التكلفة البشرية احملتملة الستخدام األسلحة يف الفضاء اخلارجي
واحلماية اليت يوفرها القانون الدويل اإلنساين
ورقة موقف مقدمة من اللجنة الدولية للصليب األمحر إىل األمني العام لألمم املتحدة
بشأن املسائل احملددة يف قرار اجلمعية العامة 36/75
 07نيسان/أبريل 2021

أوالا -مقدمة
 -1قد يؤثر استخدام األسلحة يف الفضاء اخلارجي  -سواء من خالل وسائل حركية أو غري حركية ،وابستخدام منظومات أسلحة موجودة يف
الفضاء و/أو على األرض – أتثرياً كبرياً على املدنيني على األرض .ويعزى ذلك إىل أن التكنولوجيا املدعومة ابملنظومات الفضائية تنفذ إىل
معظم جوانب احلياة املدنية ،مما جيعل العواقب احملتملة للهجمات على املنظومات الفضائية مسألة مثرية للقلق من الناحية اإلنسانية.
 -2وهذه املسألة ذات صلة مباشرة ابملسائل احملددة يف القرار " 36/75احلد من التهديدات الفضائية عن طريق معايري وقواعد ومبادئ تضبط
أمناط السلوك املسؤول" الذي اختذته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  7كانون األول/ديسمرب ( 2020املشار إليه فيما بعد ابسم "القرار").
وعلى وجه اخلصوص ،يرد يف القرار أن اجلمعية العامة:
• "تشجع الدول األعضاء على حبث التهديدات واملخاطر األمنية القائمة واحملتملة اليت تتعرض هلا املنظومات الفضائية ،مبا يف ذلك املخاطر
الناشئة عما يكون يف الفضاء اخلارجي أو على األرض من أعمال أو أنشطة أو منظومات ،وعلى توصيف األعمال واألنشطة اليت ميكن
اعتبارها مسؤولة أو غري مسؤولة أو تنطوي على هتديد ،وحتديد أثرها احملتمل على األمن الدويل ،وعلى تبادل األفكار فيما بينها بشأن
مواصلة تطوير وتنفيذ املعايري والقواعد واملبادئ املتعلقة أبمناط السلوك املسؤول ،وبشأن احلد من خماطر سوء الفهم وسوء التقدير فيما
1
يتعلق ابلفضاء اخلارجي؛"

• "تطلب إىل األمني العام أن يلتمس  ...آراء الدول األعضاء بشأن املسائل  ...وأن يقدم تقريرا موضوعيا مشفوعا مبرفق يتضمن هذه
2
اآلراء إىل اجلمعية العامة  ...لكي تواصل الدول األعضاء مناقشاهتا".
 -3وتقدم اللجنة الدولية للصليب األمحر (اللجنة الدولية) ،وفقاً ملهمتها وواليتها اإلنسانيتني ،ورقة املوقف هذه إىل األمني العام من أجل املسامهة
خبربهتا يف املناقشة .وتعرض الورقة الت كلفة البشرية احملتملة الستخدام األسلحة يف الفضاء اخلارجي (القسم اثنياً) والقيود املفروضة على هذا
االستخدام اليت ينص عليها القانون الدويل (القسم اثلثاً) 3.وختتتم الورقة بتوصيات تدعى الدول وتقرير األمني العام إىل النظر فيها يف هذا
الصدد (القسم رابعاً).

 1اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،وثيقة األمم املتحدة  7 ،A/RES/75/36كانون األول/ديسمرب  ،2020الفقرة .5
 2املرجع نفسه ،الفقرة .6
 3من املسلم به أنه من شأن العمليات العسكرية ضد املكوانت األرضية هلذه املنظومات الفضائية أن ترتتب عليها أيضاً عواقب إنسانية وتثري مسائل يف إطار القانون الدويل اإلنساين .ولكن ،هذه
املسائل مل تناقش يف هذه الورقة.
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اثني ا -التكلفة البشرية احملتملة الستخدام األسلحة يف الفضاء اخلارجي
 -4من املتوقع أن تكون التكلفة البشرية الستخدام األسلحة يف الفضاء اخلارجي مرتفعة بدرجة كبرية ،إذ قد يؤدي هذا االستخدام إىل تعطيل
األعيان املدنية أو األجسام الفضائية ذات االستخدام املزدوج ،أو إحلاق الضرر هبا أو تدمريها أو توقيفها عن العمل .وعلى سبيل املثال:
•

تعتمد البنية التحتية املدنية ابلغة األمهية الالزمة يف جماالت الرعاية الصحية والنقل واالتصاالت والطاقة والتجارة اعتماداً متزايداً على
املنظومات الفضائية .وغالباً ما تكون هذه املنظومات الفضائية "ذات استخدام مزدوج" ،أي إهنا تؤدي وظائف عسكرية ومدنية على
حد سواء .وعلى سبيل املثال ،تؤدي النظم العاملية لسواتل املالحة (مثل النظام العاملي لتحديد املواقع ( ،)GPSونظام بيدو (،)Beidou

ونظام غاليليو ( ،)Galileoونظام غلوانس ( ))GLONASSدوراً أساسياً يف نظم النقل املدنية ،مثل التحكم يف حركة املالحة اجلوية
والشحن البحري .وهلا أيضاً دور حاسم يف أتمني التزامن الدقيق يف عمل البنية التحتية املدنية ابلغة األمهية ،مثل شبكات االتصال
العاملية ،والنظم املصرفية ،واألسواق املالية ،وشبكات الطاقة .وميكن أيضاً للجيش أن يستخدم هذه النظم ،مما قد جيعلها أهدافاً عسكرية
يف ظروف حمددة .ومن شأن تعطيل هذه السواتل أو إحلاق الضرر هبا ،من خالل وسائل حركية أو غري حركية ،أن يؤدي إىل عواقب
واسعة النطاق على املدنيني على األرض.
•

وتسهم األجسام الفضائية ،وال سيما السواتل اخلاصة ابلطقس واالتصاالت واملالحة ورصد/تصوير األرض ،يف كل مرحلة من مراحل
العمل اإلنساين ،من تقييم االحتياجات إىل تقدمي اإلغاثة يف حاالت الطوارئ ،ومن االنتعاش املبكر إىل احلد من خماطر الكوارث
والنزاعات .ومت ّكن سواتل االتصاالت املستجيبني األوائل وأفراد اخلدمات الطبية والعاملني يف اجملال اإلنساين من التواصل يف أوقات
الكوارث الطبيعية أو النزاعات املسلحة ،عندما قد تتعطل شبكات اهلاتف احملمول وخدمات اإلنرتنت .وتوفر سواتل الطقس معلومات
حساسة من حيث التوقيت من أجل منع أو ختفيف آاثر ظواهر الطقس الشديدة مثل األعاصري .وميكن أن تدعم سواتل املالحة
اخلدمات اللوجستية وتوفر نظاماً آنياً لتعقب املواقع يتسم ابلدقة واخنفاض الكلفة من أجل األفراد واملعدات الكبرية الالزمة لتقدمي
املساعدة اإلنسانية .وتقدم سواتل رصد األرض معلومات وصوراً فريدة من أجل رسم خرائط الطوارئ وتقييم املخاطر والتخطيط للعمليات
اإلنسانية وتنفيذها .وبناء على ذلك ،من شأن تعطيل اخلدمات الساتلية أن يعيق تقدمي اإلغاثة اإلنسانية واإلغاثة يف حاالت الطوارئ.

•

وأخرياً ،أصبح احلطام الفضائي يشكل مصدر قلق متزايد ابلفعل .وقد يؤدي إحلاق ضرر مادي ابألجسام الفضائية أو تدمريها إىل
إحداث كمية هائلة من هذا احلطام الذي قد يواصل التنقل يف املدارات اليت أنتج فيها لعقود أو أكثر .وابلنظر إىل السرعة اليت ينتقل
هبا ،ميكن أن يلحق الضرر أو يدمر بطريقة ال ميكن التنبؤ هبا األجسام الفضائية األخرى اليت تدعم األنشطة ابلغة األمهية لسللمة املدنيني
واخلدمات املدنية األساسية على األرض .وتتفاقم هذه املخاطر بسبب االكتظاظ املتزايد يف املدار ،الذي يعزى جزئياً إىل زايدة إطالق
سواتل جديدة ،مبا يف ذلك السواتل التجارية ،يف السنوات األخرية .ومن شأن استخدام األسلحة يف الفضاء أن يضاعف هذه املخاطر
بدرجة كبرية.

 -5ومل يتأكد النطاق احملدد لعواقب استخدام األسلحة من أجل تعطيل األجسام الفضائية أو إحلاق الضرر هبا أو تدمريها أو توقيفها عن العمل
وهو يتطلب مزيداً من التحليل .وعلى أي حال ،إذا كانت األنشطة واخلدمات البالغة األمهية ابلنسبة إىل سالمة املدنيني أو الضرورية لبقائهم

على قيد احلياة تعتمد على األجسام الفضائية ،فإن استخدام األسلحة اليت تؤثر على هذه األجسام ينطوي على خطر وقوع تكلفة بشرية
كبرية على األرض.
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اثلث ا -القيود اليت ينص عليها القانون الدويل املفروضة على استخدام األسلحة واألنشطة العسكرية األخرى يف الفضاء اخلارجي
 -6ظل استخدام الفضاء واألجسام الفضائية لألغراض العسكرية جزءاً ال يتجزأ من احلرب املعاصرة لعقود عديدة .وعلى سبيل املثال ،تعتمد
القوات املسلحة على نظم املالحة الساتلية من أجل إاتحة مالحة واستهداف دقيقني؛ وعلى السواتل من أجل تيسري االتصاالت العاملية ،مبا
يف ذلك من أجل القيادة والتحكم؛ وعلى نظم الرصد الفضائية اليت تتيح اإلنذارات املسبقة ابهلجمات الصاروخية واملراقبة واالستطالع.
 -7ومع تزايد دور املنظومات الفضائية يف العمليات العسكرية أثناء النزاعات املسلحة ،يزيد أيضاً احتمال استهداف هذه النظم ،سواء مكوانهتا

املوجودة على األرض أو يف الفضاء أو الرابط بينها ،وما قد يرتتب على ذلك من عواقب وخيمة على املدنيني ورد وصفها أعاله .وتشمل

التهديدات احملتملة للمنظومات الفضائية احلرب اإللكرتونية ،واهلجمات السيربانية ،واهلجمات ابلطاقة املوجهة ،واألسلحة املدارية واألرضية
املضادة للسواتل.
 -8وأايًكانت األنشطة العسكرية اليت تنفذ يف الفضاء اخلارجي ،فهي تبقى مقيّدة ابلقانون الدويل القائم ،وفق ما يشري إليه القرار حتديداً 4.ويشمل
القانون الدويل ذو الصلة ما يلي:
•

5
قر ابملـصلحة املـشرتكة الـيت تعـود علـى اإلنـسانية مجعاء مـن التقـدم يف ميـدان استكشاف الفضاء اخلارجي
معاهدة الفضاء اخلارجي اليت ت ّ
واستخدامه لألغراض السلمية .وحتظر املادة الرابعة من هذه املعاهدة وضع أجـسام حتمـل أيـة أسـلحة نوويـة أو أنـواع أخـرى مـن أسـلحة

التـدمري الـشامل يف أي مـدار ،أو وضـع مثـل هـذه األسلحة على أية أجرام مساوية أو يف الفضاء اخلارجي أبية طريقة أخرى .وحتظر
املعاهدة أيضاً إنـشاء أيـة قواعـد أو منـشآت أو حتـصينات عـسكرية ،وجتريب أي نوع من األسلحة ،وإجراء أية مناورات عسكرية يف
األجرام الـسماوية ،وتشرتط قصر استخدام القمر واألجرام السماوية األخرى على األغراض السلمية.
•

ميثاق األمم املتحدة الذي حيكم مشروعية اللجوء إىل القوة بني الدول وحيظر التهديد ابستعمال القوة أو استخدامها ،ابستثناء ما أيذن
به جملس األمن التابع لألمم املتحدة مبوجب الفصل السابع ويف حالة الدفاع عن النفس مبوجب املادة  .51ويقضي أيضاً ميثاق األمم
حتل الدول األعضاء منازعاهتا الدولية ابلوسائل السلمية.
املتحدة أبن ّ

•

القانون الدويل اإلنساين الذي يعرف أيضاً بقانون النزاعات املسلحة أو قانون احلرب ،والذي يضع ،ضمن مجلة أمور أخرى ،قواعد
بشأن سري األعمال العدائية هبدف احلد ،ألسباب إنسانية ،من آاثر النزاعات املسلحة 6.وهو يشمل ،على وجه اخلصوص ،مبدأ التمييز
وحظر اهلجمات العشوائية وغري املتناسبة وااللتزام ابختاذ مجيع االحتياطات املمكنة لتفادي الضرر العرضي الذي يلحق ابملدنيني ،أو
التقليل منه على األقل 7.وترى اللجنة الدولية أن هذه القواعد ال تنطبق فقط على العمليات احلركية ضد األجسام الفضائية ،بل أيضاً
على العمليات غري احلركية اليت من شأهنا أن تعطل األجسام الفضائية دون أن تلحق هبا ضرراً مادايً ابلضرورة .وعند تقييم مشروعية هذه
اهلجمات ،جيب النظر يف مجيع حاالت الضرر واألذى العرضية املباشرة وغري املباشرة اليت من املتوقع أن تلحق ابألعيان املدنية ،مبا يف
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معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي ،مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى ( ،)1967اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف

قرارها ( 2222الدورة احلادية والعشرون) 19 ،كانون األول/ديسمرب .1966
 6إن ا نطباق القانون الدويل اإلنساين يف الفضاء اخلارجي تؤكده املادة الثالثة من معاهدة الفضاء اخلارجي ،اليت تقتضي من الدول أبن تلتزم "يف مباش ــرة أن ــشطتها يف مي ــدان استك ــشاف واستخدام

الفضاء اخلارجي ...مراعاة القانون الدويل" .ويشمل القانون الدويل القانون الدويل اإلنساين .انظر أيضاً حمكمة العدل الدولية ،مشروعية التهديد ابألسلحة النووية أو استخدامها ،رأي استشاري8 ،

متوز/يوليو  ،1996الفقرة .86

 7توجد قواعد القانون الدويل اإلنساين بشأن سري األعمال العدائية بشكل أساسي يف الربوتوكولني اإلضافيني لعام  1977إىل اتفاقيات جنيف لعام  ،1949وكذلك يف القانون العريف .وحتكم القواعد
األخرية اختيار وسائل احلرب وأساليبها ،كيفما وحيثما استخدمت؛ انظر جون-ماري هنكرتس ولويز دوزوالد-بك ،القانون الدويل اإلنساين العريف ،اللجنة الدولية/مطبعة جامعة كامربدج،2005 ،
يعرف القانون الدويل اإلنساين
وال سيما القواعد من  1إىل  .https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul :24وألغراض تطبيق هذه القواعدّ ،
"اهلجمات" على أهنا أعمال عنف ضد اخلصم ،سواء كانت هجومية أو دفاعية؛ انظر الربوتوكول اإلضايف األول ( ،)1977املادة  .)1( 49ومن املهم اإلشارة إىل أن مفهوم "اهلجمات" مبوجب
القانون الدويل اإلنساين خيتلف عن مفهوم "قوة مسلحة" مبوجب املادة  51من ميثاق األمم املتحدة.
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ذلك عند استهداف جسم موجود يف الفضاء ذي استخدام مزدوج .وينبغي أيضاً ،عند تطبيق هذه القواعد ،مراعاة خطر إحداث احلطام

وآاثره غري املباشرة ،كما نوقش يف القسم اثنياً من هذه الورقة 8.وحيظر القانون الدويل اإلنساين أيضاً األسلحة اليت من شأهنا أن تسبب

إصاابت مفرطة أو آالماً ال مربر هلا ،واليت تكون عشوائية بطبيعتها ،فضالً عن عدد من األنواع احملددة من األسلحة.

 -9ومن املهم التأكيد على أن القانون الدويل اإلنساين ينطبق على أي عمليات عسكرية منفذة يف سياق نزاع مسلح ،مبا يف ذلك تلك اليت
حتدث يف الفضاء اخلارجي ،بغض النظر عما إذا كان اللجوء إىل القوة الذي أفضى إىل النزاع املسلح مشروعاً أم ال يف إطار ميثاق األمم
شرع القانون الدويل اإلنساين استخدام القوة يف الفضاء اخلارجي ،وال عسكرة الفضاء اخلارجي أو تسليحه.
املتحدة (قانون احلرب) .وال ي ّ
وعلى الرغم من رغبة اجملتمع الدويل طويلة األمد يف جعل الفضاء اخلارجي خالياً "من سباق التسلح والصراع" ،مثلما كرر القرار التأكيد على
ذلك 9،فإن اهلدف الوحيد للقانون الدويل اإلنساين هو احلفاظ على مقدار من اإلنسانية يف حالة نزاع مسلح ،وال سيما محاية املدنيني.

 -10وذ ّكرت حمكمة العدل الدولية أبن مبادئ القانون الدويل اإلنساين وقواعده الراسخة املنطبقة يف النزاعات املسلحة تنطبق "على كافة أشكال
احلرب وكافة أنواع األسلحة ،ما كان منها يف املاضي ،وما هو يف احلاضر ،وما سيكون يف املستقبل" 10.ويف هذا الصدد ،يتعني على الدول
األطراف يف الربوتوكول اإلضايف األول لعام  1977استعراض مشروعية أي سالح فضائي جديد أو اتباع أسلوب أو وسيلة جديدة من وسائل
وأساليب احلرب تقرر الدول األطراف تطويرها أو اقتناءها  -سواء حركية أو غري حركية ،فضائية أو أرضية  -من أجل التأكد من أن استخدامها
ميتثل للقانون الدويل اإلنساين وقواعد القانون الدويل األخرى ذات الصلة ،مبا يف ذلك معاهدة الفضاء اخلارجي 11.ولدى مجيع الدول مصلحة
12
يف القيام بذلك لكي تضمن أن قواهتا املسلحة قادرة على خوض األعمال العدائية وفقاً اللتزاماهتا الدولية.
رابعا -استنتاجات وتوصيات
 -11يف حني تستخدم األجسام الفضائية لألغراض العسكرية منذ فجر عصر الفضاء ،قد يؤدي تسليح الفضاء اخلارجي إىل زايدة احتمال وقوع
أعمال عدائية يف الفضاء اخلارجي ،قد ترتك آاثراً جسيمة على املدنيني على األرض .ويف هذا الصدد ،توصي اللجنة الدولية أبن تقر املناقشات
والعمليات الوطنية ومتعددة اجلنسيات يف املستقبل مبا يلي:
•

التكلفة البشرية الكبرية احملتملة بني املدنيني املوجودين على األرض نتيجة الستخدام األسلحة يف الفضاء اخلارجي

•

احلماية اليت توفرها قواعد القانون الدويل اإلنساين اليت تقيّد اختيار األطراف املتحاربة لوسائل وأساليب القتال ،مبا يف ذلك يف
شرع أي تسليح للفضاء اخلارجي أو األعمال العدائية فيه،
الفضاء اخلارجي ،علماً أبن اإلقرار ابنطباق القانون الدويل اإلنساين ال ي ّ
وال يشجع أبي شكل من األشكال أو يربر استخدام القوة يف الفضاء اخلارجي.

 -12وعلى وجه اخلصوص ،سيكون من املفيد للدول أن تنظر يف إدراج العواقب اإلنسانية احملتملة على السكان املدنيني على األرض نتيجة تسليح
الفضاء اخلارجي واستخدام األسلحة فيه يف حبث "التهديدات واملخاطر األمنية القائمة واحملتملة اليت تتعرض هلا املنظومات الفضائية" .13ومن

 8للحصول على شرح مفصل عن كيفية انطبا ق قواعد القانون الدويل اإلنساين بشأن سري األعمال العدائية على استخدام األسلحة يف الفضاء اخلارجي ،انظر اللجنة الدولية للصليب األمحر ،القانون

الدويل اإلنساين وحتدايت النزاعات املسلحة املعاصرة ،اللجنة الدولية ،جنيف ،2019 ،الصفحة .27

 9اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،وثيقة األمم املتحدة  7 ،A/RES/75/36كانون األول/ديسمرب  ،2020الفقرة .3

 10حمكمة العدل الدولية ،مشروعية التهديد ابألسلحة النووية أو استخدامها ،رأي استشاري 8 ،متوز/يوليو  ،1996الفقرة .86
 11الربوتوكول اإلضايف األول ( ،)1977املادة .36

 12اللجنة الدولية للصليب األمحر ،دليل االستعراض القانوين لألسلحة ووسائل وأساليب احلرب اجلديدة :تدابري لتنفيذ املادة  36من الربوتوكول اإلضايف األول لعام  ،1977اللجنة الدولية ،جنيف،
 ،2006الصفحة .1
 13اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،وثيقة األمم املتحدة  7 ،A/RES/75/36كانون األول/ديسمرب  ،2020الفقرة .5
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املهم بشكل خاص النظر يف هذا الصدد يف اآلاثر الضارة املرتتبة على القيام بشكل مباشر أو عرضي بتعطيل السواتل اليت تدعم األنشطة
ابلغة األمهية لسللمة املدنيني واخلدمات املدنية األساسية على األرض ،أو إحلاق الضرر هبا أو تدمريها أو توقيفها عن العمل.
 -13ومن أجل محاية السكان املدنيني والبنية التحتية املدنية ،ترى اللجنة الدولية أن أي "فهم مشرتك ألفضل السبل للعمل على احلد من األخطار
اليت هتدد املنظومات الفضائية" 14بني الدول ينبغي أن يشمل اإلقرار أبن العمليات العسكرية يف الفضاء اخلارجي ال حتدث يف فراغ قانوين،
بل هي مقيدة ابلقانون القائم  ،وال سيما معاهدة الفضاء اخلارجي وميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل اإلنساين ،مبا يف ذلك حظر وتقييد
استخدام أسلحة ووسائل وأساليب حرب معينة.
 -14وكما هو احلال خبصوص تطوير أي وسائل وأساليب جديدة للحرب ،فإن تسليح الفضاء اخلارجي ليس أمراً حتمياً بل خياراً .وقد تقرر الدول
وضع حدود يف هذا الصدد جملموعة من األسباب ،منها األسباب اإلنسانية .وال شيء مينع الدول من االتفاق على قواعد إضافية حلظر أو
تقييد أنشطة عسكرية أو أسلحة معي نة يف الفضاء اخلارجي ،كما فعلت يف معاهدة الفضاء اخلارجي ،يف ضوء خماطر التسبب أبضرار ملدنية
خطرية .ويشمل ذلك مواصلة وضع "معايري وقواعد ومبادئ تضبط أمناط السلوك املسؤول" من أجل احلد من التهديدات الفضائية ،على
النحو املشار إليه يف القرار 15.وإذا وضعت معايري وقواعد ومبادئ جديدة تضبط أمناط السلوك املسؤول ،جيب أن تكون متسقة مع اإلطار
القانوين القائم ،وينبغي أن تستند إليه وتعززه.
 -15وتعرب اللجنة الدولية عن امتناهنا للفرصة اليت أتيحت هلا إلبداء آرائها من خالل ورقة املوقف هذه .وهي أيضاً على أمت االستعداد لتقدمي
خرباهتا يف أي مناقشة مستقبلية بشأن هذه املسألة ،حسبما تراه الدول مناسباً.

 14املرجع نفسه ،الفقرة.3 .
 15املرجع نفسه ،الفقرة.5 .
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