوليـا، وأن ُيـستدام كمعيـار عمـل مـشترك روتـيين بـالتوازي مـع تعزيـز               

ومـن  . اخلـارجي نظام أمن الفضاء، مبا يف ذلـك تـدابري الـشفافية وبنـاء الثقـة يف أنـشطة الفـضاء                     
ايت من العوامل أن يـساعد علـى إزالـة األسـباب الـيت قـد تثـبط التوصُّـل إىل         ؤشأن هذا املزيج امل   

وجيب إيالء اهتمام خاص وعاجـل ملعاجلـة مـسألة التنفيـذ العملـي              . رسة شاملة يف هذا اجملال    مما
ــواريخ واملواعيــد املقــرَّرة لعمليــات اإلطــالق املزمعــة،       إلجــراء بــشأن تقــدمي معلومــات عــن الت
وأنواع مركبات اإلطالق، ومعلومات أساسية عن األجسام الفضائية املقرَّر وضـعها يف املـدار،        

شارة إىل مناطق املقصد يف الفـضاء اخلـارجي القريـب مـن األرض الـيت يعتـزم أن توضـع                     مع اإل 
فيها األجسام املطلقة حديثاً، ألن ذلك سـيتطلَّب جهـداً أقـل بكـثري لتطبيـق اإلجـراءات التقنيـة                    
اجلديــدة واإلجــراءات املرتبطــة هبــا، ويــوفِّر يف الوقــت نفــسه تطابقــاً مثاليــاً بــني احلــل املطــروح   

  .ة والفرصة العمليةواحلاج
وينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة، امتثــاالً ملهامهــا ومــسؤولياهتا القانونيــة مبوجــب   

 وقابلـة للتحقيـق،     راغماتيـة باللوائح املنصوص عليها يف تـشريعاهتا واتفاقاهتـا، وباختـاذ خطـوات             
ا تـوافر الـشروط     أن تدعم وتعزِّز إمكانية إقامة الشراكات مع الصناعة، وأن تضمن مـن جانبـه             

املــسبقة الالزمــة لتنــسيق النــشاط بغيــة البــدء يف دراســة واستكــشاف مفــاهيم االرتقــاء بأنظمــة   
الــتحكم يف مركبــات اإلطــالق أو مواصــلة ذلــك، ممــا يتــيح وضــع إجــراءات إلدخــال تغــيريات 

اء على برامج الرحالت، من أجل ضمان االستجابة السريعة ملخاطر االصطدام غري املتوقَّعة أثنـ             
ــي  ــود لوضــع       . اإلطــالق الفعل ــضطلع جبه ــة أن ت ــة الدولي ــات احلكومي ــدول واملنظم ــي لل وينبغ

ــوزُّع      ــة والت ــة اإلمسي ــارامترات املداري ــاج املعلومــات املتعلقــة بالب واســتخدام صــيغة موحَّــدة إلنت
احملتمل لقَيم تلك البـارامترات وتبـادل تلـك املعلومـات قبـل اإلطـالق، وذلـك فيمـا خيـصُّ كـل               

ائي ُيعتزم انفصاله وولوجه مستقالً يف املدار املـستهدف، هبـدف إتاحـة إجـراء تقيـيم                 جسم فض 
وبنـاًء علــى ذلـك، ينبغــي   . حلـاالت االقتـراب احملتملــة، وتنـسيق العمليــات املداريـة وفقـاً لــذلك     

تلخيص اخلربات املكتسبة واألساليب املستحدثة، والسعي إىل إضفاء الطـابع املؤسـسي عليهـا،              
ــا يف ــادة      إلدماجه ــرحالت الفــضائية وإجــراءات اإلف ــسالمة ال  الوقــت املناســب يف التخطــيط ل



 

10 V.15-02982 

 

A/AC.105/L.296

. باالســتعداد لإلطــالق، يف حــدود مــا هــو ممكــن مــن الناحيــة التقنيــة ومــن غريهــا مــن النــواحي
وينبغي حثُّ الدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة علـى التـصدي، عـن طريـق آليـات مالئمـة،                     

 بني املمارسات اليت جيري وضـعها، وعلـى تـرويج اسـتخدامها           ملهمة حتقيق التطابق أو التقارب    
  .الةلتحقيق األهداف املتعلقة بتنفيذ تدابري السالمة العملية والفعَّ

    
  منع وقوع تغيُّرات خطرية يف بارامترات البيئة الفضائية نتيجة لتعديالت متعمَّدة    

 بــأنَّ التحــديات املتعلقــة ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة أن ترســي فهمــاً واضــحاً 
بضمان السلوك اآلمن واملـسؤول يف العمليـات الفـضائية تفـرض ضـرورة التركيـز علـى تفـادي                 
ــة هبــدف       ــرن بإســاءة اســتخدام التكنولوجيــات والوســائل التقني وإدارة األزمــات، الــيت قــد تقت

ل هتديـداً لألنظمـة   إدخال تعديالت متعمَّدة على البيئة الفضائية الطبيعية، ما من شـأنه أن يـشكِّ   
ــضائية و ــا   /الف ــواطن ضــعف هب ــاد م ــسبَّب يف إجي ــة    . أو يت ــات احلكومي ــدول واملنظم ــي لل وينبغ

الدوليــة، حرصــاً منــها علــى مراعــاة االمتثــال التفاقيــة حظــر اســتخدام تقنيــات التغــيري يف البيئــة  
ــتح بــاب التوقيــع عليهــا يف           ــراض عدائيــة أخــرى، الــيت فُ ــراض عــسكرية أو أليــة أغ  ١٨ألغ

، مــن خــالل  ١٩٧٨أكتــوبر / تــشرين األول٥، ودخلــت حيِّــز النفــاذ يف   ١٩٧٧مــايو /أيــار
أو تطبيقهــا، وهبــدف تعزيــز املفهــوم الكلــي الــذي تتَّــسم بــه، إيــالء األولويــة  /املــشاركة فيهــا و

وينبغـي أن تتفـق   . للجوانب واملعايري اليت تفي باالحتياجات املتعلقة بسالمة العمليات الفـضائية       
ملنظمات احلكومية الدولية على أنَّ استخدام تقنيات تغـيري بيئيـة يف أغـراض سـلمية ال                الدول وا 

متنعها االتفاقية رمسيا ميكن، ما مل تدعمه معايري وإجـراءات حامسـة تـضمن الـسالمة، أن يـؤدِّي               
 إىل إتالف األجسام الفضائية العاملة املوجودة يف املدار أو إحلاق الـضرر هبـا، وأن يتـسبَّب مـن                  

أو شديدة وفقاً لالتفاقية، مبعـىن أنَّ هـذه اآلثـار           /أو طويلة البقاء و   /مثَّ يف آثار واسعة االنتشار و     
أو متوقَّعة بتهشُّم أجسام فضائية أجنبيـة أو أجـسام أخـرى،          /ميكن أن تشكِّل هتديدات فورية و     

  .مبا يؤدِّي إىل انتشار احلطام الفضائي انتشاراً واسعاً يعوق استخدام املدار
، ُيقـصد بالتالعـب املتعمَّـد يف العمليـات الطبيعيـة تغـيري خـصائص                ولغرض هذا املبدأ التوجيهي   

التركيـز اإللكتـروين واحلـرارة يف الغـالف األيـوين، وكثافـة الغـالف               (البيئة الفضائية عـن قـصد       
اجلوي العلوي وتركيبه الكيميـائي، وكثافـة االنبعاثـات الكهرمغنطيـسية، وخـصائص األحزمـة               

وبنـاًء علـى مـا تقـدَّم، وعنـد          ). اإلشعاعية، مبا يف ذلـك إنـشاء األحزمـة اإلشـعاعية االصـطناعية            
التخطيط ألنشطة الفضاء اخلارجي وتنفيـذها، ينبغـي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أالَّ                 
تنخــرط أو تــسمح للكيانــات املــشمولة بواليتــها واخلاضــعة لــسيطرهتا بــاالخنراط يف اســتخدام    

ت التغــيري الــيت ميكــن أن تــؤثِّر علــى حالــة البيئــة الفــضائية علــى حنــو ُيحــدث تــأثرياً ســلبيا   تقنيــا
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علـى املركبـات الفـضائية العاملـة     ) باإلضافة إىل العوامل املوضوعية املوجودة يف البيئة الفضائية      (
 األوىل مـن    وما يرتبط هبا من بىن حتتية أرضية بدرجة تكـافئ أو تـضاهي اآلثـار املبيَّنـة يف املـادة                   

وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تدرك متاماً أنَّ ذلك التأثري الـسليب قـد            . االتفاقية
يؤدي إىل تعطيل املركبات الفضائية العاملـة ومـا يـرتبط هبـا مـن بـىن حتتيـة أرضـية، ومـن مثَّ إىل                

مـن احلطـام    ) تجـسيما (زيادة يف عدد حوادث االصطدام وتواترها، وانتـشار أجـسام صـغرية             
الفضائي، والتشويش على الوصالت الراديوية الفضائية، ووقـوع أعطـال يف عمليـات الـتحكُّم               
يف األجــسام الفــضائية ويف املعــدات ونظــم املالحــة املوجــودة علــى متنــها، وتــشويه اإلشــارات   

  .الراديوية املستخدمة تقنيا يف قياس بارامترات مسارات األجسام الفضائية
ول واملنظمات احلكومية الدولية أن ُتخـِضع املـسائل الـيت تـشكِّل جـوهر هـذا املبـدأ                   وينبغي للد 

التوجيهي للتنظيم املالئم على صعيدي الوقاية واالستجابة، حبيث يشمل األنشطة اليت تـضطلع             
  :هبا أو تشارك فيها تلك الدول واملنظمات أو الكيانات التابعة هلا، ويشمل ذلك ما يلي

ــة يف    تعزيــز التو  )أ(   ــة باملخــاطر املرتبطــة بــأي تالعــب متعمَّــد يف العمليــات الطبيعي عي
السياق املنـصوص عليـه يف هـذا املبـدأ التـوجيهي، وكـذلك اتِّبـاع هنـج نظـامي إزاء تقيـيم هـذه                  

  املخاطر والسيطرة عليها؛
تصميم وتنفيذ القيود اإلدارية والتشغيلية والتكنولوجيـة، علـى الترتيـب، يف مرحلـة                )ب(  
شاء وعلى مدى مسار تنفيذ التجارب أو أي أنواع أخرى من األنشطة اليت تنطوي على أي                اإلن

  تالعب متعمَّد يف العمليات الطبيعية، يف السياق املنصوص عليه يف هذا املبدأ التوجيهي؛
حتديد قيم بارامترات البيئة الفضائية اليت تشكِّل مستويات حرجـة هتـدِّد الـسالمة،        )ج(  

م وتأثري أي تالعب طفيف يف العمليات الطبيعية يف السياق املنـصوص عليـه يف             فيما خيصُّ حج  
  .هذا املبدأ التوجيهي، لضمان أالَّ يؤدِّي استخدام مثل هذه التقنيات إىل وقوع ظواهر ضارة

ــرة    ــا ورد يف الفقـ ــر عمَّـ ــصرف النظـ ــساس     ٢وبـ ــة، ودون املـ ــن االتفاقيـ ــة مـ ــادة الثالثـ ــن املـ  مـ
التــشارك يف البيانــات والتنبــؤات   "هــا يف املبــدأ التــوجيهي بــشأن    بــاإلجراءات املنــصوص علي 

، إذا مـا تبـيَّن، يف سـياق تنفيـذ هـذا املبـدأ التـوجيهي، أنَّ قـَيم         "التشغيلية اخلاصة بطقس الفضاء   
حلرجــة الــيت هتــدِّد الــسالمة، ينبغــي أن  بــارامترات البيئــة الفــضائية قــد وصــلت إىل املــستويات ا 

أو تقـدمي املعلومـات، يف حـال    /تكون الدول واملنظمات احلكوميـة الدوليـة مـستعدة للتـشاور و     
توافرها، عند تلقِّي طلب من دول أو منظمات حكومية دولية أخرى مهتمة بتلـك املـشاورات            

  .أو املعلومات ألسباب وجيهة وصحيحة/و
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  ل يف تشغيل األجسام الفضائية األجنبية ىل احليلولة دون التدخُّ إسياسة ترميتنفيذ     
   به إىل املعدات والرباجميات املوجودة على متنهااملأذون من خالل الوصول غري 

ــصرَّ   ينبغــي ل ــيت تت ــة ال ــة الدولي ــدول واملنظمــات احلكومي ــها   ف ل ــات، ومن ــة متطلَّب مبوجــب مجل
تنظـيم  مـن خـالل قيامهـا ب    ،  ١٩٦٧ارجي لسنة   املادة السادسة من معاهدة الفضاء اخل     متطلبات  

 تنفيـذ العمليـات الفـضائية علـى حنـو آمـن ومـسؤول، أالَّ                املتعلقة بضمان  املهام الوظيفية وإدارة  
تـدعم أو  أنـشطة،  نفـسها   إىلأو تنـسب  /على حنـو مباشـر أو غـري مباشـر يف أنـشطة، و             تنخرط  

ــساعد أيَّ ــى إدمــاج أيِّ  ت ــات أو ب/وأجهــزة   ممارســة تنطــوي عل تكــون، مــن  حاســوبية، راجمي
بــه يف التــشغيل املــأذون ل غــري التــدخُّ أو معدَّلــة عمــداً، بقــصد  ُمعــدَّة أصــالً،الناحيــة الوظيفيــة

أو الوصـول غـري     /املنتظم للمعدات احلاسوبية املوجودة على منت األجـسام الفـضائية األجنبيـة و            
صة للتــصدير أو ناهتــا املخصَّــ مكوِّأو/م الفــضائية وبــه إىل أنظمــة معلوماهتــا، يف األجــسااملــأذون 

، مـــن خـــالل البيـــع أو التـــأجري أو غـــري ذلـــك، مـــن جانـــب مـــستفيدين أجانـــب    االســـتعمال
لدول واملنظمات احلكوميـة الدوليـة أن ُتلـزم الكيانـات اخلاضـعة             وكذلك ينبغي ل   .)مستعملني(

 ممارسـة  أيِّ  االمتنـاع عـن   بـشأن )تأكيـدات (تقـدمي ضـمانات   بأو سـيطرهتا    / و  القضائية لواليتها
واملتعاقـدين مـن    (من هذا القبيل، سواء من جانبها أو من جانـب موظفيهـا أو املتعاقـدين معهـا                  

لـدول أو املنظمـات احلكوميـة الدوليـة الـيت           ينبغـي ل  و.  من املـستويات   على أي مستوى  ) الباطن
أو /ائية وي املركبــات الفــض د مــصنِّعي ومــورِّ بــشأنأو الــسيطرة /والقــضائية  متــارس الواليــة  

باعتبـار  أو الرباجميـات املدجمـة،      / و ا بعـدم وجـود أي مـن هـذه األدوات          ناهتا أن تشهد رمسي   مكوِّ
أو بنـاء علـى طلـب       /ووتأكيدمها  ق من السالمة واألمن     لتحقُّلالدائمة  عمليات  الاً من   جزءذلك  

 ممارســة ختــالف ذلــك، وينبغــي أن يــسود فهــم مــشترك بــأنَّ أيَّ ). لاملــستعِم(اجلهــة املــستفيدة 
 طبيعـة اآلثـار      عـن  أو/، و  لتـسويغها  استخدامهاأنه ميكن   فترض  بصرف النظر عن الدوافع اليت يُ     

ــار ومــدَّ   / أداة واحملتملــة أليِّ ــة مدجمــة بعينــها ونطــاق تلــك اآلث هتا، أو معــايري هتا وشــدَّأو براجمي
عليهــا ب االخنــراط املــستخدمة أو األهــداف النهائيــة الــيت ُيــسعى إليهــا يف هــذا الــسياق، ســيترتَّ 

ــات الفــضائية نظــراً     ــى ســالمة العملي ــتحكم  عواقــب خطــرية عل ــات ال  وأيَّاحملــوَّرة  ألنَّ براجمي
ميكــن أن إدماجهــا يف األجــسام الفــضائية، إذا مــا جــرى تفعيلــها، قــد يتــسنَّى مكوِّنـات أخــرى  

  علــى القــدرات التــشغيلية لألجــسام الفــضائية الــيت حتملــها وعلــى اســتدامة مهامهــا، اًر ســلبتــؤثِّ
 وقـــوع ن خمـــاطر األعطـــال وتزيـــد مـــن احتمـــال م مـــُتفـــاِقميكـــن أن وعلـــى وجـــه التحديـــد، 

  .احلوادث/األحداث
 التأثري يف األجـسام الفـضائية األجنبيـة         وُيراد منها  ممارسة يتناوهلا هذا املبدأ التوجيهي        ألنَّ أيَّ  اًونظر

تنطـوي يف    تلك األجـسام، األوامر املرسلة إىل اإلخالل بعلى حنو يؤدي، على وجه اخلصوص، إىل    
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ــة       ــة الــيت متــارس الوالي ــة الدولي ــدول واملنظمــات احلكومي ــان ال أو /والقــضائية جوهرهــا علــى حرم
ــك          ــإنَّ تل ــصاحلها، ف ــا وم ــن حقوقه ــضاء اخلــارجي م ــذكورة يف الف ــى املوجــودات امل ــسيطرة عل ال

أو ضــارة هبــا، /عــده وملبــادئ القــانون الــدويل وقواانتــهاكاً املمارســات ينبغــي أن ُتــصنَّف باعتبارهــا 
، ١٩٦٧ الفـضاء اخلـارجي لـسنة        املنبثقـة مـن املـادة التاسـعة مـن معاهـدة           املبادئ  تلك  ومنها حتديداً   

  .زاهة التجارية  عن املعايري املستقرة بشأن املمارسات احلسنة النية والنفضالً
والوسائل الكفيلـة   بل  للسُّاملناسب  لدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تويل االعتبار        ينبغي ل و

بالتصدي ملثل هذا الوضع، حبيث جيري ترسيخ الفهم الوارد يف هـذا املبـدأ التـوجيهي، مباشـرة                  
من جانـب هـذه الـدول واملنظمـات، ومـن جانـب الكيانـات غـري احلكوميـة اخلاضـعة لواليتـها                       

ي إجــراءات عمليــة علــى املــستويني املؤســسوذلــك مــن خــالل اتِّخــاذ أو ســيطرهتا، /والقــضائية 
وينبغي االضطالع هبذه اجلهود بغية الوفاء بالشروط األساسية لتوحيد التنظـيم الـدويل         . والتقين

يف صـورة ميثـاق     ( منفـصلة رفيعـة املـستوى        بصياغة واعتماد وثيقة سياسـة عامـة      يف هذا اجملال،    
  ). على سبيل املثال،دويل

    
التنفيذ متطلبات تلبية ومناسبة بشأن معاجلة من وجود أسس موضوعية التيقُّن طرائق     

اآلمن للعمليات اليت ينتج عنها تدمري األجسام الفضائية املوجودة يف املدار، يف حاالت 
    الضرورة القصوى

باملبـادئ التوجيهيـة   يف الوقـت نفـسه    للدول واملنظمات احلكومية الدوليـة، مـع االلتـزام التـام        حيقُّ
 الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية،          لتخفيف احلطام الفضائي الـصادرة عـن جلنـة اسـتخدام          

 للمركبات الفضائية املوجـودة يف املـدار، أن         تعمَّدجتنُّب التدمري امل  بضرورة  فيما يتعلق   وخصوصاً  
 األجـسام الفـضائية     تتـوفر مـن أجـل تـدمري        إلجياد احللول اليت ميكـن أن        ىحتتفظ باخليارات وتسع  

عمليــات بــدائل هــذه المــا يكــون مثَّــة اقتنــاع بــأنَّ حينأو ســيطرهتا، /والقــضائية اخلاضــعة لواليتــها 
، علـى سـبيل املثـال، يف سـياق     جيوز تسويغه افتراضاًمثلما ( بكثري   اًسيكون هلا عواقب أكثر ضرر    

ن وبـصرف النظـر عـن املفهـوم املبـيَّ     . ) حمتمـل خطر كويكبُتبذل من أجل مواجهة    جهود دولية   
 لألجـسام الفـضائية املوجــودة يف   تعمَّـد  التـدمري امل  بوجـه عـام أنَّ  اًأعـاله، ينبغـي أن يكـون مفهومـ    

ضمان استدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي يف  يف إطار به، املدارات القريبة من األرض أمر ينبغي جتنُّ  
ويف . الرتاعـات ن  األمد البعيد، واحلفاظ على كون الفضاء اخلارجي بيئةً آمنة ومستقرة وخالية م           

 حكوميــة دوليــة منظمــة أو دولــةه فيهــا واجِــاالفتراضــية الــيت ُت مجيــع احلــاالت هــذا الــصدد، فــإنَّ
أو /لقيــام بعمليــة تــؤدي إىل تــدمري جــسم فــضائي خاضــع لواليتــها القــضائية و لضــرورة قــصوى 

)  خيـار تقـين آخـر عـدا ذلـك          أيَّاجلـسم يف الفـضاء      حتليـق   ظـروف   تتيح  أي عندما ال    (لسيطرهتا  
ن علـى حنـو مقنـع أنَّ عمليـة التـدمري تـدبري ال       حبيـث ُيبـيَّ  إثباهتا باألدلة على النحو الواجب، ينبغي  
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حلياة البشرية أو البيئـة أو املمتلكـات        يتهدَّد ا  أو حمتمل،    فوري،  خطر فادح  منه لتاليف وقوع     مفرَّ
 وأ، لــألرضع دخــول جــسم فــضائي إىل الغــالف اجلــوي الفــضاء اخلــارجي، أو يف حالــة توقُّــيف 

 أي عمليـة    تـوخِّي وعـالوة علـى ذلـك، فـال ينبغـي           . يف البحر سقوطه على األرض أو يف اجلو أو        
قـضائية  ميكن أن تؤدي إىل إحداث أضرار مباشرة أو غري مباشرة بأجسام فضائية خاضعة لوالية               

ــ (أجنبيــة ســواء نتيجــة لالصــطدام امليكــانيكي أو نتيجــةً الســتخدام وســائل   ، )سيطرة أجنبيــةأو ل
 الدول أو املنظمات احلكوميـة      مل توافق على ذلك صراحةً    أو إىل تدمري تلك األجسام ما        ،أخرى

  .والسيطرة على تلك األجسام الفضائيةالقضائية الدولية صاحبة الوالية 
أسـس  إىل  اً بوقـت كـاٍف، اسـتناد   اًكومية الدولية، قبل املضي قُُدملدول واملنظمات احلينبغي ل و

التقيُّـد  ار، أن حتـرص علـى ضـمان        مشروعة، يف عملية تـدمري اجلـسم الفـضائي املوجـود يف املـد             
ــالغ عــن    ــإجراءات لإلب ــة ب ــك     مب الظــروف احمليط ــوفر يف تل ــي أن تت ــات، وينبغ ــك العملي ــل تل ث

ينبغي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن          كما  . نة أدناه اإلجراءات العناصر األساسية املبيَّ   
كتــب شــؤون الفــضاء ، مـن خــالل م املناســباجملتمــع الـدويل علــى النحــو  تواظـب علــى إبــالغ  

الـضرورة، بـالظروف الـيت      وكذلك عرب سائر القنـوات ذات الـصلة، حـسبما تقتـضيه             اخلارجي  
 حـسبما   رات املوقـف،  بكيفيـة تقيـيم تطـوُّ     إضـافةً إىل ذلـك      غـه   مثل هذه العملية، وأن تبلِّ    تسوِّغ  

متوقَّعـة  ع آثـار جانبيـة      وقـو   احتمـال  ما زاد ا أنَّه كلَّ  وينبغي أن ُيعترب مبدأً عام    . تقتضيه الضرورة 
 مراحـل   خمتلـف أن تكون املعلومات اليت ُتتاح على الصعيد الدويل يف          وجب  اء العملية،   من جرَّ 

صـحيح  ن النظـر علـى حنـو    ، يتعـيَّ  عمليـا وحيثما أمكن. كثر تفصيالًالتحضري للعملية وتنفيذها أ 
وعنـد العمـل    . شـبه آين   أو   ع سـري  تفـاعلي بنمط  يف الشروط املسبقة اليت تنظِّم تقدمي املعلومات        

لقيــام بعمليــة لتــدمري جــسم فــضائي، وتثبــت ضــرورة اعلــى جمموعــات القــرارات الــيت تفتــرض 
والـيت  لضمان السالمة،   التدابري الالزمة   ن على الدول واملنظمات احلكومية الدولية أن توفِّر         يتعيَّ

تـرب معـه هـذه التـدابري        ضمانات مسوَّغة وموضوعية، بالقدر الـذي ُتع      من شأهنا أن تشتمل على      
  .قابلة للتطبيق ومرضية

    
اإلزالة عمليات اآلمن للتنفيذ ل  د الوظائفمشترك متعدِّمتكامل تصور واستدامة صوغ     

 ضمان تنفيذلوحتديد اخلطوات اإلضافية  ، لألجسام الفضائيةتعمَّدالفعلية والتدمري امل
     املسجَّلة، وخباصة حسبما ُيطبَّق على األجسام غريتلك العمليات

 لألجـسام الفـضائية   تعمَّـد أو التدمري امل/اإلزالة الفعلية وبشأن يف سياق تطبيق املبادئ التوجيهية   
لـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة        ينبغي ل يف مرحلة تصميم العمليات ذات الصلة وتنفيذها،        

ر ويعــزِّز معــايري أن تكيِّــف تلــك األنــشطة لتتــواءم مــع أحكــام هــذا املبــدأ التــوجيهي الــذي يــوفِّ 
رئيسية لدعم املصاحل الفردية واملشتركة كما ينبغي أن ُتفهم يف السياق قيد النظر، مبـا يف ذلـك         
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رة مبوجب اتفاقيـة تـسجيل األجـسام املطلقـة     فيها اإلجراءات املقرَّفعالً ذ  يف احلاالت اليت مل ُتنفَّ    
، فيمــا )اتفاقيــة التــسجيل (١٩٧٥ينــاير / كــانون الثــاين١٤يف الفــضاء اخلــارجي، املعتمــدة يف  

لــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة أن ينبغــي لو. قــة يف الفــضاء اخلــارجييتعلــق بأجــسام مطلَ
 إىل هنج يقوم على التكامـل التـام، وذلـك بغيـة             اًيم العمليات املشار إليها استناد     تنظ إمتامتضمن  

  .أو عشوائية أو ضارةسائبة ب أي ممارسات جتنُّ
لق الدول واملنظمات احلكومية الدولية من فهم مفاده أنَّ ضـمان وجـود أسـباب     وينبغي أن تنط  

إثبـات  يف  احملقَّقـة    يتوقف مباشرة على املوثوقية      تعمَّدالتدمري امل /مشروعة لعمليات اإلزالة الفعلية   
 يف سجل األجسام املطلقـة يف الفـضاء اخلـارجي           سواء كان مسجالً  (د  أنَّ اجلسم الفضائي احملدَّ   

د يف املـدار والـذي يفتـرض ارتباطـه أو           تـدمريه، واجلـسم املـادي احملـدَّ       /تـه ر إزال املقـرَّ )  يكن أو مل 
وينبغـي أن   .  الواحـد نفـسه     بذلك اجلـسم الفـضائي، ميـثالن اجلـسم املـادي           اًبالفعل مرتبط كونه  

 احملـدِّد    علـى أنَّـه العامـل      اًا أو تـدمريه عمـد     جـسم املـراد إزالتـه فعليـ       اإلجيـايب لل  تحديد  ال ُينظر إىل 
وبنـاء علـى ذلـك، وإىل حـني حتديـد           .  يف العمليـة   اًمُد عملية اختاذ القرار باملـضي قُـ       يف) احلاسم(

 على حنـو مقنـع ودقيـق مبـا فيـه الكفايـة، ال ينبغـي أن ُينظـر                    وضعيتهد و احملدَّمنشأ اجلسم املادي    
ينبغـي  و. تعمَّـد التـدمري امل  /ا لعمليـة اإلزالـة الفعليـة      فوريـ ) مقـرراً  (اًسم باعتباره هـدف   إىل ذلك اجل  

لدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تسعى باستمرار إىل تنسيق جهودهـا الراميـة إىل إرسـاء                ل
ــة        ــصدي بفعاليـ ــن التـ ــن مـ ــأهنا أن متكِّـ ــن شـ ــيت مـ ــات الـ ــراءات واآلليـ ــق اإلجـ ــلة تطبيـ ومواصـ

ات ومـن تلبيـة     لالحتياجات الفردية واملشتركة فيمـا خيـص حتديـد األجـسام املوجـودة يف املـدار               
  .تلك االحتياجات

 ن حتليـلٌ شـامل جلميـع األسـاليب املمكـ          تعمَّـد التـدمري امل  /وينبغي أن يسبق عملياِت اإلزالة الفعليـة      
.  لتنفيــذ تلــك العمليــات، مبــا يف ذلــك تقيــيٌم للمخــاطر الــيت ينطــوي عليهــا كــل أســلوب اتباعهــا

علقـة باجلوانـب التقنيـة لألسـلوب املختـار          الع اجملتمع الدويل على املعلومات املت     وُتحدَّد درجة إطْ  
يـات  أو املنظمـات احلكوميـة الدوليـة الـيت ختطِّـط هلـذه العمل             / لتقـدير الـدول و     لتنفيذ العملية وفقاً  

 أنَّ الــدعم املعلومــايت اإلمجــايل املطلــوب ألغــراض ســالمة      اًوتنفــذها، علــى أن يكــون مفهومــ   
و املنظمـات بالقـدر الكـايف عـن طريـق مكتـب       العمليات الفضائية ينبغي أن تقدِّمـه تلـك الـدول أ      

دول للــوينبغــي . شــؤون الفــضاء اخلــارجي، وكــذلك مــن خــالل القنــوات األخــرى ذات الــصلة 
العمليـات علـى    أن تـضمن أمـن      وتنفـذها   هلذه العمليـات    واملنظمات احلكومية الدولية اليت ختطِّط      

،  أن تعمـل   ات احلكوميـة الدوليـة    سائر الـدول واملنظمـ    كما ينبغـي لـ    . الصعيدين املعلومايت والتقين  
 وفـضالً .  والتحليلـي لتلـك العمليـات      تـوفري الـدعم املعلومـايت     على  بقدر املستطاع وعند الطلب،     

نتـائج حتليـل    مـن   عن توفري املعلومات الصحيحة املستمدة من رصد الفضاء القريب من األرض و           
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 اً الـدعم ميكـن أن يـشمل أيـض    إنَّ هـذا  ، فـ  )إذا كانت تلك النتائج متاحة    (الفضائي  الظريف  الوضع  
بنـاء علـى حتليـل حمفوظـات معلومـات الرصـد            املعنيـة   تقدمي املساعدة يف حتديد األجسام الفضائية       

  .اليت ميكن الوصول إليها ونشر نتائج هذا التحليل لالطالع واالستخدام العام
يـة التـسجيل، والـيت      ر ممارسـات تطبيـق اتفاق     سم هبـا تطـوُّ    دة الـيت يتَّـ    خلـصائص احملـدَّ   ا وبالنظر إىل 

نـات األجـسام الفـضائية      وظيفة تسجيل مجيـع مكوِّ     بوجهات النظر املختلفة بشأن       مرهونةً تظلُّ
رة علـى العمـل علـى حنـو         منـذ البدايـة القـد     متتلـك   ال  أهنـا   ا   إمَّ  يتبيَّن أو مركبات اإلطالق اليت   /و

) نتيجـة لظـروف طارئـة     (ادرة  ا غـري قـ    أهنوإمَّا  ،  )لة خلصائصها التكنولوجية املتأصِّ   اًنظر(مستقل  
ــة احملــدَّ      ــرة الزمني ــشغيلية يف الفت ــدراهتا الت ــى مواصــلة اســتخدام ق ــدول  عل دة للمهمــة، ينبغــي لل

، عـن طريـق تطبيـق املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة باإلزالـة                أن تنطلـق   واملنظمات احلكومية الدوليـة   
ز املمارســات املتبعــة يف تــسجيل  لألجــسام الفــضائية، وبغيــة تعزيــ تعمَّــدأو التــدمري امل/الفعليــة و

  :األجسام الفضائية، من الفهم التايل
 وضـعية  للحـق يف ملكيـة جـسم فـضائي ول          الناظمـة ينبغي فهم جمموعـة القواعـد         )أ(  

 تقوم علـى التفاعـل بـني         قواعد  القانون الدويل، باعتبارها   حسبما هو مقرر مبوجب   ذلك اجلسم،   
 القــانوينللوضــع قيق واملرهــون بــالظروف التــشغيلية عــدد مــن العوامــل الــيت تتعلــق بالتفــسري الــد 

متتلــك ملكوِّنــات األجــسام الفــضائية ومركبــات اإلطــالق، وكــذلك لألجــسام الفــضائية الــيت ال    
يف سـياق   حبـسب تطبيقهـا     إليها،  املسَندة  القدرة منذ البداية أو اليت فقدت القدرة على أداء املهام           

هــذه تــسجيل كــلٍّ مــن أجــزاء نظمــات احلكوميــة الدوليــة فيهــا الــدول واملتنفِّــذ احلــاالت الــيت ال 
، وبني عوامـل أخـرى حتظـى بأمهيـة مـستمرة يف مجيـع               النحو املخصَّص املكوِّنات واألجسام على    

يف ضـوء احلقـوق وااللتزامـات املنـصوص عليهـا يف            وذلـك   األحوال، وال ينبغي االسـتغناء عنـها،        
  ؛١٩٦٧ اخلارجي لسنة املادتني السابعة والثامنة من معاهدة الفضاء

يف كــذلك مكوِّنــات األجــسام، و أجــزاء ر عــدم تــسجيل  سَّال ينبغــي أن يفــ   )ب(  
أعـاله والـيت   ) أ( عـدم تـسجيل األجـسام املـشار إليهـا يف الفقـرة الفرعيـة             ،احلاالت ذات الـصلة   

عــدم  جــسم فــضائي، باعتبــارحتليــق تنــتج مــن اإلطــالق الفــضائي أو مــن ظــروف طارئــة أثنــاء  
 العتبـار تلـك املكوِّنـات واألجـسام منعدمـة امللكيـة،             اًيشكِّل يف حـدِّ ذاتـه أساسـ       ذا  التسجيل ه 

بــات اتفاقيــة املــسؤولية متطلَّومنــها ، مجلــة أمــور،  يف الوقــت نفــسهيف االعتبــارعلــى أن ُتوضــع 
؛ ١٩٧٢مــارس / آذار٢٩الدوليــة عــن األضــرار الــيت حتــدثها األجــسام الفــضائية، املعتمــدة يف   

ُيعترب عدم وجود معلومات حمدَّدة عـن املكوِّنـات واألجـسام املـشار إليهـا، سـواء                 ينبغي أن    وال
ــدخالت     ــة إىل م ــسجيل أو يف اإلحال ــات الت ــود يف معلوم ــسوِّ قي ــسجيل، م ــن  اًغالت ــد م  للتجري

  والسيطرة على تلك املكوِّنات أو األجسام؛القضائية الوالية 
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ات العمليـة الـواردة يف الفقـرتني        مع املالحظـ  التام  ال ينبغي أن ينتقص االتفاق        )ج(  
 من دوافع الدول واملنظمات احلكومية الدولية فيما يتعلـق بتحديـد            ،أعاله) ب(و) أ(الفرعيتني  

تـؤدي   وقابلـة للتطبيـق، حـسب االقتـضاء، يكـون مـن شـأهنا أن                 راغماتيةبأو تشكيل سياسات    
ليــة الــيت قبلــت احلقــوق    أو املنظمــة احلكوميــة الدو /ق الدولــة املطلقــة، و  يف حتقُّــاً حامســاًدور

ــصلة، مــن   مكوِّنــات األجــسام الفــضائية غــري املــسجلة أو   وضــعية أجــزاء  وااللتزامــات ذات ال
وسـيطرهتا، ومـن املمكـن أن يكـون     القـضائية  األجسام الفضائية غـري العاملـة اخلاضـعة لواليتـها      

وليـة   الد احلكوميـة اتأو املنظمـ / وناتج هذه العملية إصدار قرارات طوعيـة مـن جانـب الـدول           
   املشار إليها بالتنازل، كليتلـك املكوِّنـات أو   ن الـسلطة الـيت متارسـها فيمـا خيـصُّ     ا، عـ ا أو جزئي 

املركبات الفضائية غري العاملة، حبيث تفسح اجملال أمام وضع إطار الختاذ قـرارات بـشأن إزالـة                 
  احلطام الفضائي من الفضاء اخلارجي؛

أن يــساعد الــدول واملنظمــات ) ج(فقـرة الفرعيــة  مـن شــأن النــهج املبــيَّن يف ال   )د(  
ــات مــشتركة ميكــن أن تلبِّــ      ــرارات وترتيب ــدخول يف ق ــة علــى ال ــة الدولي ــاً ي احلكومي ــع متام مجي

ق  ومتحقَّـ  اً واضـح  اًدة حتديـد  حمـدَّ  ،وكـذلك إجـراءات تقنيـة      ،النداءات املطالبة بفرض التزامات   
قـرِّر فيهـا األطـراف يف       تيف احلـاالت الـيت      منها، من أجل تنفيذ عمليات إزالة احلطـام الفـضائي           

املهـام  /بـات ذات األولويـة     تلك العمليات ُتعـدُّ مـن املتطلَّ       لقرارات والترتيبات املشتركة أنَّ   هذه ا 
  .ذات األولوية
 مـن  الناجتـة ) اخلطيـة  أبعادهـا  عـن  النظـر  بـصرف  (الـشظايا  حلالـة  اخلاصـة  الـسمات  وعند حتديد 

 املـدار،  يف تكنولوجيـة  عمليـات  إجـراء  مـن  الناجتـة  أو انكـ  سـبب  ألي فـضائية  أجـسام  تشظِّي
 للتـسجيل  خاضـعة  تكـون  قـد ال   موضوعية، ألسباب الشظايا، تلك أنَّ إىل االعتبار إيالء ينبغي
 وحتــديثها املداريــة حركتــها بــارامترات حتديــد واســتحالة املاديــة وحالتــها نــشأهتا طبيعــة حبكــم
 درجــةُ صــحيحاً اًتقييمــ مُتقــيَّ أن ينبغــي ظايا،الــش تــسجيل جــدوى تقيــيم أجــل ومــن. بانتظــام
ــ افتــراض ميكــن دحمــدَّ آخــر فــضائي نــة جبــسممعيَّ ربــط أي شــظية هبــا ميكــن الــيت املوثوقيــة  هأن
ــصدرها ــا إىل ىأدَّ حبــدث أو/و م ــشكُّ أو ظهوره ــدار يف لهات ــدول . امل ــي لل ــات وينبغ  واملنظم
 هلـا  أنَّ اهلويـة،  حتديـد  نتائج أساس على ،اليت ترى  الشظايا تسجيل يف الراغبة الدولية احلكومية

إخطـارا   اخلـارجي  الفـضاء  شـؤون  أن توجه إىل مكتب    لتها،سجَّ أن سبق فضائية بأجسام صلة
 وبطلـب  املزمعـة  التطبيقـات  عـن  وأن َتـشفع اإلخطـار مبعلومـات       د عزمها علـى تـسجيلها،     يؤكِّ
ومـن املفتـرض    . يوفرها املكتب اليت   الصلة ذات املعلومات موارد أحد يف املعلومات تلك لنشر
 الدوليـة  املنظمـات  أو/و الدول اعتراضات حمدودة بشدة لتلقي   زمنية تعيني فترة  السياق هذا يف

 مل مـا  ردةمطَّـ  بـصورة  تتنـاقص  املدارية املعلومات أمهية بأنَّ اًعلم التسجيل، ذلك األخرى على 
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 بنـاء  حتـدِّث،  أن طلبـات  توجيـه  تزمتع اليت الدولية احلكومية واملنظمات للدول وميكن. ثُتحدَّ
 أن أو/و للـشظايا،  مداريـة  بـارامترات  مـن  قدَّمتـه  مـا  االقتـضاء،  وحسب اخلاصة تقديراهتا على
 احلكوميـة  واملنظمـات  إذا ما طلبت منها ذلك الـدول       املعلومات إلرسال تلك  استعدادها تبدي
 م، يـسحب هـذا الطلـب،   املقـدَّ علـى الطلـب    مـسبَّبة  وإذا ما أبديت اعتراضـات    . املهتمة الدولية
  .دولية ملشاورات الصدد هذا يف تنشأ اليت اخلالفات ختضع أن على

 املترابطــة املــسائل وحــل بتنــاول املتعلقــة العمليــة للجوانــب املــشتركة الرؤيــةُ تــشمل أن وينبغــي
 واملنظمــات للــدول الــسماَح الفــضائي احلطــام وختفيــف الفــضائية العمليــات بأمــان املتــصلة
 الـصلة  ذات والقواعـد  املبـادئ  مبوجـب  ومـسؤولياهتا  هتااسلط مع يتماشى مبا الدولية، يةاحلكوم

ــارات ،١٩٦٧ لــسنة اخلــارجي الفــضاء معاهــدة يف ــة تتــيح تعــديل خبي  الفــضائية األجــسام حال
 الـيت ) الفـضائية  األجـسام  تلـك  عـن  تنشأ اليت األجسام ذلك يف مبا (وسيطرهتا لواليتها اخلاضعة
 اجلهـود  لتـشملها  النهائيـة  األهلية األجسام تلك منح يتسىن حىت تعطلت، أو العمل عن توقفت
 ومـن . اخلـارجي  الفـضاء  مـن  الفـضائي  احلطـام  إزالـة  أجـل  من هبا االضطالع ميكن اليت الدولية

ــة ضــرورة باعتبارهــا اًحتديــد املمارســة املمكــن إجــازة هــذه   احلطــام بــشظايا يتعلــق فيمــا عملي
 أو العمـل  علـى  القـدرة  اهنائيـ  فقـدت  قـد  الـشظايا  تلك أنَّ ُمقنِع حنو على ثبت ما إذا الفضائي،

. األمثـل  احلـل  هـو  يكـون  أن ميكـن  إزالتها على املفروضة القيود رفع وأنَّ العمل، مواصلة على
 ُتـصدر  صـارمة  بـإجراءات  مدفوعـة  الصلة ذات األنشطة من الكاملة اجملموعة تكون أن وينبغي
 تعــديل إىل احلاجــة تتوقــع ابأهنــ رمسيــة إعالنــات مبوجبــها الدوليــة احلكوميــة واملنظمــات الــدول
 علـى  التقنيـة،  الناحيـة  مـن  ممكـن  هـو  مـا  حـدود  يف احلفـاظ،  مـع  إليـه،  املشار النحو على احلالة

يف أي قــرار مزمــع  وينبغــي. الــدويل القــانون مبوجــب مبــسؤولياهتا والــضروري الــدقيق ارتباطهــا
جلهـة معينـة    )اإلحالـة (الذي جيري فيه التنـازل    بوضوح السياقداختاذه أو يتخذ بالفعل أن حيدِّ 

 أو األجــسام املتعلقــة بتعــيني طريقــة التعامــل مــع تلــك الوظــائف يف ممارســة حمــدَّدة حقــوق عــن
 تلـك  مبثـل  اإلذن وراء مـن  والـضرورة  اجلـدوى  تقريـر  وينبغـي . اًمتامـ  احلقـوق  تلـك  عن التخلي

ــةحا كــل حبــسب صــحيحة واعتبارهــا املمارســات ــى ل ــدول . حــدة عل  واملنظمــات وينبغــي لل
ــة ــة، احلكومي ــا الدولي ــن تتخــذه فيم ــذ إجــراءات م ــادة اتنفي ــدة مــن التاســعة للم ــضاء معاه  الف
 زيـادة  طريـق  عـن  تعمـل،  أن أعـاله،  ناملبـيَّ  بـالفهم  التـام  االلتـزام  ومـع  ،١٩٦٧ لـسنة  اخلارجي
 األنـشطة،  تلـك  جوانـب  لـف خمت إدمـاج  على املركزة، التعاونية األنشطة يف مشاركتها مستوى
 هــذا يف دةحمــدَّ حلــول تقــدمي أجــل مــن الــصلة ذات االتفاقــات إىل اًاســتناد االقتــضاء، حــسب
 املــسؤوليات توضــيح لزيــادة معــايري االتفاقــات وتعــزَّز ضــمن هــذه  تــصمَّم أن وينبغــي. اجملــال

كـل منـهم إزاء     هبـا وتعـيني واجبـات        االضـطالع  املعتـزم  األنشطة يف املشاركني جلميع القانونية
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ــة التطبيــق لتنظــيم  إجــراءات علــى االتفاقــات هــذه تــنص أن وينبغــي. تلــك املــسؤوليات  واجب
ــة تــدابري علــى وكــذلك مكوِّناتــه، أو/و الفــضائي اجلــسم إىل الوصــول ــا، حلماي  يف التكنولوجي
  .العملية الناحية من الزمة وجمدية والتدابري اإلجراءات تلك فيها تكون اليت األحوال

    
أطر معيارية وتنظيمية تكفل التنفيذ الفعَّال واملستدام للمبادئ التوجيهيـة ولألنـشطة        وضع

  الالحقة املتعلقة باستعراض تلك املبادئ وتعزيزها
ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة أن حتــرص كــل احلــرص علــى وضــع إطــار تنظيمــي  

بيـة يف دعـم املزايـا الكامنـة يف          ال إىل اكتـساب وإدامـة خـربات إجيا         وفعَّ راغمايتبيفضي على حنو    
املبادئ التوجيهيـة، ويـؤدي علـى وجـه التحديـد، إىل وضـع مـا يلـزم مـن لـوائح وعمليـات ومـن                          

وينبغــي أن يكــون مفهومــا بوجــه عــام أنَّ املبــادئ  . ترتيبــات الســتعراض االمتثــال لتلــك املبــادئ 
نوين الرمسـي، يـتعني النظـر       التوجيهية، بالرغم من كوهنا خاضعة للتنفيذ الطوعي مـن املنظـور القـا            

إليها على أهنا ترتبط ارتباطاً مباشراً مببادئ القانون الدويل وقواعده وُتمثِّل إضـافةً وظيفيـةً ملبادئـه             
وقواعده، وأنَّ إعماهلا ينبغي أن يكون مـدعوماً مبنطـق سياسـي سـليم وبِـَسَنٍد مؤسـسي موثَّـق يف               

وجيهية رمسيا، من خالل عملية واضحة املعـامل،        وينبغي إعطاء املبادئ الت   . نصوص نظرية أساسية  
َوْضَع الوثيقِة املؤسِّسِة للمعايري اليت ترسي أساساً مرجعيا معترفاً به دوليا وشروطاً متقدمة تضمن          

وانطالقـاً  . أمانَ العمليات الفضائية وبوجه عام استدامةَ أنشطة الفضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد              
 للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن توجـد وسـيلة إلدارة اإلجـراءات                 من هذا الفهم، ينبغي   

األمنيـــة القائمـــة بفعاليـــة، وأن تـــستحدث إجـــراءات أمنيـــة جديـــدة، إن اقتـــضى األمـــر، لتلبيـــة   
ويف إطـار تنفيـذ ُنُهـج جديـدة تكفـل           . االحتياجات التشغيلية الفريدة املرتبطة باملبـادئ التوجيهيـة       

 الفضاء اخلارجي، من احملبذ أن تـوفر الـدول أوضـاعا تتـيح هلـا أن تراعـي                   األمن يف أنشطة  /األمان
اعتبارات األمن القومي يف سياق أولويات وأهداف وتدابري الـسياسات الوطنيـة ذات الـصلة، مبـا            
يتناسب مع أغـراض ومهـام تطبيـق املبـادئ التوجيهيـة، ويف ظـل عالقـة ارتبـاط مالئمـة مبـضمون            

وينبغـي أن  . ليـه يف املبـادئ التوجيهيـة وطبيعتـه ومتطلباتـه وخصائـصه        التعاون الدويل املنصوص ع   
وباملثـل، ينبغـي    . ُيراعى هذا الفهم متاما يف تصميم املهام واملفاهيم املتعلقـة بعمليـات صـنع القـرار               

للمنظمات احلكومية الدولية أن تربط بني سياساهتا وهذا الفهم، وأن تسعى جاهدة، مـن خـالل                
والتعاون مـع الـدول األعـضاء، إىل ضـمان ارتبـاط املفهـوم الكلـي الـذي تقـوم                    األنظمة التعاهدية   

  .عليه أعماهلا بالفهم املبني أعاله على النحو الواجب
 الـساحة الرئيـسية ملواصـلة      املتحـدة  األمـمَ  الدوليـة  احلكوميـة  واملنظمـات  الدول تعترب أن وينبغي
التوجيهيـة بـشأن     املبادئ تنفيذ يف العملي النجاح بتيسري املتعلقة املسائل املؤسسي حول  احلوار
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أمــا األمــم  ،وشــامالً فعــاالً اًتنفيــذ البعيــد األمــد يف اخلــارجي الفــضاء أنــشطة اســتدامة ضــمان
 يف اخلـارجي  الفـضاء  اسـتخدام  جلنـة  خـالل  مـن  الـصفة  متصرفة هبـذه   املتحدة ذاهتا، فينبغي هلا،   

هلـذا   سـة مكرَّ سياسية ي على عملية  تبق اخلارجي، أن  الفضاء شؤون ومكتب السلمية األغراض
. اجملـال  هذا  لصنع القرار قادرا على التكيف مع االحتياجات املطلوبة يف         ئ منرباً اهلدف وأن هتيِّ  

احللــول تتخــذ علــى وجــه اخلــصوص  مــن جمموعــات وينبغــي للجنــة أن تــضع، عنــد الــضرورة،
 الواجبـة  اإلجـراءات  اعاتبـ  بعـد  ميكـن،  عليها فق متَّ  )تفسريية أو تنظيمية سواء (تفامهات شكل

 واملنظمـات  ومـن احملبـذ بـشدة أن تـستخدم الـدول          . التوجيهيـة  باملبـادئ  ارمسيـ  التطبيق، إحلاقها 
يف إطـار زمـين      املكتـب،  إىل سـنوية  تقـارير  وتدعم املمارسة املتمثلـة يف تقـدمي       الدولية احلكومية

وينبغــي للــدول . لتوجيهيــةا املبــادئ تنفيــذ حلالــة تقييمــات فيهــا تــورد اللجنــة، مالئــم لــدورات
 ومؤشـرات  ق، بتقـديرات  التقـارير علـى أن توثِّـ       هذه واملنظمات احلكومية الدولية أن حترص يف     

) منـها  نـة معيَّ جوانـب  يف أو/و اًعمومـ  (اخلارجي الفضاء  أنشطة موثوقة، رؤيتها اليت مفادها أنَّ    
 الرئيـسية،  مجيـع جوانبـها    يف الرتاعـات  مـن  وخاليـة  وآمنـة  مـستقرة ) التقرير تاريخ حىت (الراهنة
 حتـدِّد  أن ينبغي األمر، اقتضى وإذا. التوجيهية املبادئ على تنفيذ  الدوافع اإلجيابية  بذلك دلتؤكِّ
ــشطة تطــورات أو/و اخلــارجي الفــضاء ظــواهر اًأيــض التقــارير هــذه  الــيت اخلــارجي الفــضاء أن

بوجـه   ن تنظـر فيهـا اللجنـة      قـد تقتـضي أ     مثَّ والـيت مـن    التوجيهيـة،  املبادئ مع بوضوح تتعارض
 تقـدمي بالغـات عاجلـة إىل املكتـب         جيـوز  ذلك، إىل وباإلضافة. خاص يف دورهتا التالية مباشرة    

 تنفيـذ  سـياق  يف خـاص  بوجـه  القلـق  تـثري  اليت) وخصائصها ومنابعها املعقولة   (الوقائع تشري إىل 
 موجَّهــاً إىل املكتــب  وتتــضمن نــداءً الفــضائية،  العمليــات  املتعلقــة بأمــان  التوجيهيــة املبــادئ

أو املنظمــات /بالتوســط التماســاً للحــصول علــى إيــضاحات بــشأن تلــك الوقــائع مــن الــدول و 
إزاء ســعيا لتــبين موقــف متفــتح  و. احلكوميــة الدوليــة الــيت قــد تكــون هلــا عالقــة بتلــك الوقــائع  

يما فيمــا عمليــات تبــادل املعلومــات علــى حنــو يفيــد التنفيــذ الفعَّــال للمبــادئ التوجيهيــة، ال ســ 
تتــواىن عــن  يتعلــق بأمــان العمليــات الفــضائية، ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة أالَّ 

أو عـن   ) أو عـن امتناعهـا عـن التـصرف        (األحداث اليت تنجم عن تصرفاهتا هي       باملكتب  إبالغ  
ك أو عـن امتنـاع تلـ   (تصرفات الكيانات غري احلكومية اخلاضـعة لواليتـها القـضائية ولـسيطرهتا           

  .واليت قد ُتعترب شديدةَ األمهية من الناحية العملية) الكيانات عن التصرف
    

    ختامية مالحظات
هتــدف جمموعــة مــشاريع املبــادئ التوجيهيــة املقترحــة مــن االحتــاد الروســي إىل وضــع شــروط     

تضيف إضـافة هامـة   ) يف شكل متطلبات ترسي خطوط األساس يف هذا الشأن(مسبقة حقيقية   
وقــد أعــرب بعــض الــزمالء املــشاركني يف احلــوار داخــل جلنــة اســتخدام   . لفــضاءملفهــوم أمــن ا
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عن عدم رضاهم عـن وتـرية العمـل يف          ) وعلى هامشها (الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية      
 عمليـة وضـع املبـادئ    أنَّرأوا ء اخلارجي يف األمد البعيد، و    معاجلة مسألة استدامة أنشطة الفضا    
واألسـباب الكامنـة وراء تلـك       . زعمهـم، أكثـر مـن الـالزم       التوجيهية قد طـال أمـدها، حـسب         

فليس اجلميـع علـى اسـتعداد للقبـول         : التقييمات وما يصاحبها من حجج واهية واضحة للعيان       
العمـل  وبوصـول ذلـك   ع الذي شهده نطاق العمل يف موضوع أمان العمليات الفـضائية        بالتوسُّ

ادئ هنـــاك رغبـــة يف احليلولـــة دون تطـــور مـــشروع املبـــ فومـــن مثَّ. تعمـــيم أمشـــل إىل مـــستوى
ــة إىل شــيء   ــة   تجــاوز بكــثري يالتوجيهي ــة احلالي ــو أنَّ   غــري أنَّ. صــيغته األولي ــراهن ه  املوقــف ال

خالل فترة السنتني من نشاط الفريق العامل ذي الـصلة التـابع           (النصوص اليت أعدت حىت اآلن      
 فيمــا خيــص جمموعــة واســعة مــن احلــاالت، علــى  ال تنطــوي،) للجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة

بنـاء منظومـة    حيتاج  و. إمكانية حلل املسائل ذات الصلة أو حىت توفري سياق لتناوهلا يف املستقبل           
إىل املثابرة كما حيتـاج إىل وقـت        عالقات على مستوى أعلى من أجل أمان العمليات الفضائية          

 مـن الناحيـة   اً عـن نظـام أكثـر تعقيـد        يـسمح باحلـديث    كبري لوضـع نـص معيـاري مكتمـل متامـاً          
لــشرعية يف الفــضاء اخلــارجي  د وجهــات النظــر حــول احتــرام ا التقنيــة وإمنــا أكثــر عدالــة جيــسِّ 

.  وحـدها دون غريهـا     اًواعده القائمـة واملعتـرف هبـا عمومـ         إىل مبادئ القانون الدويل وق     اًاستناد
ة الفرعية واالتفـاق علـى منهجيـة    ومن مثَّ، ينبغي احلفاظ على ذهنية العمل املشترك داخل اللجن       

وينبغي جلميع الدول األعضاء يف اللجنة أن تقـرر مـا إذا كـان بإمكاهنـا أن                 . فعالة يف هذا اجملال   
تقبل بوجود تناقض ظاهر بني الطريقة اليت نشأ هبا مفهوم استدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي يف                

ل الـدول ووفودهـا علـى التوليـف بـني           وينبغي أن تعمـ   . د هبا األمد البعيد والطريقة اليت سيتجسَّ    
م، عنـد   االنطباعات اليت أفرزهتا نتائج تلـك املرحلـة الوسـيطة، ومواءمتـها مـع الواقـع، وأن تقـدِّ                  

ومــن وجهــة النظــر . االقتــضاء، اقتراحــات عمليــة ومعقولــة بــشأن مــشروع املبــادئ التوجيهيــة  
 العمـل ينبغـي   يص الوضـع اآلن أنَّ ن من متحـ ة، سوف يتبيَّنطاق املهام املعاجلَ الداعية إىل توسيع    

    .أن يستمر هبدف تطوير موضوع أمان العمليات الفضائية وقواعد السلوك ذات الصلة


