
 A/AC.105/C.1/L.338 األمـم املتحـدة

 

 Distr.: Limited عية العامةاجلم
14 November 2013 
Arabic 
Original: Russian 

 

 
 

 

 
101213    V.13-87748 (A) 

*1387748*
 

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية  

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة احلادية واخلمسون

  ٢٠١٤ فرباير/شباط ٢١- ١٠ فيينا،
  ∗تمن جدول األعمال املؤقَّ ١٤ البند

      استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد
ووسائل احلفاظ على استخدام الشروط املسبقة لتعزيز النظر يف سبل     

الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف سياق مسألة استدامة أنشطة 
    الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد

  ∗∗ورقة عمل مقدمة من االحتاد الروسي    
 ،األولويــة مــن جــدول أعمــال اللجنــة ييف هــذا البنــد ذ النظــر ظــلَّلســنوات عديــدة،  -١

 ،ووسائل احلفـاظ علـى اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية       املتعلق بتحديد سبل 
لتطـور، وذلـك بسـبب اخلالفـات املسـتمرة يف      لمؤشـرات  دينامية ووإىل هيكل مواضيعي يفتقر 

ـال   الدول اليت تتبعهاهج النعلـى  مـن الواضـح،   و .يف هـذا ا العديـد مـن الوفـود     أنَّحـال،  أي
على ما آلت إليه األوضـاع، وينظـر علـى حنـو متزايـد إىل هـذا        للتغلبسبيل وجد ي رى أنه الي

                                                           
  ∗ A/AC.105/C.1/L.332.  

أتيحت هذه الوثيقة كورقة غرفة اجتماعات يف الدورة السادسة واخلمسني للجنة استخدام الفضاء اخلارجي  ∗∗  
ة اإلنكليزية بالشكل الذي ). وقد استنسخت النسخA/AC.105/2013/CRP.19األغراض السلمية ( يف

  ه.وردت ب
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ميكـن أن حيصـل عليهـا،    ددة وال احملـ صـلية و األسـمات  الالبند من جدول األعمال كبند تعـوزه  
ال مـن ناحيـة    -مسألة حمـددة وذات مغـزى   أي إمكانية للتوصل إىل اتفاق بشأن  يوفر أيوال 

  .تأخذ طابعا فنياة جعل املناقشة االرتقاء بأساليب العمل وال من ناحي
، يف خمتلـف احملافـل، علـى عـدد مـن      مـؤخراً  اهتمامـه أخـذ يركـز   اتمع الدويل وكون  -٢

اجلوانب العملية املتعلقة بضمان أمن األنشطة الفضائية (مبـا يف ذلـك حتديـد العوامـل الـيت تـؤثر       
ــا،       ــة تلــك املخــاطر وحجمه ــى أنشــطة الفضــاء وطبيع ــور املخــاطر عل يف إطــار مســألة   يف ظه

املسـألة   نَّاستدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد) ال ينبغـي أن يـؤدي إىل اسـتنتاج أ      
جيـري إبعادهـا إىل خلفيـة    الرئيسية املتعلقة باحلفـاظ علـى الفضـاء اخلـارجي لألغـراض السـلمية       

  .عملية تقرير السياسات
العناصـر  مراعـاة  تنتاجات بشـأن مـدى   اسـ  يف هـذه املرحلـة اسـتخالص    املبكّـر ن إنَّ ملو -٣

نظـر فيـه إىل املسـائل املتعلقـة بـأمن األنشـطة الفضـائية (مبـا فيهـا أمـن           ي يذلسـياق الـ  األساسية ل
ــاول  ر إىل مــدى تغيــ طبيعــة ذلــك الســياق، و العمليــات الفضــائية) و  تلــك املســائل أو  فــرص تن

ــيت ت  احتمــال تغيرهــا   ــذل إىل األفضــل يف ضــوء اجلهــود ال ــة احمليف ب ــة احلالي ــر  .افــل الدولي واألم
عاجلة املشـاكل اخلطـرية، ال اإلجـراء الـذي     ملخذ اإلجراء الفعال الذي يت الوحيد الواضح هو أنَّ

التخفيف من املشكلة، ال بد أن يشمل العديد من جوانب السياسـات الـيت تتبعهـا    يقتصر على 
نــت تلــك املســائل عمليــة مهمــا كا -فقــط معينــة فــإذا اقتصــر االهتمــام علــى مســائل   .الــدول

لدرجـة أنـه سيصـبح مـن      للغايـة أ بإطار أمان جمزسيواجه اتمع الدويل  فإنَّ -وحمددة وواقعية 
الــذي يــتم إنشــاؤه، وذلــك، علــى ســبيل الوظــائف الضــرورية للنظــام وجــود املسـتحيل ضــمان  

ه األسـباب، مـن   وهلـذ  .باسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد      فيمـا يتعلـق   املثال، 
وللظـروف الـيت تنشـأ عنـها تلـك       ،نـوعي شـامل للمخـاطر   وتقييم الضروري جداً إجراء حتليل 

الــربط بــني ذلــك يقتضــي و .وللسياســات واألســاليب القــادرة علــى تــوفري حلـول هلــا  ،املخـاطر 
"ئية للمسـائل املتصـلة بـأمن األنشـطة الفضـا     اليت يتم تطبيقها على احلل املمكن " النميطيةهج الن

جلنـة اسـتخدام    ، الـيت تعاجلهـا  (مبا فيها مسألة استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمـد البعيـد  
الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، ومسألة الشـفافية وتـدابري بنـاء الثقـة يف أنشـطة الفضـاء       

ء، فريــق اخلــرباء احلكــوميني، ومدونــة قواعــد الســلوك ألنشــطة الفضــا  ، الــيت يعاجلهــا اخلــارجي
ــزع    أي بصــيغتها الــيت نوقشــت، يف الوقــت احلاضــر، خــارج     ــة، ومــؤمتر ن منصــة تفــاوض ثابت

بغيـة كشـف    ،يف جنيف) على املستويات املفاهيمية والتنفيذيـة األساسـية  الذي سيعقد السالح 
وتتســم  .الظــواهر املعقــدة واملتنوعــة وتفســريها علــى حنــو أكثــر دقــة وحتليلــها بصــورة منهجيــة  

سـيناريوهات  الصـيغ و الأنَّ بـ السياسـات والتعـاون الـتقين    حـول  ية من إقامة احلـوار  املرحلة احلال
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جتمـع بـني   متشـابكة بطريقـة معقـدة    فضائية استحداث السياسات التباينة بشأن املتعارضة أو امل
فر املزيـد مــن  اومــع ذلـك، يتزايـد الشــعور بتـو    .العالقـات التنافسـية والتعاونيـة علــى حـد سـواء     

ثقـة  خـاص بال بنمـوذج  فيمـا يتعلـق   وحتسني الوظـائف املعياريـة   ائح التنظيمية اللوالفرص لوضع 
  .موجه حنو املستقبلمان يف األنشطة الفضائية األو
املسـألة ذات األولويـة املتعلقـة بسـبل     حول داخل اللجنة وقد اتسمت دائما املناقشات  -٤

وجهــات بــني سـتقطاب  ووسـائل احلفــاظ علـى الفضــاء اخلـارجي يف األغــراض السـلمية حبالــة ا    
كان ينظر إىل اعتماد قرار بشأن إقامة روابـط بـني اللجنـة ومـؤمتر نـزع      ويف فترة ماضية  .النظر

أنـه مسـتحيل   قـراراً منطقيـاً متامـاً، علـى     وهو قرار كان من شأنه أن يكـون يف حينـها   السالح، 
اجلماعيـة الراميـة    الدول األعضاء يف اللجنـة، يف جهودهـا  أنَّ ومن اجلدير باملالحظة  .ومرفوض

أقـرت  إىل تطوير مفهوم وممارسات تضمن استدامة أنشطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد،     
 .اآلن بإمكانية إنشـاء تلـك الـروابط بـني هـاتني اهليئـتني فيمـا يتعلـق بالعمـل يف هـذا اـال           معا 

أنَّ ؛ واألحـرى  ريالوضع مبجملـه قـد تغـري تـدرجيياً، ولكنـه مل يـتغري علـى حنـو جـذ         أنَّ والواقع 
واقـع  البعـد بنجـاح عـن    النظـر يف هـذا املوضـوع قـد أُ    أنَّ ويرجع أساسا إىل كان سطحياً التغير 

لـيس لـه   ر ذلك التغيـ أنَّ بيد  .املمزوج بالعاطفة عندما كان يستحيل التوفيق بني مواقف الدول
   بـديل حقيقـي عـن احلالـة      عالقة مباشرة بنوعية احلوار؛ وعلى أية حـال، مل يـربز حـىت اآلن أي

 .غــري هامــة حلقــائق "شــعارات" وبيانــاإطــالق شــات ال تعــدو أن تكــون قناالــيت باتــت فيهــا امل
جتعـل مـن املمكـن إضـافة بعــد     توحـد اآلراء و وتسـتطيع اللجنـة متامـاً أن تصـوغ أفكـاراً إجيابيـة       

ألغــراض لارجي إىل األعمــال املتعلقــة مبســألة ســبل ووســائل احلفــاظ علــى الفضــاء اخلــ    حمــدد 
وفرص جتديد السياسات اليت تتبعها الدول األعضاء واللجنة نفسها واملنـهجيات الـيت    .السلمية

ذه هلـ ددة احملـ وانـب  اجليف علـى نطـاق واسـع    تستخدمها موجودة فعالً، وهـي تكمـن يف النظـر    
  .حلني واآلخر أو على حنو متواصل)املسألة الرئيسية (بني ا

وضــع مبــادئ توجيهيــة بشــأن  وصــف االحتــاد الروســي  نَّولــيس مــن قبيــل الصــدفة أ  -٥
مشــروع مؤسســي رئيســي للمنظومــة بأنــه اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد 

تأخـذ منحـى    النقاشـات وقـد بـدأت    .ككل يشمل طائفة واسعة من العناصر الوطنية والدوليـة 
الوفـود باتـت تتبـع    أنَّ اجلـزم بـ   مل حين الوقـت بعـد للـتمكّن مـن     ، ولكنمن عدة جوانب إجيابياً

 .جاً مشتركاً يف حبثها عن احللـول املنشـودة أو أـا باتـت تفهـم بعضـها الـبعض فهمـاً كـامالً         
ولكـن املسـألة تـثري (بـاملعىن     موجـودة،  عداد املبادئ التوجيهيـة  الالزمة إلسس األقد أصبحت ف

    .تتسم بالغموض نوعا مااحلالة  نَّمن نواح كثرية أيبدو و .اإلجيايب) أسئلة إضافية
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بشـأن اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف      املقبلـة  املبـادئ التوجيهيـة   إثراء وإذا أردنا  -٦
إعطـاء أمهيـة جديــدة لعمليـة تنظــيم املسـائل املتعلقــة     مبضــمون داخلـي يهــدف إىل   األمـد البعيـد  

ري تنـاول املسـائل   مـن الضـرو   بأمان العمليات الفضائية وأمن األنشـطة الفضـائية عمومـا، فـإنَّ    
وينتج عن اتباع هذا النهج قـدر أكـرب    .بالعمق الكايفلدراسة لاألكثر تعقيداً اليت مل ختضع بعد 

 .يف اية املطاف، بدرجة أعلـى مـن الوضـوح والدقـة    سوف تتسم، وثيقة المن التعقيد، ولكن 
بــادئ التوجيهيــة ومــن هنــا تــأيت األمهيــة القصــوى ملســألة اختيــار املفهــوم الــذي تســتند إليــه امل   

تبقـى  معينـة للتعـاون    فرصاًوفر خمطط يوهناك خياران: يتمثل األول يف وضع  .وكيفية تطبيقها
أمــا اخليــار الثــاين فيتمثــل يف  .آلليــة تنفيذيــةاحلُكمــي بســبب الغيــاب يف ايــة املطــاف حمــدودة 

مان اسـتدامة  مجيع أوجه الترابط بـني اجلوانـب املختلفـة ملشـكلة ضـ      إدراجإىل اجلماعي سعي ال
ومضـموا إىل  حتسـني شـكل املبـادئ التوجيهيـة     إىل أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمـد البعيـد و  

  .أقصى حد ممكن
لمبـادئ التوجيهيـة وفهـم    املعتزمـة ل فعاليـة  الومن املهم، أوالً وقبل كل شيء، توضـيح   -٧

املبـادئ  هلـذه  احلاليـة   فالصـيغة األوليـة   .العـام لتنفيـذها  إلطـار  الزاويـة ل حجر يكون ما ينبغي أن 
واالكتفـاء   .التوجيهية تترك العديد مـن املسـائل دون حـل وكـثرياً مـن اإلجـراءات دون تنظـيم       

إجنــازات صــورية حمضــة يعــين الفشــل املؤكــد لفكــرة التنفيــذ  يف بأنصــاف احللــول واختصــارها 
  .املقبلةالفعال والشامل واألمني للمبادئ التوجيهية 

شــمل مشــروع املبــادئ التوجيهيــة أحكامــاً متهيديــة (تأخــذ   أن ياملفيــد وســيكون مــن  -٨
 عــام ومــن منظــور واضــح األســاس املنطقــي   يف شــكل د شــكل مقدمــة أو بــاب متهيــدي) حتــد

ضـمان اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف      الذي تستند إليه املمارسـات الراميـة إىل   لمفهوم ل
الروسـي الـنص    ويقترح االحتاد .ساسيةوطرائقه ووظائفه األودوافع ذلك الضمان األمد البعيد 

  التايل لينظر فيه:
ترسـي مفهـوم ضـمان    "تستند اموعة التالية من املبادئ التوجيهية الطوعية، اليت     

األساســية واملمارســات عــايري املاسـتدامة أنشــطة الفضــاء اخلـارجي يف األمــد البعيــد وحتـدد    
ة إبقـاء الفضـاء اخلـارجي باسـتمرار بيئـة      إىل فكـر لضمان هذه االسـتدامة،  ، ةوالدولي ةاحمللي

يـرتبط  لألغـراض السـلمية والتعـاون الـدويل، و    متاحـة  زاعـات   مستقرة وآمنة وخالية من الن
تعزيـز  للجوهرياً باستفادة اتمع الـدويل اسـتفادة كاملـة مـن الفـرص املتاحـة        ارتباطاًذلك 

اء الثقـة فيهـا، باختـاذ تـدابري عمليـة      التنبؤ باألنشطة الفضائية وشفافيتها وبنـ املطَّرد إلمكانية 
تطبيــق املبــادئ التوجيهيــة بشــأن هــذه الســمات تســاعد علــى نَّ هلــذا الغــرض، أل خمصصــة

  .وضرورية لتطبيقهااستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد 
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جيـب  "وعند تطبيق الـدول واملنظمـات الدوليـة للمبـادئ التوجيهيـة حبسـن نيـة،            
من اللوائح التنظيمية الداخلية (مبا يشـمل اإلجـراءات   إلنشاء نظام مالئم عليها أن ترتب 

ـدف  الالزمة) وآليات للتعاون الدويل من أجل تنفيذ الوظائف ذات الصـلة   واملتطلبات
    .املهام املتعلقة بضمان استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيدأداء 

قها الدول واملنظمات الدوليـة باسـتخدام   املبادئ التوجيهية، اليت تطبودف "    
الوســائل املناســبة الــيت ال مــل مبــادئ وقواعــد القــانون الــدويل القائمــة وال تتعــارض   

ــا  ــمعه ــة، إىل   أي ب ــة أو عملي ــة رمسي ــاول الســبل     طريق ــال يتن ــي فع ــار تنظيم ــوفري إط ت
 تمكّـن ث تنظيم أكثر عقالنية ألنشطة الفضاء اخلارجي، حبيلتحقيق والوسائل العملية 

، الدول واملنظمات الدولية من القيـام بتلـك األنشـطة باالسـتفادة مـن اآلليـات القائمـة       
آليــات جديــدة تلــيب علــى حنــو موثــوق، عــن طريــق اجلهــود التعاونيــة،           وإىل إجيــاد

التقليـل إىل أدىن حـد   علـى  االحتياجات اخلاصة بتطوير اإلمكانيات الفضائية وتسـاعد  
 بأو جتنـ  ،ارجي وبسـالمة العمليـات الفضـائية مـن أضـرار     مما يلحـق ببيئـة الفضـاء اخلـ    

  .بقدر اإلمكان تلك األضرار
ــة اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف    ا ويف حتقيــق"     هلــدف املتمثــل يف كفال

أعمــال أو أي لــدول واملنظمــات الدوليــة أن متتنــع عــن القيــام بــ  ينبغــي لاألمــد البعيــد، 
شــكل مــن أي بــ أن تــؤثر ميكــن ،وســائلعــن اســتخدام ســبل أو  ، وكــذلكممارســات
وقواعـده،  مبـادئ القـانون الـدويل    مبـا خيـالف   عن قصـد أو عـن غـري قصـد،      األشكال،

لحــق ــا الضــرر، بــنفس الطريقــة، و/أو  يف الفضــاء اخلــارجي و/أو تعلــى موجــودات 
عل تطبيق املبادئ التوجيهيـة الكامـل والفعـال غـري     جتظروف ميكن أن تطور تؤدي إىل 

  .سباب تتعلق باألمن الوطينملي ألع
نـة ملفهـوم وممارسـات ضـمان اسـتدامة      مـن العناصـر املكو  أي دون مساس بو"    

أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، ينبغي النظر إىل رصد املخاطر بغـرض حتديـد   
قطاعــات أنشــطة يف خمتلــف املوجــودة العوامــل الــيت تــؤثر يف طبيعــة وحجــم املخــاطر   

الفضــاء بيئــة الــيت حتــدث يف واألحــوال والتطــورات اخلطــرة احملتملــة جي الفضــاء اخلــار
فيمـا  مـن حيـث تـوفري السـياق لتهيئـة احلـوافز       بوصف ذلك الرصـد أكثـر املهـام حتـديا     

للـدول واملنظمـات الدوليـة،    الـيت ميكـن ـا    اإلجراءات التشـغيلية  ومراعاة بتنفيذ يتعلق 
م املشـورة  ف عليهـا أن تتعـاون بفعاليـة وتقـد    واملتعـار التشريعية املنطبقة يف ضوء النظم 

  ".واملساعدة لبعضها البعض جبميع السبل العملية املمكنة
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وتنفيــذ املبــادئ التوجيهيــة بشــأن اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد     -٩
مهمـة إىل أقصـى حـد يـتم احلصـول      معلومـات  منتجـات  التشـارك يف اسـتخدام   مسـبقا  يفترض 

اتصـاالت وعمليـات تكنولوجيـة    دام موارد معلومات وشبكات حساسـة وإجـراء   عليها باستخ
اسـتحداث نطـاق جديـد للمعلومـات     واملسألة هـي مـن حيـث اجلـوهر التصـدي ملهمـة        .معقدة

الواضـح  ومـن   .تعاونـا فعـاال  املنظمـات الدوليـة    ، وكذلكواالتصاالت تتعاون يف إطاره الدول
(كمـا هـو احلـال بالنسـبة للمرحلـة      بصـورة غـري مالئمـة    التعـاون  وأمنـاط هـذا   إعداد مبـادئ  أنَّ 

إقامـة عالقـات    هـي  إىل نتيجـة عكسـية  سـيؤدي  احلالية من تطوير مشروع املبـادئ التوجيهيـة)   
العديـد مـن    ونتيجـة لـذلك فـإنَّ    .قائمة على االعتمـاد الشـديد علـى مصـدر واحـد للمعلومـات      

املبادئ التوجيهية سوف يكتسـب   يف شكل غري مكتمل يف مشروع بالفعلاإلجراءات الواردة 
ر يصـب يف  ييوسياسـي، بقطـع النظـر عمـا إذا كـان هـذا التطـو       معينـة مـن حيـث التـأثري اجل    قوة 

وال ينبغـي إغفـال اجلوانـب املتعلقـة خبطـر       .مصلحة دولة واحـدة أو اثنـتني أو عـدد مـن الـدول     
حبـث  ودون  .اخلضوع ملنطق متليـه املصـاحل التجاريـة والسـعي إىل احلصـول علـى مزايـا تنافسـية        

ســوف ، ودون إنشــاء تلــك اآلليــات اآلليــات الدوليــة لتبــادل البيانــات ورصــد أنشــطة الفضــاء 
عـد دويل حقيقـي علـى مفهـوم وممارسـات ضـمان       إضـفاء ب الصـعب إىل أقصـد حـد    مـن  يكون 

  .استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد
الـدول فيمـا    اتسياسـ أنَّ وينبغي أن ينص مشـروع املبـادئ التوجيهيـة بوضـوح علـى       -١٠

ــق بنقــل املعلومــات ينبغــي أن تصــاغ     ــثيتعل ــ حبي ــاً (مــع مراعــاة احل تيس اجــة إىل اختــاذ  ر عملي
املعلومــات الــيت ذلــك  إجــراءات وقائيــة) إتاحــة معلومــات موثوقــة يف الوقــت املناســب (مبــا يف  

تفــاق، ألغــراض املبــادئ وميكــن اال .بأــا موثوقــة)افتراضــا قاطعــا يفتــرض الطــرف الناقــل هلــا 
كـس  ، على اعتبار املعلومات "موثوقة" إذا كانت تلك املعلومـات تع التوجيهية اجلاري صوغها

  أن تشـري املعلومـات املنقولــة إىل    حامسـة أمهيــة املهـم  ومـن   .نـة قيــد التحليـل  موضـوعيا حالـة معي
الفتــرة الزمنيـة الــيت تنطبــق خالهلــا  كمــا تنبغـي اإلشــارة إىل   .ةحمــددفتــرة زمنيـة  حلظـة معينــة أو  

ذا قيمـة   تبـادل املعلومـات ال يكـون   أنَّ بـ فهـم  وأخرياً، ينبغي أن يكـون هنـاك    .لبيانات املقدمةا
لمعلومــات فهــذه اخلصــائص ل .عمليـة إال إذا كانــت املعلومــات كاملـة ودقيقــة مبــا فيــه الكفايـة   

هـذا اـال   وتوجـد يف   .لمهـام املسـتهدفة  التصـدي ل مدى فعاليـة  بعينها ما سيحدد املقدمة هي 
(مـن حيـث عـدد    ولكنـها حمـدودة مـن جوانـب عديـدة      مارسات إجيابية عمومـا  ملبعض األمثلة 

وغـري خاليـة متامـا    اركني يف عملية تبادل املعلومات وحجم املعلومات املقدمـة ومضـموا)   املش
العتقـاد، اسـتناداً إىل   ومـن املعقـول ا   .(من حيث األسـاليب واآلليـات املسـتخدمة)    من العيوب

مصـاحل  نَّ أل ،سـباب موضـوعية  تـتم عرقلتـه أل  تطوير تلـك املمارسـات   أنَّ أسس عملية حمضة، ب
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تـؤثر تلـك العوامـل علـى التطبيـق       ولضمان أالَّ .تتنافسقد متاما بل تلتقي ملعنيني ال املشاركني ا
اهتمـام اتمـع الـدويل بأسـره)، سـيكون      تنـال  (اليت ينبغي أن املقبلة الفعلي للمبادئ التوجيهية 

القضايا ذات الصـلة علـى   تسوية ن من إنشاء نظام عالقات متبادلة يمكِّإىل من احلكمة السعي 
ــدرجيي  حنــو ــارات مــن الضــروري، أوالً،  وســيكون  .عملــي وت ، الــيت ضــمان أن يكــون لالعتب
درجـة   املقبلـة مصاحل حتقيـق أهـداف املبـادئ التوجيهيـة      ،ألسباب موضوعية وذاتية ،حتركها ال

بشــأن نقــل املعلومــات واســتخدامها، وثانيــا،   اتمقبولــة مــن التــأثري علــى عمليــة صــنع القــرار  
وال يتوقـف إجيـاد    .يف الثقـة تزايـد مطَّـرد   إىل املسـتند  مـة للتفاعـل   الظـروف الالز ضمان وجـود  

فريـق اخلـرباء احلكـوميني علـى      حل للعنصر األخري على التدابري اهلامـة والضـرورية الـيت يعكـف    
تتـيح يف حـد   يف صيغتها الـيت جيـري إعـدادها،     ،املبادئ التوجيهيةفمجموعة  .وحسب هاوضع
    .الثقةالزدياد جماالً ذاا 
بيانـات عـن مجيـع األجسـام     أحـدث ال لتبادل وحيدة دولية  ةوضع آليوميكن أن يصبح  -١١

خطـرة) ووضـع توصـيات بشـأن     نشوء أحـوال  العاملة واملتوقفة عن العمل (مع مراعاة إمكانية 
ــع   ــدابري من ــة   ت ــة    االصــطدامات عــامال حاســم األمهي ــدول واملنظمــات الدولي ــذ ال يف جنــاح تنفي

إنشـاء وتشـغيل مركـز    أنَّ ويبـدو   .يتعلـق بسـالمة العمليـات الفضـائية    للمبادئ التوجيهيـة فيمـا   
    .رعاية األمم املتحدة، ميكن أن يكون أداة رئيسية يف حتقيق ذلك اهلدفحتت رصد موحد، 

للمســائل املتعلقــة بضــمان ســالمة العمليــات الفضــائية   وايفالــل احلــوسيســتحيل إجيــاد  -١٢
سـالمة العناصـر األرضـية لتلـك     ضـمان  ضائية خـارج سـياق   والعناصر املدارية للبنية التحتية الف

التوصـل إىل تفـاهم   تسـتطيع  الوفـود  أنَّ وتنطلق روسيا من افتراض إجيـايب بـ   .أيضا البنية التحتية
  متبادل حول هذا اجلانب من املشكلة، استناداً إىل املقترحات التالية:  

فهــوم وممارســات "ينبغــي تشــجيع الــدول واملنظمــات الدوليــة علــى النظــر يف م     
متكـامال  ضمان استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد علـى أـا تشـكل كـال     

عـات  مسائل ضمان سالمة وأمن البنية التحتية األرضية اليت تتيح تشغيل النظم واممع 
 واتباعاً لنهج تنفيـذ  .والوسائل املدارية واستقبال البيانات منها ومعاجلتها على حنو سليم

ــة وســلمياألنشــطة الفضــائية علــى حنــو مســؤول    أن  ، ينبغــي للــدول واملنظمــات الدولي
ملفهوم وممارسات ضمان استدامة أنشطة العام ، كجزء من تقدمي الدعم املؤسسي تعتمد

علـى  مدروسة ومعتمـدة اعتمـادا رمسيـا فعـاال     رات االفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، قر
تلـك  قـدرة  إجـراء ميكـن أن يعيـق    أي سـتبعد اختـاذ   مستوى السياسات واملبادئ حبيـث ت 

علـى   البنية التحتية األرضية الواقعة حتت والية قضائية أجنبية و(أو) حتت سيطرة أجنبيـة 
  ".سلباً على تلك القدرة، أو يؤثر تقدمي خدماا
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بــني تنفيــذ املبــادئ التوجيهيــة  العالقــة تنــاول مســألة وســيكون مــن املهــم إىل حــد مــا   -١٣
ــا وضــرور ــومي ة مراعــاة اعتب ــإنَّ وكمــا هــو معــروف  .رات األمــن الق ــة العمــل صــيغة  ف األولي

ــاء         ــق اخلــرباء ب ــا فري ــة لينظــر فيه ــات املتحــدة األمريكي ــة مــن الوالي ــة املقدم ــادئ التوجيهي للمب
أثنـاء  أنفسـهم  ذلـك احلكـم   مقـدمو  ويف وقـت الحـق، ختلـى     .إشارة إىل تلك املصـاحل تضمنت 

ــومي  اتاملناقشــات عــن اإلشــار   ــن الق ــه  .إىل األم ــد أن ــن الواضــح   بي ــل   أنَّ م ــك العام ــأثري ذل ت
إىل املصــاحل  اتللتشــكيك يف صــحة اإلشــار  جــدوىوال  .رغــم ذلــك ضــمنياًمنصــوص عليــه 

املتعلقة باألمن القومي كجزء ال يتجزأ مـن السياسـة الوطنيـة، فحـق التـذرع باعتبـارات األمـن        
ويل عندما يلزم االحتفاظ بإمكانية حتديد نطـاق  التعاون الد اتستخدم أيضا يف ممارسالقومي ي

 .ظروف حمددة تتعلـق بـاألمن   املتعلقة بالسياسات يف حال وجودلتزامات املتبادلة االومضمون 
علـى   إذا كان من األفضل الـنص علـى أن تراعـي كـل دولـة     سؤاال منطقيا عما ويثري هذا األمر 
جمموعـة مـن   بتطبيـق املبـادئ التوجيهيـة    فيمـا يتعلـق   ، يف سياق التعـاون العملـي،   حنو موضوعي

املبــادئ أنَّ ويــرى االحتــاد الروســي   .الشــروط والقيــود الــيت حتــددها اعتبــارات األمــن القــومي  
  أن تتضمن حكما على غرار ما يلي: التوجيهية ميكن

ــارات األمــن القــومي، يف ســياق أولويــات          ــدول علــى مراعــاة اعتب "تشــجع ال
ــة ا اتوأهــداف وتــدابري السياســ  مــع أغــراض ومهــام  مبــا يتناســب ، ذات الصــلةلوطني
التعاون الدويل املنصـوص عليـه يف   ويف عالقة مناسبة مبضمون تطبيق املبادئ التوجيهية 

  ".وطبيعته ومتطلباته وخصائصه املبادئ التوجيهية
ــل اســتراتيجية األمــن القــومي لالحتــاد الروســي للفتــرة حــىت عــام         -١٤ ، الــيت ٢٠٢٠ومتث
ألولويـات  ل، نظاماً معترفاً به رمسيـا  ٢٠٠٩وم من رئيس االحتاد الروسي يف عام مدت مبرساعت

االستراتيجية للسياستني الداخلية واخلارجية اليت حتدد حالة األمـن القـومي   واألهداف والتدابري 
يف ســياق  ،الوثيقـة علـى أنـه   تلـك  وتـنص   .ومسـتوى التنميـة املسـتدامة للدولـة يف األمـد البعيـد      

يات وظهور ديدات وخمـاطر جديـدة أمـام تنميـة الفـرد واتمـع والدولـة، يعكـف         عوملة العمل
ــق سياســة        ــة، علــى التحــول إىل تطبي ــة الوطني االحتــاد الروســي، بصــفته الضــامن لنجــاح التنمي

أولويـات  هـي  الرئيسية لضـمان األمـن القـومي    واالجتاهات  .للدولة بشأن األمن الوطينجديدة 
يئة ظروف آمنة د استراتيجية وطنية حتد دف نشـطة املتصـلة   ألمور من بينـها األ مهام التنمية

األحكـام التاليـة   وتتـيح   .واحلفاظ على سـالمة أراضـي الدولـة وسـيادا    للبلد بالتنمية املستدامة 
  من الوثيقة فهم اإلجراءات والتدابري اليت تضمن األمن القومي:  

علـى أسـاس   ز العالقـات الدوليـة   ستسعى روسيا إىل تعزيـ على املدى الطويل،  (أ)  
  يع الدول على حنو موثوق ومتكافئ؛مبادئ القانون الدويل ومن خالل ضمان أمن مج
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يف إطـار القـانون   متصـرفة  من أجل محاية مصـاحلها الوطنيـة،    ،وستنفذ روسيا (ب)  
  حتول دون الدخول يف مواجهات مكلفة؛  وذرائعية الدويل، سياسة خارجية عقالنية 

  يف نظام مستقر للعالقات الدولية؛روسيا إىل األمم املتحدة كعنصر مركزي  وتنظر (ج)  
وفيما يتعلق باألمن الدويل، سوف تفي روسيا بالتزامها املتعلـق باسـتخدام الوسـائل     (د)  

  سيادة الدولة واملصاحل الوطنية؛ السياسية والقانونية والعسكرية وغريها من الوسائل حلماية
ــتراتيجية لتعزيـــز الـــدفاع الـــوطين يف منـــع احلـــروب   وتتمثـــل األهـــداف   (ه)   االسـ

  ضمان األمن العسكري للبلد؛  لصاحل زاعات وممارسة الردع االستراتيجي  والن
وعلــى الســاحة الدوليــة، ســيدأب االحتــاد الروســي علــى املشــاركة، جنبــا إىل     (و)  

مبنع استخدام القـوة  جنب مع الدول األخرى، يف تعزيز اآلليات الدولية، ال سيما تلك املتعلقة 
  األمم املتحدة؛مبا ينتهك ميثاق العسكرية 
روسيا من خـالل اتبـاع   لر حتقيق األولويات املرتبطة بالتنمية املستدامة وسييس  (ز)  

وحتديــد املصــاحل املشــتركة مــع الــدول  الســعي إىل التوافــق سياســة خارجيــة نشــطة ــدف إىل  
    .املنفعة املتبادلةحتقق نائية ومتعددة األطراف األخرى استناداً إىل نظام عالقات شراكة ث

وتصاغ السياسات والتدابري املتعلقة باألمن القومي يف االحتـاد الروسـي بطريقـة تراعـي       
  .اختاذ القراراتيف أساسي القانون الدويل كعامل 

األنشــطة الفضــائية للفتــرة حــىت    املتعلقــة بالحتــاد الروســي  سياســات ا"إطــار وحيــدد   -١٥
، ٢٠١٣وما بعدها"، الذي اعتمـده رئـيس االحتـاد الروسـي يف نيسـان/أبريل عـام        ٢٠٣٠ عام
مصـاحل الدولـة يف جمـال أنشـطة الفضـاء باختـاذ مجيـع         للسياسـات، مثـل محايـة    بادئ األساسيةامل

التــدابري والوســائل املتاحــة مبوجــب القــانون الــدويل، مبــا يف ذلــك احلــق يف الــدفاع عــن الــنفس   
تعهــدت ــا اق األمــم املتحـدة، واالمتثــال الصــارم لاللتزامــات الدوليـة الــيت   املعتـرف بــه يف ميثــ 

ويف ذلـك   .املعترف ا عامليـاً وقواعد القانون الدويل ملبادئ وروسيا يف جمال األنشطة الفضائية 
االحتـاد الروسـي الفضـائية    التأثري غري املأذون بـه علـى مركبـات    الكشف عن مت حتديد السياق، 
    .سالمة األنشطة الفضائيةاليت تضمن إحدى املهام ركبات باعتباره ة تلك املومحاي
ونظـراً ملركـز اللجنـة ونطـاق اختصاصـها ووالياــا احلاليـة، سـيكون مـن املالئـم متامــا            -١٦

تكليف هذه اهليئـة التابعـة للجمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة مبهمـة دراسـة وجتميـع نتـائج الرصـد            
علـى الفضـاء اخلـارجي لألغـراض السـلمية، وصـوغ مقترحـات         الفعلـي حلفاظ االتحليلي ملدى 

لغرض الرئيسي من بند جـدول األعمـال ذي   ووفقا ل .مناسبة وحتديد الوسائل الالزمة لتنفيذها
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األولويــة، ســيكون مبقــدور اللجنــة، مبشـــاركة مجيــع الــدول األعضــاء، أن جتمــع، ألغـــراض         
بصــورة مباشــرة أو غــري مباشــرة، علــى   القضــايا احملــددة الــيت تــؤثر، بالتحليــل، قائمــة موحــدة  

احملافـل  ودون مساس بصـالحيات   .احتماالت احلفاظ على الفضاء اخلارجي لألغراض السلمية
ــة، مــن خــالل   جمــال لدبلوماســية املتعــددة األطــراف يف  لاألخــرى  جتميــع الفضــاء، ميكــن للجن

، تقيـيم نطـاق   املعلومات وتفعيل قدرات اخلرباء (مبا يف ذلـك عـن طريـق عقـد حلقـات نقـاش)      
وحتديد أساسها املنطقي، ومعرفـة مـدى تالقيهـا     ،التغيريات اليت تطرأ على جمال املصاحل الوطنية

وميكــن للجنـة يف املرحلــة احلاليـة أن تصــبح    .الصـدد هـذا  ودرجـة التعـاون فيمــا بـني الــدول يف    
ات، ال سيما بشأن القضايا الرئيسية التالية:  للمناقشة منص  

الرامية إىل احلفاظ علـى اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي     للدول، بدئية امل األهداف  (أ)  
  يف األغراض السلمية؛  

  د تطور املفاهيم بشأن استخدام الفضاء اخلارجي؛  العوامل اليت حتد  (ب)  
فهــم نوايــا الــدول إســاءة الــدول التحيــزات القائمــة الــيت ميكــن أن تــؤدي إىل    (ج)  

علـى  كانيات العمـل املشـترك اهلـادف بغـرض املسـاعدة      األخرى يف جمال الفضاء اخلارجي، وإم
  تبديد تلك التصورات اخلاطئة؛  

األساس القانوين ملمارسة حق الـدفاع عـن الـنفس وفقـا مليثـاق األمـم املتحـدة          (د)  
األساسـية  والقواعـد  املبـادئ  أنَّ مراعـاة  ممارسـته (مـع    ، وأسـاليب فيما يتعلق بالفضـاء اخلـارجي  

  .الدول) اتيف سياق ممارسسب يف كثري من األحيان تفسريات معينة قد تكتلقانون الدويل ل
سـتبعد مسـبقاً إمكانيـة حتقيـق التعـاون البنـاء بشـأن        غري املستصـوب أن ت وسيكون من   

ــتمكني   عــدد مــن القضــايا إىل حــد    ــة مــن  مــن التعــاون يكفــي ل  ،مشــترك إرســاء تفــاهم اللجن
بفضـل مساتـه    -خر ملـزم بدرجـة كافيـة    شكل آأي شكل توجيهات ولوائح تنظيمية أو يف  يف

وييسـر فعليـاً وضـع تصـور لـنهج جديـدة جتـاه جمـاالت          عمليـاً  اًميكن أن يؤدي دور -اإلجيابية 
وقد ال تسري املناقشـات بسالسـة،    .التنظيمية ويضفي عليها الطابع املؤسسياللوائح حمددة من 

ــراً لنمطهــا   ــة  نظ بــع يف تتــتمكن اللجنــة، إذا ا رجح جــداً أن ، ولكــن مــن املــ  غــري قليــل األمهي
نتـائج  وحتقيـق  املناقشات ج عملي، من اكتساب خربة فريدة مـن حيـث نوعيتـها ومشوليتـها،     

  .مثرية لالهتمام ومفيدة
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