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  الدورة الثامنة والستون
  **من جدول األعمال املؤقت) ج (٩٩البند 

  :نزع السالح العام الكامل
ــة يف    ــاء الثقـ ــشفافية وبنـ ــة الـ ــدابري كفالـ تـ

        ارجي أنشطة الفضاء اخل
ــاء الثقــة يف          ــة الــشفافية وبن فريــق اخلــرباء احلكــوميني املعــين بتــدابري كفال

  أنشطة الفضاء اخلارجي 
    

  مذكرة من األمني العام     
  

ــدابري          ــر فريــق اخلــرباء احلكــوميني املعــين بت ــه تقري ــأن حييــل طي يتــشرف األمــني العــام ب
وقد أنشئ الفريـق عمـال بقـرار اجلمعيـة          . الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي       كفالة
  .٦٥/٦٨العامة 

 
  

  .٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧يف .أعيد إصدارها ألسباب فنية  *  
  **  A/68/50.  
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تقرير فريق اخلرباء احلكوميني املعين بتدابري كفالة الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة                
  الفضاء اخلارجي 

  
  

  موجز  
لــة الــشفافية وبنــاء الثقــة يف أنــشطة يتــضمن هــذا التقريــر الدراســة املتعلقــة بتــدابري كفا   

الفضاء اخلارجي اليت أجراها فريق اخلرباء احلكوميني املعين بتدابري كفالـة الـشفافية وبنـاء الثقـة                 
واعُتمــدت الدراســة . يف أنــشطة الفــضاء اخلــارجي الــذي أنــشأه األمــني العــام لألمــم املتحــدة   

تزايـــد علـــى الـــنظم والتكنولوجيـــات وخلـــص الفريـــق إىل أن اعتمـــاد العـــامل امل. بتوافـــق اآلراء
الفضائية وعلى ما توفره من معلومـات يتطلـب جهـودا تعاونيـة هتـدف إىل التـصدي لألخطـار                    

وميكـن لتـدابري كفالـة الـشفافية وبنـاء الثقـة            . اليت هتدد استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي وأمنها      
ق بأنـشطة الـدول ونواياهـا       أن حتّد من حاالت سوء الفهم وعدم الثقة وسوء التقدير فيما يتعلـ            
  .يف جمال الفضاء اخلارجي، بل ورمبا أن تقضي على هذه احلاالت

وسلّم الفريق بأن املعاهدات القائمة بشأن الفضاء اخلـارجي تتـضمن عـددا مـن تـدابري         
وينبغـي أن تكّمـل التـدابري غـري امللزمـة قانونـا         . كفالة الشفافية وبناء الثقة ذات الطابع اإللزامي      

ال أنـشطة الفــضاء اخلـارجي اإلطـار القــانوين الـدويل القـائم املتعلــق باألنـشطة الفــضائية،       يف جمـ 
وينبغي أال تقوض االلتزامات القانونية القائمة أو تعيق االستخدام القـانوين للفـضاء اخلـارجي،               

كـذلك اتفـق الفريـق علـى أن      . وال سيما من جانب اجلهـات الفاعلـة الناشـئة يف جمـال الفـضاء              
تدابري املتعلقة بأنشطة الفضاء اخلارجي ميكن أن تسهم يف التـدابري املتخـذة لرصـد تنفيـذ                 هذه ال 

  .اتفاقات احلد من األسلحة ونزع السالح، ولكنها ال ميكن أن حتل حملها
وبعد مناقشات مستفيضة ومتعمقة، وضع الفريق جمموعة من التدابري املتعلقـة بأنـشطة            

لومـات املتـصلة بالـسياسات الفـضائية الوطنيـة مثـل اإلنفـاق        الفضاء اخلارجي تـشمل تبـادل املع   
العسكري الرئيسي على الفضاء اخلارجي، واإلخطارات بـشأن أنـشطة الفـضاء اخلـارجي الـيت                

ونـاقش  . هتدف إىل احلد من املخـاطر، وإجـراء زيـارات إىل مواقـع ومرافـق اإلطـالق الفـضائية                  
ء الثقــة يف أنــشطة الفــضاء اخلــارجي واختبــار الفريــق معــايري وضــع تــدابري كفالــة الــشفافية وبنــا

وباإلضافة إىل ذلك، شجع الفريق على مواصـلة تطـوير التعـاون الـدويل          . تنفيذها والتحقق منه  
بني الدول اليت ترتاد الفضاء والدول الـيت ال ترتـاد الفـضاء يف االسـتخدامات الـسلمية للفـضاء                    

  .اخلارجي لصاحل مجيع الدول
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املقترحـة الـيت أعـدها الفريـق آليـات التنـسيق والتـشاور هبـدف                كذلك تـشمل التـدابري        
حتــسني التفاعــل بــني املــشاركني يف أنــشطة الفــضاء اخلــارجي وتوضــيح املعلومــات واحلــاالت    

ومن أجل تعزيـز التنفيـذ الفعـال لتـدابري كفالـة الـشفافية وبنـاء الثقـة، أوصـى الفريـق                      . الغامضة
تـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي التـابعني لألمانـة            بالتنسيق بني مكتب شؤون نـزع الـسالح ومك        

  .العامة
وأوصى الفريق بأن تنظـر الـدول واملنظمـات الدوليـة يف تـدابري كفالـة الـشفافية وبنـاء                      

الثقة الواردة يف هذا التقرير وبأن تنفذها على أساس طـوعي ودون املـساس بتنفيـذ االلتزامـات                 
  .الناشئة عن االلتزامات القانونية القائمة

ذلك أوصى الفريـق بـأن تقـرر اجلمعيـة العامـة أفـضل الـسبل لتعزيـز الـشفافية وبنـاء                      ك  
الثقة وتيسري النظر فيها ودعمها على الصعيد العاملي، مبا يف ذلك من جانب املكاتب املختـصة                

وطلب الفريق أيـضا    . يف األمانة العامة وكيانات األمم املتحدة اليت يرتبط عملها برتع السالح          
  . العام أن يعمم تقريره على مجيع الكيانات ذات الصلة يف منظومة األمم املتحدةإىل األمني
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  تصدير بقلم األمني العام    
تعتمــد جمتمعــات عاملنــا الــذي يــشهد حتــوالت العوملــة بــصورة متزايــدة علــى أكثــر مــن   
مـن  وميكن للمنصات الفضائية مجـع كميـات كـبرية           . ساتل عامل يدور حول األرض     ١ ٠٠٠

وحاليـا، تعـد الفوائـد املـستمدة مـن           .املعلومات وبثها بصورة فورية تقريبا يف مجيع أحناء العـامل         
فمــن الزراعــة والتنبــؤ بــاألحوال  . مــوارد الفــضاء اخلــارجي عناصــر أساســية يف حياتنــا اليوميــة  

اجلويــة إىل رســم اخلــرائط واالتــصاالت، يــؤدي الفــضاء دورا دائــم النمــو يف األنــشطة البــشرية  
  .والتنمية

بيــد أن الفــضاء اخلــارجي يــشكل بيئــة هــشة حيــث أن اخلطــوات الــيت يتخــذها أحــد       
األطــراف يف هــذه البيئــة قــد تــؤثر علــى األطــراف األخــرى، مبــا يف ذلــك مــستعملو اخلــدمات    

وقــد أدى اتــساع نطــاق تطبيقــات العمليــات الفــضائية وزيــادة القيمــة  . الفــضائية علــى األرض
ــسالمة يف أنــشطة الفــضاء اخلــارجي   االســتراتيجية للفــضاء إىل  ــز علــى ال ــادة التركي ــوفر .  زي وت

وبالتـايل، أصـبحت محايـة املوجـودات        . السواتل مزايا استراتيجية ولكنها أيضا معرضـة للخطـر        
  . الفضائية من الشواغل اخلطرية على صعيد األمن الدويل

لفـضاء اخلـارجي    وقد مت حبث تطبيق تـدابري كفالـة الـشفافية وبنـاء الثقـة علـى أنـشطة ا                    
، عنـدما كانـت قلـة مـن البلـدان هـي القـادرة           ١٩٩٣للمرة األوىل على الصعيد العاملي يف عـام         
 مـن الـدول واالحتـادات    ٦٠واليوم، باتت أكثر مـن  . على تشغيل السواتل واملركبات الفضائية    

احلكوميــة والكيانــات األخــرى متلــك أو تــشغل موجــودات فــضائية، وعــدد الــدول الــيت ترتــاد  
وقد دفعين هـذا الـتغري اجلـذري يف املنـاخ الـسياسي احملـيط إىل إنـشاء                  . لفضاء آخذ يف االزدياد   ا

فريــق اخلــرباء احلكــوميني املعــين بتــدابري كفالــة الــشفافية وتــدابري بنــاء الثقــة يف أنــشطة الفــضاء    
   .٢٠١٢اخلارجي يف عام 

 التوصــيات وهــو يــستند إىل . ويتــضمن هــذا التقريــر اســتنتاجات الفريــق وتوصــياته       
الصادرة عن فريق خرباء سابق وإىل املقترحات املتعلقة بتدابري كفالة الـشفافية وبنـاء الثقـة الـيت                  

  .قدمتها الدول األعضاء إىل األمم املتحدة
ــضاء اخلــارجي يف           ــتخدام الف ــدويل يف اس ــاون ال ــد أن التع ــن جدي ــة م وتؤكــد الدراس

 وتعزيــز قــدراهتا علــى االســتفادة مــن  األغــراض الــسلمية ميكــن أن يــساعد الــدول علــى تطــوير 
واتفق الفريق على عدد من التدابري املوضـوعية لكفالـة الـشفافية وبنـاء الثقـة          . األنشطة الفضائية 

وأؤيد أيضا توصية الفريـق بإقامـة عمليـة تنـسيق           . وهي تدابري أوصي اجلمعية العامة بالنظر فيها      
غريهـا مـن املؤسـسات املـشاركة يف أنـشطة           بني خمتلف كيانات األمانة العامـة لألمـم املتحـدة و          

فهذا من شـأنه أن ييـسر تنفيـذ تـدابري كفالـة الـشفافية وبنـاء الثقـة وأن يعـزز           . الفضاء اخلارجي 
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وإذا أردنــا أن . ويــشكل الفــضاء اخلــارجي جمــاال متعــدد األطــراف بطبيعتــه . مواصــلة تطويرهــا
الفضاء اخلارجي، فمن األمهية مبكـان أن       نواصل االستفادة من املوارد الثمينة للغاية اليت يوفرها         

تعمـل مجيــع الــدول بــشكل مجــاعي علــى إبقائـه خاليــا مــن النـــزاعات املزعزعــة لالســتقرار وأن   
  .جتعله آمنا ومأمونا ومستداما على املدى الطويل لصاحل البشرية مجعاء
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  كتاب اإلحالة    
  ٢٠١٣يوليه / متوز١٩

 احلكـوميني املعـين بتـدابري كفالـة الــشفافية     أتـشرف بـأن أقـدم طيـه تقريـر فريــق اخلـرباء        
وأعـضاء  . ٦٥/٦٨وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلـارجي، املنـشأ عمـال بقـرار اجلمعيـة العامـة                  

  :الفريق هم األشخاص التالية أمساؤهم
  

   الربازيل
 غالفاو دي كريوزالسيد جواو مارسيلو 

 رئيس شعبة نزع السالح والتكنولوجيات احلساسة 
 وزارة العالقات اخلارجية 

      برازيليا
   شيلي

  الغوسالسيد هيلموت 
 املمثل الدائم لشيلي لدى األمم املتحدة 

      فيينا
   الصني

 هوانتشينغالسيد داي 
 مدير إدارة مراقبة األسلحة ونزع السالح 

 وزارة الشؤون اخلارجية 
      بيجني
   سافرن

 براشيهالسيد جريار 
 رئيس أكادميية اجلو والفضاء

  باريس
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   إيطاليا

 ماركيزيوالسيد سريجيو 
 مدير معهد الدراسات القانونية الدولية 

 اجمللس الوطين للبحوث
      روما

   كازاخستان
  أمريغريييفالسيد رسالن 

 رئيس الربامج العسكرية يف وزارة الدفاع
      أستانا
   نيجرييا
 نووساوغستني يو السيد أ
 الوزير 

 البعثة الدائمة لنيجرييا لدى األمم املتحدة
      نيويورك

   مجهورية كوريا
 باركالسيد شوملني 

  نائب املدير العام
 مكتب املنظمات الدولية
 وزارة الشؤون اخلارجية

      سول
   رومانيا

 بروناريودورين  - السيد دمييترو
 الرومانيةرئيس اجمللس العلمي للوكالة الفضائية 

  بوخارست
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    الروسي االحتاد

 فاسيلييف. السيد فيكتور ل
 نائب املمثل الدائم لبعثة االحتاد الروسي 

 )جنيف(لدى األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية 
      جنيف

   سريالنكا
 جافري. السيد مصطفى م

 سفري سريالنكا لدى النرويج
      أوسلو

   أوكرانيا
 انوفكاسيالسيد أندري 

 مستشار 
 شعبة نزع السالح وعدم االنتشار 

 وزارة الشؤون اخلارجية
  كييف

      )الدورة األوىل(
 أتامانينكوالسيد بوريس 

 رئيس إدارة العالقات الدولية يف الوكالة الفضائية احلكومية 
 كييف

      )الدورتان الثانية والثالثة(
   ةاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالي

 كروذرالسيد ريتشارد 
 كبري املهندسني

 الوكالة الفضائية للمملكة املتحدة
  سويندون، ولتشر
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   الواليات املتحدة األمريكية

 روز. السيد فرانك أ
 نائب األمني املساعد لسياسات الدولة للشؤون الفضائية والدفاعية

 مكتب حتديد األسلحة والتحقق واالمتثال 
 وزرة اخلارجية

      لعاصمةواشنطن ا
 الـيت عقـد   ٢٠١٣يوليـه  / ومتـوز ٢٠١٢يوليـه  /وقد أعد التقريـر يف الفتـرة مـا بـني متـوز        

عقـدت الـدورتان األوىل والثالثـة يف نيويـورك،          : فريق اخلرباء احلكوميني خالهلـا ثـالث دورات       
 علـى   ٢٠١٣يوليـه   / متـوز  ١٣ إىل   ٨ والفتـرة مـن      ٢٠١٢يوليـه   / متوز ٢٧ إىل   ٢٣يف الفترة من    

  .٢٠١٣أبريل / نيسان٥ إىل ١، وُعقدت الدورة الثانية يف جنيف يف الفترة من التوايل
دراسـة عـن    ”وأخذ الفريق يف االعتبار، أثناء قيامه بعمله، تقريـر األمـني العـام املعنـون                  

ونظـر أيـضا يف عـدد مـن     ). Corr.1 و A/48/305(“ تطبيق تدابري بناء الثقة يف الفضاء اخلـارجي  
  . املقترحات املقدمة من اخلرباء ومن الدول غري املمثلة يف فريق اخلرباء

وبغــرض إعــداد دراســة شــاملة، أذن الفريــق لرئيــسه بــإجراء مــشاورات أثنــاء الفتــرات    
الفاصـلة بــني الـدورات مــع املنظمــات احلكوميـة الدوليــة املعنيــة باستكـشاف الفــضاء اخلــارجي     

وقـدم رئـيس الفريـق إحاطـة إىل مـؤمتر نـزع الـسالح وجلنـة                . دامه يف األغراض الـسلمية    واستخ
. استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بشأن املناقشات الـيت جـرت يف إطـار الفريـق                 

ــدويل لالتــصاالت واملنظمــة العامليــة           وباإلضــافة إىل ذلــك، أجــرى مــشاورات مــع االحتــاد ال
  .لألرصاد اجلوية

 مناقــشات مستفيــضة ومعّمقــة، اتفــق اخلــرباء علــى جمموعــة مــن تــدابري كفالــة   وعقــب  
الشفافية وبناء الثقة يف جمال أنشطة الفضاء اخلارجي، وأوصوا الـدول بـأن تنظـر فيهـا وتنفـذها                   

ــى أســاس طــوعي  ــسياسات     . عل ــة بال ــواع املعلومــات املتعلق ــادل خمتلــف أن ــدابري تب ــشمل الت وت
ات املتعلقــة باحلــد مــن املخــاطر، وزيــارات اخلــرباء إىل املرافــق  واألنــشطة الفــضائية، واإلخطــار

  .الفضائية الوطنية
وأوصى الفريق بأن تقرر اجلمعية العامة بـشأن كيفيـة مواصـلة النـهوض بتـدابري كفالـة                    

وباإلضـافة إىل ذلـك،   . الشفافية وبنـاء الثقـة وكفالـة النظـر فيهـا ودعمهـا علـى الـصعيد العـاملي              
ام أن يعمم هذا التقرير على جلنة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض                طلب إىل األمني الع   

وينبغـي أيـضا بـذل اجلهـود        . السلمية وغريه من الكيانات ذات الصلة يف منظومة األمم املتحدة         
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للوصول إىل املشاركة العاملية يف االتفاقات القانونية القائمـة املتعلقـة بأنـشطة الفـضاء اخلـارجي                 
وشـدد الفريـق علـى أن تنفيـذ تلـك االتفاقـات             . يد التام هبا على الصعيد العـاملي      ولتنفيذها والتق 

الدولية إىل جانب تدابري كفالة الشفافية وبناء الثقة املوصى هبا يف التقريـر مـن شـأنه أن يـشكل           
  .عنصرا أساسيا يف بناء مناخ من الثقة بني الدول

اليت تلقوهـا مـن أعـضاء األمانـة      ويود أعضاء الفريق أن يعربوا عن تقديرهم للمساعدة           
كمـا يـود الفريـق أن       . العامة لألمم املتحدة، ال سيما أولئك الـذين تولـوا منـصب أمنـاء الفريـق               

يعرب عن تقديره ملسامهة معهد األمم املتحدة لبحـوث نـزع الـسالح، الـذي قـام بـدور اخلـبري                     
  . االستشاري لدى الفريق

 بــصفيت رئيــسه، أن أقــدم إلــيكم بامســه هــذا  وقــد طلــب فريــق اخلــرباء احلكــوميني إيلَّ،   
  .التقرير الذي مت اعتماده بتوافق اآلراء

  
  فاسيلييف. فيكتور ل) توقيع(

  رئيس فريق اخلرباء احلكوميني
  املعين بتدابري كفالة الشفافية وبناء الثقة 
  يف أنشطة الفضاء اخلارجي
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  مقدمة   -أوال   
، أنشأ األمني العام فريـق اخلـرباء احلكـوميني املعـين            ٦٥/٦٨عمال بقرار اجلمعية العامة       - ١

بتدابري كفالة الشفافية وبنـاء الثقـة يف أنـشطة الفـضاء اخلـارجي، علـى أسـاس التمثيـل اجلغـرايف                      
ضاء اخلـارجي،   العادل، هبدف إجراء دراسة بشأن تدابري كفالة الشفافية وبناء الثقة يف جمال الف            

وأشـارت اجلمعيـة العامـة إىل       . مع االستفادة من التقارير ذات الـصلة املقدمـة مـن األمـني العـام              
ضرورة إجراء هذه الدراسة دون املساس باملناقشات املوضوعية اليت جترى يف إطار مـؤمتر نـزع                

  .السالح بشأن منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي
توصــيات فريــق اخلــرباء احلكــوميني بــشأن مــا ميكــن اختــاذه مــن  ويتــضمن هــذا التقريــر   - ٢

تدابري لكفالة الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفـضاء اخلـارجي ميكـن أن تعتمـدها الـدول طوعـا          
ويتـضمن الفـرع الثـاين معلومـات        . على أساس أحادي أو ثنائي أو إقليمي أو متعـدد األطـراف           

لثالــث معلومــات عــن اخلــصائص العامــة واملبــادئ أساســية متعلقــة باملوضــوع ويتــضمن الفــرع ا
أما الفروع مـن الرابـع      . األساسية املتعلقة بتدابري كفالة الشفافية وبناء الثقة يف الفضاء اخلارجي         

إىل الثامن، فتتضمن التدابري احملددة اليت أوصـى هبـا الفريـق املعـين بتـدابري كفالـة الـشفافية وبنـاء            
، ويتـضمن الفـرع التاسـع االسـتنتاجات والتوصـيات املتعلقـة             الثقة يف أنـشطة الفـضاء اخلـارجي       

  . بتنفيذ التدابري الواردة يف الفروع من الرابع إىل الثامن
وألغراض إعداد التقريـر، أجـرى الفريـق مـشاورات واسـعة النطـاق وتلقـى إسـهامات                    - ٣

  .من الدول األعضاء واملنظمات الدولية واجملتمع املدين
    

   ساسيةمعلومات أ  -ثانيا   
ــصادية         - ٤ ــة واالقت ــشطة االجتماعي ــسياً يف األن ــضاء اخلــارجي دوراً رئي ــوارد الف ــؤدي م ت

والعلمية والتكنولوجية اليت تضطلع هبا مجيع الدول، من االتصاالت إىل العمليات املاليـة، ومـن               
الزراعــة إىل التنبــؤ بــالطقس، ومــن رصــد البيئــة إىل املالحــة، ومــن املراقبــة إىل رصــد تنفيــذ          

  .ملعاهدات، وكذلك يف جمال السلم واألمن الدولينيا
وميلك أكثـر مـن   .  ساتل عامل يف مداره حول األرض١ ٠٠٠واليوم، هناك أكثر من    - ٥

 من الدول واالحتادات احلكومية والكيانات األخـرى تلـك املوجـودات الفـضائية أو يتـوىل                 ٦٠
  . د من قدراهتا ومواردها الفضائيةأو تزي/تشغيلها، ويتزايد عدد الدول اليت ترتاد الفضاء و

ونتيجة للزيادة يف عدد اجلهـات الفاعلـة يف جمـال الفـضاء وملـستخدمي الفـضاء، باتـت                 - ٦
ــدا، كمــا يــزداد       ــا متزاي ــشهد ازدحام ــسية، ت ــة الفــضائية، وال ســيما مــدارات األرض الرئي البيئ
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 متنـامٍ مـن تزايـد األخطـار         ويف سياق السلم واألمن الدوليني، مثـة قلـق         .التنازع والتنافس عليها  
الـيت هتـدد القــدرات الفـضائية احليويـة خــالل العقـد املقبـل نتيجــة األخطـار الطبيعيـة واألخطــار         
ــشطة الفــضاء        ــة ألن ــشرية، والتطــوير احملتمــل لقــدرات مــدمِّرة ومعطِّل ــشطة الب النامجــة عــن األن

  .اخلارجي
تخدمي املوارد الفضائية، شـهد     وإضافة إىل تزايد اجلهات الفاعلة يف جمال الفضاء ومس          - ٧

املناخ السياسي فيما يتعلق باستدامة الفضاء اخلارجي وأمنه، منذ صدور الدراسـة األخـرية الـيت          
 A/48/305(أعــدها خــرباء حكوميــون بــشأن تطبيــق تــدابري بنــاء الثقــة يف الفــضاء اخلــارجي          

 جـذرياً جتلــى يف مجلـة أمـور مــن بينـها القـرارات الــيت اختـذهتا اجلمعيـة العامــة        ، تغـرياً )Corr.1 و
بشأن تدابري كفالة الشفافية وبناء الثقة، واملناقشات املوضوعية اليت أجراها مؤمتر نزع الـسالح              
بشأن منع حدوث سباق تسلح يف الفـضاء اخلـارجي، واملناقـشات الـيت أجراهـا الفريـق العامـل                  

 الطويلة األجل لألنشطة الفضائية اليت جتريها جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي               بشأن االستدامة 
يف األغراض السلمية، وكذلك أنشطة االحتـاد الـدويل لالتـصاالت، واملنظمـة العامليـة لألرصـاد                  

وطُرِحت أيضاً مقترحات خمتلفة، من بينها مشروع معاهدة بشأن منع وضـع األسـلحة              .اجلوية
التهديد باستعمال القوة أو استعماهلا ضد األجـسام املوجـودة يف الفـضاء             يف الفضاء اخلارجي و   

، واملقترح املقدم من االحتاد األورويب لوضـع مدونـة دوليـة لقواعـد              )CD/1839انظر  (اخلارجي  
  .السلوك فيما يتعلق بأنشطة الفضاء اخلارجي

ة املتعلقــة بالفــضاء وســلّم الفريــق بالــدور القــيم الــذي تؤديــه املعاهــدات الدوليــة القائمــ  - ٨
اخلارجي، وال سيما معاهدة املبادئ املنظمـة ألنـشطة الـدول يف ميـدان استكـشاف واسـتخدام                  
الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى، يف تـشكيل قـوام مـتني لنظـام                 

طة الفـضاء  قانوين يهدف إىل تعزيز استخدام الفـضاء اخلـارجي وتعزيـز التعـاون الـدويل يف أنـش               
ــة املطــاف عــن        .اخلــارجي ــدول هــي املــسؤولة يف هناي ــأن ال ــق ب ــسياق، ســلّم الفري ويف هــذا ال

. الترخيص جلميع األنشطة الفضائية اليت جتري يف إطار واليتها وعـن اإلشـراف املـستمر عليهـا                
وضمن اإلطار القانوين لتلك املعاهـدات والـصكوك األخـرى الـيت قـد تكـون أيـضا ذات أمهيـة                     

بة للبيئة الفضائية واملنطبقة عليهـا، ازدهـر اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي مـن جانـب الـدول                     بالنس
ونتيجــة لــذلك، فــإن تكنولوجيــات وخــدمات . واملنظمــات الدوليــة وكيانــات القطــاع اخلــاص

الفضاء تسهم بـشكل كـبري للغايـة يف حتقيـق النمـو االقتـصادي وحتـسني نوعيـة احليـاة يف مجيـع                        
  .أحناء العامل

يما يتعلق بصون السلم واألمن الدوليني، من الواضح أنه مـن مـصلحة مجيـع الـدول                 وف  - ٩
أن تتصرف بروح املسؤولية ووفقا للقانون الـدويل عنـدما تـضطلع بأنـشطة الفـضاء اخلـارجي،                  
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ــديرات        ــصورات وتق ــوع حــوادث مؤســفة ودون تكــوين ت ــة دون وق ــى احليلول للمــساعدة عل
وميـة وغـري احلكوميـة الـيت تنخـرط يف أنـشطة الفـضاء               ومع تزايـد عـدد الكيانـات احلك       . خاطئة

اخلـارجي، تــصبح زيـادة التعــاون الـدويل ضــرورية للحفـاظ علــى املبـدأ القــائم منـذ أمــد طويــل       
والـذي يقـضي بــأن جيـري استكــشاف واسـتخدام الفــضاء اخلـارجي لفائــدة مجيـع البلــدان وأن       

لدويل يف احلفاظ علـى اسـتخدام   فهذا التعاون أمر أساسي لنجاح اجملتمع ا  .يصب يف مصلحتها  
  .الفضاء اخلارجي لألغراض السلمية ولألجيال املقبلة

والحظ الفريـق مـا تبذلـه الـدول واجملتمـع الـدويل ككـل مـن جهـود للمـضي قـدما يف                          - ١٠
تنفيذ مبادرات ثنائيـة وإقليميـة ومتعـددة األطـراف متـضافرة ومدروسـة وفعالـة تتخـذ يف أواهنـا           

  . ار واألمن يف الفضاء اخلارجي بطريقة بناءةمن أجل تعزيز االستقر
ويــسهم العمــل الــذي جيــري يف إطــار جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض      - ١١

السلمية، واللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعيـة القانونيـة التـابعتني هلـا إسـهاما كـبريا                  
ــشطة الفــض     ــة األجــل ألن ــز االســتدامة الطويل ــان   . اء اخلــارجييف تعزي ــة واللجنت ــؤدي اللجن وت

الفرعيتان التابعتان هلا دورا رئيـسيا يف وضـع املعاهـدات والقواعـد واملبـادئ التوجيهيـة املتـصلة                   
  .بأنشطة الفضاء اخلارجي

، أنـــشأت اللجنـــة الفرعيـــة العلميـــة والتقنيـــة الفريـــق العامـــل املعـــين  ٢٠١٠ويف عـــام   - ١٢
والفريق العامل مكلف بإعداد تقريـر عـن        .  الفضاء اخلارجي  باالستدامة الطويلة األجل ألنشطة   

االستدامة الطويلة األجل ألنشطة الفضاء اخلارجي، والتوصية مبجموعة مـن املبـادئ التوجيهيـة              
اليت تركز على التدابري العملية والتحوطية اليت ميكن تنفيذها يف الوقـت املناسـب لتعزيـز سـالمة          

   .ها الطويلة األجلأنشطة الفضاء اخلارجي واستدامت
وسلّم فريق اخلرباء احلكوميني باملشاركة النشطة مـن جانـب الـدول األعـضاء يف جلنـة                   - ١٣

استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض الـسلمية يف وضـع تلـك املبـادئ التوجيهيـة، وأشـار إىل          
 ويف بعــض .أمهيــة تنفيــذها الحقــا مــن جانــب مجيــع الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة         

اجلوانب، ستكون املبادئ التوجيهية مماثلة لتدابري كفالة الـشفافية وبنـاء الثقـة وقـد ُتعتـرب بعـض                   
املبادئ التوجيهية تدابري حمتملة للشفافية وبناء الثقة، يف حـني قـد يـوفر الـبعض اآلخـر األسـاس                    

.  احلكـوميني  التقين لتنفيذ بعـض تـدابري كفالـة الـشفافية وبنـاء الثقـة الـيت اقترحهـا فريـق اخلـرباء                     
وسُيعرض تقرير الفريق العامل املعين باالستدامة الطويلة األجل ألنشطة الفضاء اخلـارجي علـى              

ومبجـرد املوافقـة علـى الـصيغة النهائيـة          . جلنة استخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية          
 علـى اجلمعيـة   للمبادئ التوجيهية، ستعرض هذه املبادئ على اللجنة الرابعة للجمعية العامـة، مث      

  .العامة نفسها لتأييدها واعتمادها



A/68/189
 

14 13-40833 
 

وأشــار الفريــق إىل العمــل املكثــف الــذي أجرتــه اللجنــة األوىل للجمعيــة العامــة بــشأن    - ١٤
وأشار الفريـق علـى وجـه التحديـد إىل أن اللجنـة األوىل              . تدابري بناء الثقة يف خمتلف القطاعات     

علـق بتـدابري كفالـة الـشفافية وبنـاء الثقـة يف        توصي بأن تعتمـد اجلمعيـة العامـة مـشروع قـرار مت            
وباإلضافة إىل ذلك، أشـار الفريـق إىل املقترحـات          . أنشطة الفضاء اخلارجي على أساس سنوي     

ــضاء            ــة يف الف ــاء الثق ــشفافية وبن ــة ال ــدابري كفال ــشأن ت ــضاء ب ــدول األع ــن ال ــة م ــددة املقدم احمل
بري كفالـة الـشفافية وبنـاء الثقـة يف أنـشطة            تدا”اخلارجي، الواردة يف تقرير األمني العام املعنون        

  ).Add.1 و A/65/123(“الفضاء اخلارجي
وأشار الفريق إىل أن جدول أعمال دورات مؤمتر نزع الـسالح يتـضمن البنـد املعنـون                   - ١٥
ــسلح يف الفــضاء اخلــارجي   ” ــع حــدوث ســباق ت ــسياق،  .“من ــد مــن  ويف هــذا ال ــرح العدي  اقُت

وتشمل هـذه املبـادرات علـى سـبيل املثـال            .املبادرات املتعلقة بتدابري كفالة الشفافية وبناء الثقة      
ورقات عمل مقدمـة مـن كنـدا بـشأن تـدابري كفالـة الـشفافية وبنـاء الثقـة يف الفـضاء اخلـارجي                     

)CD/1815 (   ــا بعــض تــدابري كفالــة الــشفافية وبنــاء الثقــة واملقت رحــات الــواردة يف وبــشأن مزاي
وجتـدر اإلشـارة أيـضا إىل مـشروع معاهـدة           ). CD/1865(املعاهدات فيمـا يتعلـق بـأمن الفـضاء          

بـشأن منــع وضـع األســلحة يف الفـضاء اخلــارجي والتهديـد باســتعمال القـوة أو اســتعماهلا ضــد      
  ).CD/1839انظر (األجسام املوجودة يف الفضاء اخلارجي 

ــران٥ويف   - ١٦ ــه / حزيــ ــدويل    ، ٢٠١٢يونيــ ــع الــ ــى اجملتمــ ــاد األورويب علــ ــرض االحتــ عــ
. مدونـــة قواعـــد ســـلوك غـــري ملزمـــة قانونـــا تتعلـــق بأنـــشطة الفـــضاء اخلـــارجي          مـــشروع
 ١٦إىل أن املـشاورات املفتوحـة األوىل بـشأن املقتـرح ُعقـدت يف كييـف يـومي           الفريـق  وأشار

  .٢٠١٣مايو / أيار١٧ و
صاالت يف إدارة طيـف التـرددات اإلذاعيـة         وأشار الفريـق إىل دور االحتـاد الـدويل لالتـ            - ١٧

ويف إطار تدابري كفالـة الـشفافية وبنـاء الثقـة،     . واملواقع املدارية يف املدار الثابت بالنسبة لألرض  
يؤدي مكتب االتصاالت الالسلكية التابع لالحتاد الدويل لالتصاالت دورا رئيسيا يف التـصدي             

ــه يف   للتــشويش الــضار علــى اخلــدمات أو االتــصاالت ال   الســلكية، علــى النحــو املنــصوص علي
وأشـار الفريـق    .  من أنظمة اإلذاعـة الالسـلكية لالحتـاد        ١٥ من دستور االحتاد واملادة      ٤٥ املادة

أيضا إىل أمهية االلتزامات املتعلقة بوضع وتنفيذ سياسات وإجراءات للتقليـل إىل أدىن حـد مـن                 
  .لكيةأي شكل من أشكال التشويش الضار على الترددات الالس

والحــظ الفريــق أن املنظمــات احلكوميــة الدوليــة اإلقليميــة تــوفر بــرامج مفيــدة لوضــع     - ١٨
  .وتنفيذ تدابري كفالة الشفافية وبناء الثقة املتعلقة بالتنسيق والتعاون الدوليني
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 بانتهاج سياسة أال تكـون الدولـة        ٢٠٠٤والحظ الفريق أن عدة دول بدأت منذ عام           - ١٩
  .أسلحة يف الفضاء اخلارجياألوىل اليت تضع 

    
  اخلصائص العامة واملبادئ األساسية   -ثالثا   
  طبيعة تدابري كفالة الشفافية وبناء الثقة يف الفضاء اخلارجي والغرض منها   -ألف   

بوجه عام، تشكل تدابري كفالة الشفافية وبنـاء الثقـة وسـيلة ميكـن هبـا للحكومـات أن                     - ٢٠
ــادلني، ممــا حيــد مــن التــصورات والتقــديرات    تتبــادل املعلومــات هبــدف إجيــاد   تفــاهم وثقــة متب

ــصعيدين       ــز االســتقرار علــى ال ــع املواجهــة العــسكرية وتعزي ــايل علــى من ــساعد بالت ــة، وي اخلاطئ
وتــساعد هــذه التــدابري أيــضاً يف بنــاء الثقــة بــشأن النوايــا الــسلمية للــدول،   . اإلقليمــي والعــاملي

التفـاهم فيمـا بينـها، وتعزيـز وضـوح النوايـا، وهتيئـة              وميكن أن تساعد الدول على زيادة درجة        
الظروف املناسبة إلرساء حالة استراتيجية ميكن التنبؤ هبا يف امليدانني االقتـصادي واألمـين علـى                

  . حد سواء
ورغم عدم وجود طريقة عاملية أو شاملة لتحديـد تـدابري كفالـة الـشفافية وبنـاء الثقـة،                     - ٢١

. ائص معينـة ميكـن أن ُتـستخدم كاختبـار لتحديـد مـدى فعاليتـها               فإن تلك التـدابري تتـسم خبـص       
التدابري اليت تتعلق بالقـدرات     : وبشكل عام، تنقسم تدابري كفالة الشفافية وبناء الثقة إىل نوعني         

وأحـاط الفريـق علمـا باملبـادئ التوجيهيـة لتحديـد األنـواع        . والتـدابري الـيت تتعلـق بالـسلوكيات    
لثقـة ولتنفيـذ هـذه التـدابري علـى الـصعيد العـاملي أو الـصعيد اإلقليمـي،                  املناسبة من تـدابري بنـاء ا      

 A/48/305(الواردة يف الدراسة اليت أُجريـت عـن تطبيـق تـدابري بنـاء الثقـة يف الفـضاء اخلـارجي              
  ). ، املرفق، التذييل الثاينCorr.1 و

ري كفالـة الـشفافية وبنـاء الثقـة والـشفافية يف عـدد مـن الـسياقات                  وقد اسُتخدمت تـداب     - ٢٢
وكان هلا دور هام بصفة خاصة خالل احلرب الباردة، حيـث كـان             . األرضية على مدى عقود   

الغرض منها هو اإلسهام يف تقليل خماطر نشوب نزاع مـسلح مـن خـالل التخفيـف مـن إسـاءة                  
لـيت تفتقـر فيهـا الـدول إىل معلومـات واضـحة         فهم األنشطة العسكرية، وال سيما يف احلـاالت ا        

  .ومناسبة التوقيت
ورأى الفريق أن تدابري كفالة الشفافية وبناء الثقة اليت توضع يف إطار متعدد األطـراف                 - ٢٣

  .من األرجح أن يعتمدها اجملتمع الدويل األوسع نطاقا
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   يتدابري كفالة الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارج  -باء   
سلّم الفريق بأن تدابري كفالة الشفافية وبناء الثقة ينبغي أن ُتعترب، لغرض الدراسـة الـيت                  - ٢٤

ــا   ــة غــري ملزمــة قانون ــدابري طوعي ويف الوقــت نفــسه، أشــار أيــضاً إىل أن االتفاقــات    .جيريهــا، ت
لفريـق  ونـاقش ا  . الدولية القائمة قد تشتمل على عناصر من تـدابري كفالـة الـشفافية وبنـاء الثقـة                

  . أيضا تدابري أخرى، من بينها تدابري ذات طابع ملزم قانونا
وســلّم الفريــق بــأن احلاجــة إىل وضــع تــدابري للــشفافية وبنــاء الثقــة يف أنــشطة الفــضاء      - ٢٥

ومن املسلّم به عمومـا أن هـذه التـدابري          . اخلارجي قد زادت كثريا على مدى العقدين املاضيني       
يات الفـضائية اليوميـة واسـتدامتها وأمنـها، وميكـن أن تـسهم يف               ميكن أن تزيد من سالمة العمل     

ــدول والــشعوب     ــة بــني ال ــز العالقــات الودي ــادل ويف تعزي ــة التفــاهم املتب وقــد جتلــى هــذا  . تنمي
  .االعتراف يف العديد من قرارات اجلمعية العامة

 جـزءا مـن   وُتعد تـدابري كفالـة الـشفافية وبنـاء الثقـة يف جمـال أنـشطة الفـضاء اخلـارجي                    - ٢٦
 حــاء، املبــادئ ٤٣/٧٨وأيــدت اجلمعيــة العامــة، يف قرارهــا . ســياق أوســع نطاقــا هلــذه التــدابري

التوجيهية لتحديد األنواع املناسـبة مـن تـدابري بنـاء الثقـة، الـيت اعتمـدهتا هيئـة نـزع الـسالح يف                        
وأشــارت اجلمعيــة العامــة يف ذلــك القــرار إىل أن تــدابري بنــاء  . ١٩٨٨دورهتــا املوضــوعية لعــام 

الثقة ميكن أن تـؤدي إىل إحـراز تقـدم يف جمـال نـزع الـسالح، وإن كانـت ال تغـين عـن تـدابري                           
  .احلد من األسلحة ونزع السالح وال تشكل شرطاً مسبقا هلا

نــشطة الفــضاء اخلــارجي وحــدد الفريــق التــدابري التاليــة للــشفافية وبنــاء الثقــة يف جمــال أ  - ٢٧
  : باعتبارها تدابري مهمة

ــوافر املعلومــات عــن        )أ (   ــة هتــدف إىل حتــسني ت ــاء الثق ــشفافية وبن ــة لل ــدابري عام ت
  السياسات املتعلقة بالفضاء اليت تتبعها الدول املشاركة يف أنشطة الفضاء اخلارجي؛

فـضائية جديـدة،    تبادل املعلومات بـشأن بـرامج التطـوير املتعلقـة بإنـشاء نظـم                 )ب (  
وكذلك املعلومات عن النظم التشغيلية الفضائية اليت توفر خدمات ُتستخدم على نطاق واسـع              

  من قبيل األرصاد اجلوية أو خدمات حتديد املواقع على الصعيد العاملي واملالحة والتوقيت؛
نشر املعلومات عن مبادئ الدول وأهدافها املتعلقة باستكـشافها واسـتخدامها           )ج (  

  لفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية؛ل
تدابري حمددة لتبادل املعلومات تستهدف زيادة توافر املعلومـات عـن األجـسام       )د (  

املوجــودة يف الفــضاء اخلــارجي ووظائفهــا عمومــا، وال ســيما األجــسام املوجــودة يف مــدارات   
  األرض؛
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تدابري متصلة بوضع معايري سلوك لتعزيـز أنـشطة الفـضاء اخلـارجي، مـن قبيـل           )ـه (  
اإلخطارات بإجراء عمليات اإلطالق واملـشاورات الراميـة إىل تفـادي مـا ميكـن أن حيـصل مـن                    
ــن خمــاطر االصــطدام          ــل إىل أدىن حــد م ــداري، والتقلي ــام امل ــن احلط ــضر، واحلــد م ــشويش م ت

  باألجسام الفضائية األخرى؛
تدابري التعـاون الـدويل يف أنـشطة الفـضاء اخلـارجي، مبـا يف ذلـك اختـاذ تـدابري                  )و (  

ترمـــي إىل تعزيـــز بنـــاء القـــدرات ونـــشر البيانـــات املتعلقـــة بالتنميـــة االقتـــصادية واالجتماعيـــة  
  .املستدامة، مبا يتواءم مع التعهدات وااللتزامات الدولية القائمة

الـشفافية وبنـاء الثقـة يف أنـشطة الفـضاء اخلـارجي              واتفق الفريق على أن تدابري كفالة         - ٢٨
ميكن أن تسهم أيضاً يف التدابري املتخذة للتحقـق مـن تنفيـذ اتفاقـات احلـد مـن األسـلحة ونـزع                  

  .السالح، ولكنها ال ميكن أن حتل حملها
وأشار الفريق أيضاً إىل أن مثة تدابري بشأن كفالة الشفافية وبنـاء الثقـة يف جمـال أنـشطة              - ٢٩
. أو علــى الــصعيد الــوطين/فــضاء اخلــارجي طُبِّقــت بالفعــل علــى الــصعيد املتعــدد األطــراف و ال

وتشمل هذه التدابري اإلخطارات اليت تسبق عمليات اإلطالق، وتبـادل بيانـات التوعيـة باحلالـة                
السائدة يف الفضاء، واإلنذار باألخطار اليت تتهدد سالمة الرحالت الفضائية واألحـداث اهلامـة              

واقترحـت عـدة بلـدان      . ى، واملنشورات ذات الصلة بالسياسات الوطنية يف جمال الفضاء        األخر
  .أيضا تدابري طوعية أحادية اجلانب أو مجاعية للشفافية وبناء الثقة يف الفضاء

  
  معايري تدابري كفالة الشفافية وبناء الثقة يف الفضاء اخلارجي   -جيم   

ولية أن تضع وتنفذ تدابري كفالـة الـشفافية وبنـاء           ميكن للدول واملنظمات احلكومية الد      - ٣٠
وينبغـي للـدول أن تنفـذ تـدابري         . الثقة بـشكل أحـادي أو ثنـائي أو إقليمـي أو متعـدد األطـراف               

كفالــة الــشفافية وبنــاء الثقــة إىل أقــصى حــد ممكــن عمليــا ومبــا يتفــق مــع مــصاحلها والتزاماهتــا    
ثقة إىل تعزيز الثقة املتبادلة بني الدول مـن خـالل           وتؤدي تدابري كفالة الشفافية وبناء ال     . الوطنية

  .احلوار البّناء وزيادة الوعي والتبّصر
وبوجــه عــام، ينبغــي أن هتــدف تــدابري كفالــة الــشفافية وبنــاء الثقــة يف أنــشطة الفــضاء     - ٣١

وينبغـي إيـالء اهتمـام خـاص إىل     . اخلارجي إىل زيادة أمن الفضاء اخلارجي وسالمته واستدامته       
نفيــذ تــدابري طوعيــة وعمليــة لــضمان أمــن واســتقرار أنــشطة الفــضاء اخلــارجي جبميــع  وضــع وت
وعند وضع تدابري كفالة الشفافية وبناء الثقة يف جمـال أنـشطة الفـضاء اخلـارجي، مـن                   .جوانبها

املهــم علــى وجــه اخلــصوص الــتمكّن مــن إثبــات مــدى إمكانيــة تنفيــذ تــدبري بعينــه أو جمموعــة   
األطــراف الفاعلــة، وذلــك يف نطــاق التــدبري املقتــرح أو جمموعــة       إجــراءات بعينــها ملختلــف   

  .اإلجراءات املقترحة
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وسلّم الفريق بأن املعاهدات القائمة بشأن الفضاء اخلـارجي تتـضمن عـددا مـن تـدابري                   - ٣٢
وينبغي أن تكمِّل تدابري كفالة الـشفافية وبنـاء   . كفالة الشفافية وبناء الثقة ذات الطابع اإللزامي  

غري امللزمة قانونا ألنشطة الفضاء اخلارجي اإلطار القـانوين الـدويل القـائم املتعلـق بأنـشطة        الثقة  
الفضاء اخلارجي، وأال تقوض االلتزامات القانونية القائمة أو تعيق االستخدام القانوين للفـضاء             

وقـد يكـون لتـدابري      . اخلارجي، ال سـيما مـن جانـب اجلهـات الفاعلـة الناشـئة يف جمـال الفـضاء                  
كفالة الشفافية وبناء الثقة، عند اعتمادها، آثـار حمـددة يف الـسياق احمللـي، وخباصـة فيمـا يتعلـق               

   .بتنفيذها من خالل اآلليات الوطنية املتصلة باملوضوع
وينبغي أن تكّمل تدابري كفالة الشفافية وبناء الثقة يف أنـشطة الفـضاء اخلـارجي تـدابري                   - ٣٣

وميكن للتدابري الطوعيـة أن تـسهم    .األسلحة، ال أن حتلّ حملّها   التحقق يف اتفاقات ونظم حتديد      
يف النظــر يف املفــاهيم واملقترحــات املتعلقــة بتــدابري حتديــد األســلحة امللزمــة قانونــاً وكــذلك          

  .بروتوكوالت التحقق الواردة يف الصكوك الدولية امللزمة قانوناً
  : ء الثقة ما يليوينبغي أن يتوافر يف تدابري كفالة الشفافية وبنا  - ٣٤

أن تكون واضحة وعملية ومثبتة، أي يكون قـد مت التثبـت مـن تطبيـق التـدبري                    )أ (  
  املقترح وفعاليته من جانب واحدة أو أكثر من اجلهات الفاعلة؛ 

أن تقلــل بــل ورمبــا تزيــل أســباب عــدم الثقــة وســوء التفــاهم وســوء التقــدير       )ب (  
  . يتعلق بأنشطة الدول ونواياها فيما
وترد يف اجلدول التايل عناصر اختبار تنفيذ تدبري مـا مـن تـدابري كفالـة الـشفافية وبنـاء                      - ٣٥

  .الثقة والتحقق من هذا التنفيذ وإثباته
  

  اختبار تدبري من تدابري كفالة الشفافية وبناء الثقة    
  اإلثبات  التنفيذ  

ــذي    من هو الطرف الذي ينبغي أن ينفذ التدبري؟  من ــرف الـ ــو الطـ ــن هـ ــستطيع أنمـ  يـ
 يؤكد أن هذا التدبري قد نفذ؟ 

مـــا الـــذي يـــتعني إثباتـــه لتأكيـــد تنفيـــذ  ما هو التدبري الذي ينبغي تنفيذه؟ هل مت حتديده وفهمه بوضوح؟  ما
 التدبري؟

هــل هنــاك فهــم واضــح لألســباب الــيت  ما هي القيمة أو املنفعة اليت ستتحقق من تنفيذ التدبري؟  ملاذا
يـد أو التنفيـذ أوجتعل القـدرة علـى تأك     

 إثباته مهمة؟ 
 مىت ينبغي إثبات التنفيذ أو تأكيده؟   مىت ينبغي تنفيذ التدبري؟  مىت

كيف يتم التحقـق مـن تنفيـذ التـدبري أو  كيف ينبغي تنفيذ التدبري؟  كيف
  إثباته أو تأكيده؟
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  تعزيز الشفافية يف أنشطة الفضاء اخلارجي   -رابعاً   
ل املعلومات من خالل آليات ثنائية وإقليمية ومتعـددة األطـراف           يتمثل القصد من تباد     - ٣٦

وقد تتبادل الدول معلومـات      .يف إتاحة فرص للدول لوصف أنشطتها الفضائية احلالية واملقررة        
عامة بشأن سياساهتا يف جمال الفضاء اخلارجي وأنشطتها الفضائية وقد تقـدم إخطـارات للحـد                

وقـد تـشمل املخـاطر أي       . طـرة املتوقعـة يف الفـضاء اخلـارجي        من املخاطر املتعلقـة باحلـاالت اخل      
أخطار هتدد حياة املالحني الفضائيني أو صحتهم، أو هتدد نشاط الرحالت الفـضائية البـشرية،               

وينبغي تشجيع الدول علـى تبـادل       . وكذلك الظواهر الطبيعية اليت قد تضر باملركبات الفضائية       
 احلكـوميني وغـري احلكـوميني واملنظمـات احلكوميـة           املعلومات مـع مـشغلي املركبـات الفـضائية        
ــام، علــى أســاس طــوعي،    .الدوليــة ذات الــصلة يف الوقــت املناســب  وقــد تنظــر الــدول يف القي

  .بزيارات تعريفية إىل املرافق ذات الصلة بالفضاء
  

   تبادل املعلومات بشأن سياسات الفضاء -ألف 
   اخلارجيمبادئ وأهداف سياسات الدول يف جمال الفضاء     

ينبغي للدول أن تنشر معلومات عن سياساهتا واستراتيجياهتا الوطنية يف جمـال الفـضاء،       - ٣٧
وينبغي للدول أيضا أن تنشر معلومات عـن أحباثهـا الرئيـسية          .مبا يف ذلك ما يتعلق منها باألمن      

قـــة املتعلقـــة بالفـــضاء اخلـــارجي وبراجمهـــا للتطبيقـــات الفـــضائية مـــن أجـــل بنـــاء منـــاخ مـــن الث
وينبغـي أن يـتم ذلـك وفقـا        . واالطمئنان بني الـدول بـشأن املـسائل العـسكرية وغـري العـسكرية             

وقــد تــوفّر الــدول معلومــات إضــافية تعكــس سياســاهتا  . لاللتزامــات احلاليــة املتعــددة األطــراف
  .الدفاعية واستراتيجياهتا وعقائدها العسكرية ذات الصلة

  
 بالفــضاء اخلــارجي واألنــشطة الفــضائية األخــرى  النفقــات العــسكرية الرئيــسية املتعلقــة     

  املتصلة باألمن الوطين
يف إطار االتساق مع االلتزامـات الـسياسية القائمـة بتقـدمي تقـارير وطنيـة عـن النفقـات              - ٣٨

العــسكرية الرئيــسية واملبــادئ التوجيهيــة والتوصــيات املتعلقــة بتقــدمي معلومــات موضــوعية عــن  
لدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة، ينبغـي أن تـستخدم احلكومـات          املسائل العسكرية إىل مجيع ا    

اآلليات القائمة لإلبالغ عن نفقاهتا املتعلقة باألنشطة الفـضائية العـسكرية وباألنـشطة الفـضائية               
وميكــن أن تكمِّــل الــدول هــذه التقــارير مبالحظــات تفــسريية . األخــرى املتــصلة بــاألمن الــوطين

شرح أو توضــيح األرقــام الــواردة يف التقــارير، مثــل جممــوع   بــشأن البيانــات املقدمــة وذلــك لــ  
ــي اإلمجــايل، وأي        ــاتج احملل ــوطين كجــزء مــن الن ــاألمن ال ــصلة ب ــشطة الفــضائية املت نفقــات األن

  .تغيريات كبرية عن التقارير السابقة
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   تبادل املعلومات واإلخطارات فيما يتعلق بأنشطة الفضاء اخلارجي -باء 
   وااللتحامات املدارية احملتملةية لألجسام املوجودة يف الفضاء اخلارجيالبارامترات املدار    

ــة األساســية لألجــسام         - ٣٩ ــارامترات املداري ــشأن الب ــات ب ــادل املعلوم ــساعد تب ميكــن أن ي
وقد تشمل التدابري احملـددة     . املوجودة يف الفضاء اخلارجي يف تتبع األجسام الفضائية بدقة أكرب         

  :ما يلي
ــادل م  )أ (   ــام، قــدر       تب ــضائية، والقي ــة لألجــسام الف ــات عــن العناصــر املداري علوم

اإلمكــان، بتــوفري إخطــارات بــشأن االلتحامــات املداريــة احملتملــة الــيت تــشمل مركبــات فــضائية 
  ملشغلي املركبات الفضائية املعنيني من احلكومات والقطاع اخلاص؛

ممكـن، وفقـا التفاقيـة      تزويد األمم املتحدة مبعلومات التسجيل يف أقرب وقت           )ب (  
، املعنـــون ٦٢/١٠١تـــسجيل األجـــسام املطلقـــة يف الفـــضاء اخلـــارجي وقـــرار اجلمعيـــة العامـــة 

ــة يف تــسجيل األجــسام     ” ــة الدولي ــدول واملنظمــات احلكومي ــز ممارســة ال توصــيات بــشأن تعزي
  ؛“الفضائية
  .مهور على السجالت الوطنية لألجسام الفضائيةإتاحة اطالع اجل  )ج (  

وميكن هلذه اإلخطارات، مـن خـالل اآلليـات الثنائيـة واإلقليميـة واملتعـددة األطـراف، أن تـوفر                  
وميكـن أن يعـزز الـوعي املـشترك بأنـشطة           . قدراً من الشفافية فيما يتعلق بأنشطة فضائية حمـددة        
 الصعيد العاملي وأن يسهم يف منـع احلـوادث   الرحالت الفضائية سالمة الرحالت الفضائية على     

  .وحاالت سوء الفهم وانعدام الثقة
  

   األخطار الطبيعية يف الفضاء اخلارجي    
وفقـا ملعاهـدة الفــضاء اخلـارجي، ينبغــي للـدول علــى الفـور إبــالغ الـدول األخــرى أو         - ٤٠

 يف ذلــك القمــر األمــني العــام لألمــم املتحــدة بــأي ظــواهر تكتــشفها يف الفــضاء اخلــارجي، مبــا  
واألجرام السماوية األخرى، ميكن أن تشكل خطرا على حياة املالحني الفضائيني أو صـحتهم              

وينبغي للدول أن تنظر أيضا يف القيام، على أسـاس           .أو على نشاط الرحالت الفضائية البشرية     
غـري  طوعي، بتقدمي معلومات يف الوقت املناسـب إىل مـشغلي املركبـات الفـضائية احلكـوميني و                

احلكـــوميني عـــن الظـــواهر الطبيعيـــة الـــيت ميكـــن أن تـــضر باملركبـــات الفـــضائية املـــشاركة يف    
  . استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية

  

http://undocs.org/ar/A/RES/62/101�
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   عمليات اإلطالق املقررة للمركبات الفضائية    
ات ينبغي للدول أن تقدم إخطارات مسبقة بإطالق املركبـات الفـضائية ومبهمـة مركبـ                - ٤١

والحــظ الفريــق أن مدونــة الهــاي لقواعــد الــسلوك ملنــع انتــشار القــذائف التــسيارية . اإلطــالق
  .تتضمن مثاال على هذه اإلخطارات

  
   اإلخطارات املتعلقة باحلد من املخاطر  -جيم   

املنــاورات املقــررة الــيت ُيحتمــل أن تــسفر عــن خمــاطر هتــدد ســالمة طــريان األجــسام               
  األخرى  الفضائية

نبغي للـدول أن تقـوم، يف الوقـت املناسـب، وإىل أقـصى حـد ممكـن، بإخطـار الـدول                      ي  - ٤٢
اليت قد تتأثر بأي مناورات مقررة قد تسفر عن أخطار هتدد سـالمة طـريان األجـسام الفـضائية                   

  .التابعة لدول أخرى
  

  واخلارجة عن نطاق السيطرةعمليات إعادة الدخول اليت تنطوي على خطوة شديدة     
 للدول أن تدعم وضع وتنفيذ تدابري لتبادل املعلومات مـع مجيـع الـدول الـيت قـد                   ينبغي  - ٤٣

ــأثر بعمليــات إعــادة الــدخول املتوقعــة الــيت تنطــوي علــى خطــورة شــديدة والــيت حيتمــل أن       تت
يتسبب فيها اجلسم الفضائي العائـد أو املـواد املتخلفـة مـن عـودة اجلـسم الفـضائي إىل الغـالف                  

ــات يف الوقــت    اجلــوي يف حــدوث ضــرر كــبري    أو تلــوث إشــعاعي، وأن ختطرهــا هبــذه العملي
وميكن أن توجه هـذه اإلخطـارات أيـضا إىل األمـني العـام واملنظمـات                 .املناسب وقدر اإلمكان  

  . الدولية ذات الصلة
  

  حاالت الطوارئ    
ينبغي للدول أن تقوم، يف الوقت املناسب وقـدر اإلمكـان، بإخطـار مجيـع الـدول الـيت                     - ٤٤

ثر باألحـداث املرتبطـة باألخطـار الطبيعيـة واألخطـار النامجـة عـن األنـشطة البـشرية الـيت               قد تتـأ  
وقد تـشمل هـذه األخطـار مـا يـرتبط بقـصور األجـسام               . هتدد سالمة طريان األجسام الفضائية    

الفضائية أو فقدان السيطرة الذي ميكن أن يؤدي إىل زيـادة كـبرية يف احتمـال حـدوث عمليـة                    
  . على خطورة عالية أو اصطدام بني األجسام الفضائيةإعادة دخول تنطوي

  ات االنفصال املدارية املتعمدةعملي    
ينبغي تفادي التدمري املتعمـد ألي مركبـة فـضائية حتلّـق يف مـدارها أو املراحـل املداريـة              - ٤٥

وعنــدما . ملركبـات اإلطـالق وغـري ذلـك مــن األنـشطة الـضارة الـيت تولــد حطامـا يعمِّـر طـويال          
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 ضرورة حدوث انفصال متعمد، ينبغي أن تبلغ الـدول غريهـا مـن الـدول الـيت حيتمـل أن         تتقرر
تتأثر خبططها، مبا يف ذلك بالتدابري اليت ستتخذ لكفالة حدوث التدمري املتعمـد علـى ارتفاعـات      

وينبغـي أن تـتم     . منخفضة بالقدر الكـايف للحـد مـن العمـر املـداري للحطـام النـاجم عـن ذلـك                   
ــراءات   ــع اإلج ــة        مجي ــيت وضــعتها جلن ــضائي ال ــام الف ــف احلط ــة لتخفي ــادئ التوجيهي ــا للمب وفق

اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية، والــيت أقرهتــا اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا          
  .“ألغراض السلميةالتعاون الدويل يف استخدام الفضاء اخلارجي يف ا”، املعنون ٦٢/٢١٧
  

   االتصال مبواقع ومرافق اإلطالق الفضائي وزيارهتا  -دال   
   الزيارات التعريفية الطوعية    

ميكن للزيارات التعريفية أن تتيح فرصاً لتحسني الفهم الـدويل للعمليـات واإلجـراءات                - ٤٦
سـتخدام، كمـا ميكـن    اليت تقوم هبا دولة فيما يتعلق باألنشطة الفضائية العسكرية واملزدوجـة اال         

  . أن توفر سياقا لوضع وتنفيذ اإلخطارات واملشاورات
  

  زيارات اخلرباء    
شّجع الفريق الـدول، آخـذاً يف االعتبـار املـادة العاشـرة مـن معاهـدة الفـضاء اخلـارجي               - ٤٧

وااللتزامات األخرى املتعددة األطراف، على النظر على أساس طوعي يف تلبية طلبـات اخلـرباء               
 املرافـق الفـضائية، مبـا يف ذلـك مواقـع اإلطـالق الفـضائية، ودعـوة املـراقبني الـدوليني إىل                       لزيارة

مواقــع اإلطــالق ومراكــز القيــادة والــتحكم وغريهــا مــن مرافــق عمليــات الــبىن التحتيــة للفــضاء 
  .اخلارجي، باإلضافة إىل مراكز التوعية باحلالة الفضائية

  
  العروض    

جيات الصواريخ وغريهـا مـن التكنولوجيـات ذات الـصلة      ميكن إجراء عروض لتكنولو     - ٤٨
  .بالفضاء، على أساس طوعي، ومبا يتماشى مع االلتزامات القائمة يف جمال عدم االنتشار

    
  التعاون الدويل   -خامسا  

ــا          - ٤٩ ــسلمية أساس ــراض ال ــضاء اخلــارجي يف األغ ــتخدام الف ــدويل يف اس ــاون ال ــوفر التع ي
أو / وتعزيـز قـدراهتا علـى االضـطالع بأنـشطة الفـضاء اخلـارجي و               بالنسبة جلميع الدول لتطوير   

وميكن للتعـاون الـدويل يف املـشاريع العلميـة والتقنيـة بـني الـدول، مبـا يف ذلـك                      .االستفادة منها 
  .الدول اليت ترتاد الفضاء والدول اليت ال ترتاد الفضاء، أن يسهم يف بناء الثقة
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رات كـبرية يف جمـال الفـضاء، فـإن دوالً أخـرى      ورغم أن عدداً من الدول اكتسب قـد       - ٥٠
كثرية غري مرتادة للفضاء لديها رغبـة قويـة يف املـشاركة مباشـرة يف أنـشطة الفـضاء اخلـارجي،                     

  . واإلسهام يف تكنولوجيا الفضاء
 A/48/305(وكمـا ورد يف الدراسـة عــن تطبيـق تـدابري بنــاء الثقـة يف الفـضاء اخلــارجي         - ٥١
، فــإن التفــاوت بــني القــدرات الفــضائية للــدول، وعــدم القــدرة علــى املــشاركة يف     )Corr.1 و

األنشطة الفضائية بدون مـساعدة مـن اآلخـرين، وعـدم الـيقني فيمـا يتعلـق بنقـل تكنولوجيـات              
مـات  الفضاء بشكل كاف فيمـا بـني الـدول، وعـدم اسـتطاعة دول كـثرية احلـصول علـى معلو                    

ويعــد التعــاون  .فـضائية هامــة، تـشكل مجيعهــا عوامـل تــسهم يف انعـدام الثقــة فيمـا بــني الـدول      
الدويل وسيلة هامة لتعزيز حق كل أمـة يف حتقيـق أهـدافها املـشروعة املتمثلـة يف االسـتفادة مـن                

  .تكنولوجيا الفضاء من أجل تنميتها ورفاهها
 حتديـد طبيعـة مـشاركتها يف التعـاون          والحظ الفريـق كـذلك أن لكـل دولـة احلريـة يف              - ٥٢

الدويل يف الفضاء على أساس منـصف ومقبـول بالنـسبة هلـا ولغريهـا مـن األطـراف فيمـا يتعلـق                       
ــات         ــال، ترتيب ــى ســبيل املث ــشمل، عل ــيت ت ــشواغل األطــراف ال ــشروعة ل ــصاحل امل ــاحلقوق وامل ب

ارســـات واملعـــايري الـــضمانات التكنولوجيـــة املناســـبة، وااللتزامـــات املتعـــددة األطـــراف، واملم 
  .الصلة ذات
 واتفق الفريق على أن معاهدة الفضاء اخلارجي ينبغي أن ُتعترب أساسـاً لتعزيـز التعـاون                  - ٥٣

الدويل يف أنشطة الفضاء اخلارجي، وعلى أن أنشطة استكـشاف واسـتخدام الفـضاء اخلـارجي                
البلـدان، بغـض النظـر       من املعاهدة أن ُيضطلع هبا لفائـدة ومـصلحة مجيـع             ١جيب، وفقاً للمادة    

  .عن درجة منوها االقتصادي أو العلمي، وأن تكون جماالً مفتوحا للبشرية قاطبة
وأحـاط الفريـق علمـا بــاإلعالن اخلـاص بالتعـاون الــدويل يف جمـال استكـشاف الفــضاء          - ٥٤

اخلــارجي واســتخدامه لفائــدة مجيــع الــدول ومــصلحتها، مــع إيــالء اعتبــار خــاص الحتياجــات  
، وأشــار علــى وجــه التحديــد إىل أن )، املرفــق٥١/١٢٢قــرار اجلمعيــة العامــة (اميــة البلــدان الن

وتتـسم  . اإلعالن ينبغـي أن يـشكل أساسـا لتنميـة التعـاون الـدويل يف أنـشطة الفـضاء اخلـارجي                    
  . من اإلعالن بأمهية خاصة٥ و ٣الفقرتان 

ربامج الثنائيـة واإلقليميـة واملتعـددة األطـراف لبنـاء القـدرات يف جمـال العلـوم                  وميكن للـ    - ٥٥
والتكنولوجيــات الفــضائية أن تــسهم يف تطــوير املهــارات واملعــارف يف جمــال الفــضاء لــدى         

وينبغـي أن تـسهم هـذه الـربامج يف           .املعلمني والعلماء من البلدان النامية يف مجيع منـاطق العـامل          
الل التركيــز علــى النظريــات والبحــوث والتطبيقــات والتمــارين امليدانيــة  بنــاء القــدرات مــن خــ

واملـشاريع التجريبيــة، وذلــك لــدفع عجلــة التنميــة االجتماعيــة واالقتــصادية يف الــدول واملنــاطق  
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والحظ الفريق أن هناك العديد من بـرامج بنـاء القـدرات اإلقليميـة واملتعـددة األطـراف                . املعنية
 وجه اخلصوص، ُيعّد برنامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات الفـضائية برناجمـا             وعلى. القائمة بالفعل 

عريقــا يف جمــال بنــاء القــدرات ميكــن أن يــستفيد مــن املزيــد مــن الــدعم مــن البلــدان الــيت ترتــاد  
وتــسهم منظمــات دوليــة أخــرى مثــل منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة، . الفــضاء

 اجلوية، واالحتاد الدويل لالتصاالت يف بـرامج حمـددة لبنـاء القـدرات،           واملنظمة العاملية لألرصاد  
كمــا أن بــرامج بنــاء القــدرات متاحــة أيــضا، بأشــكال خمتلفــة، علــى . كــل يف جمــال اختــصاصه

  .وغالبا ما تكون هذه الربامج مرتبطة باتفاق تعاون حمدد. الصعيد الثنائي
 الـساتلية تتـسم باالنفتـاح ألغـراض         ومن شأن اعتماد سياسـات جلمـع ونـشر البيانـات            - ٥٦

 املعنـون  ٤١/٦٥التنمية االقتـصادية واالجتماعيـة املـستدامة أن يتـسق مـع قـرار اجلمعيـة العامـة                   
وميكـن أن تنظـر الـدول       . “املبادئ املتعلقة باستشعار األرض عـن بعـد مـن الفـضاء اخلـارجي             ”

ــضاً، لــ  ــدريب وتثقيــف        أي ــرامج هتــدف إىل ت ــة ب ــشر البيانــات، يف إقام دى تعزيــز سياســات ن
ــة ليــصبحوا مــؤهلني لتلقــي البيانــات الفــضائية اهلامــة وتفــسريها      املــستخدمني يف البلــدان النامي
ــم ويف          ــدة هل ــها مفي ــدويل وجعل ــي وال ــصعيدين احملل ــى ال ــهائيني عل ــستخدمني الن ــها للم وإتاحت

 بعض الدول تقوم بالفعل بنشر بيانات تتعلق باالستشعار عن بعـد            والحظ الفريق أن  . متناوهلم
 مـن   ٢٧٤وأشـار الفريـق أيـضا إىل أن الفقـرة           . من أجل تعزيز التنمية االقتـصادية واالجتماعيـة       

الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة املعقـود يف ريـو دي جـانريو، الربازيـل، يف             
قــرار (“ املــستقبل الــذي نــصبو إليــه”، املعنونــة ٢٠١٢يونيــه / حزيــران٢٢ إىل ٢٠الفتــرة مــن 

تــضمنت اعترافــا بأمهيــة البيانــات القائمــة علــى تكنولوجيــا ) ، املرفــق٦٦/٢٨٨اجلمعيــة العامــة 
  .ق هبا بالنسبة للتنمية املستدامةالفضاء والرصد يف املوقع واملعلومات اجلغرافية املكانية املوثو

    
  اآلليات االستشارية  -سادساً  

ميكن للمشاورات اليت جتري يف الوقت املناسب وبصورة روتينية عن طريق املباحثـات               - ٥٧
الدبلوماسية الثنائية واملتعددة األطراف واآلليات األخرى القائمة بـني احلكومـات، الـيت تـشمل               

ة والعلميـة وغريهـا مـن القنـوات، أن تـسهم يف احليلولـة دون وقـوع                  القنوات الثنائية والعسكري  
وقد تفيـد أيـضاً يف      . حوادث مؤسفة وتكوين تصورات خاطئة ونشوء حاالت من انعدام الثقة         

  :ما يلي
ــتخدامه يف     )أ (   ــة بأنـــشطة استكـــشاف الفـــضاء واسـ  توضـــيح املعلومـــات املتعلقـ

  ؛األغراض السلمية مبا يشمل أغراض األمن الوطين
   توضيح املعلومات املقدمة بشأن برامج حبوث الفضاء والتطبيقات الفضائية؛   )ب (  

http://undocs.org/ar/A/RES/41/65�
http://undocs.org/ar/A/RES/66/288�


A/68/189  
 

13-40833 25 
 

  توضيح احلاالت الغامضة؛  )ج (  
مناقشة تنفيذ تدابري كفالة الشفافية وبناء الثقة املتفق عليهـا يف أنـشطة الفـضاء            )د (  
  اخلارجي؛
لتنـاول اجلوانـب العمليـة     مناقشة الطرائق واآلليات الدولية املالئمة املـستخدمة          )ـه (  

  الستخدامات الفضاء اخلارجي؛
ــسبب         )و (   ــادي أو الت ــة يف إحلــاق ضــرر م ــة املتمثل ــل املخــاطر احملتمل ــع أو تقلي من

  .بتشويش ضار
والدول مدعوة إىل النظر يف استخدام اآلليات االستـشارية القائمـة، علـى سـبيل املثـال                   - ٥٨

 معاهدة الفـضاء اخلـارجي ويف األحكـام ذات الـصلة            تلك املنصوص عليها يف املادة التاسعة من      
  .من دستور االحتاد الدويل لالتصاالت وأنظمة اإلذاعة الالسلكية

ورأى الفريــق أن إنــشاء هــذه اآلليــات وعملــها ووظيفتــها االستــشارية تعــد حبــد ذاهتــا    - ٥٩
  .مبثابة تدابري للشفافية وبناء الثقة

    
  التوعية   -سابعا   

 التوعية أن حتسِّن التفاهم فيما بني الدول، وكذلك التعاون علـى الـصعيد              ميكن لتدابري   - ٦٠
وميكـن أن يـساعد     . اإلقليمي واملتعدد األطراف وعلى صعيد القطاعني غري احلكـومي واخلـاص          

تنفيذ تدابري التوعية السياسية والدبلوماسية املتـصلة بأنـشطة الفـضاء اخلـارجي علـى تعزيـز أمـن            
وقـد تـشمل التـدابري احملـددة يف هـذا الـصدد مـشاركة            . يز الثقة املتبادلـة   مجيع الدول وذلك بتعز   

  .الدول يف حلقات عمل ومؤمترات مواضيعية بشأن مسائل أمن الفضاء
وينبغي للدول اليت ترتاد الفضاء وتستخدم الفضاء أن تبلغ األمني العام لألمـم املتحـدة                 - ٦١

ــة بطبيعــ    ــة الدولي ــة اجلمهــور واألوســاط العلمي ــة   وعام ــضاء اخلــارجي وطريق ــشطتها يف الف ة أن
  .تنفيذها وموقعها ونتائجها وذلك وفقاً ملعاهدة الفضاء اخلارجي

وأشار الفريق إىل أمهية اإلسهام الفكري للمنظمات الدولية واملنظمات غـري احلكوميـة               - ٦٢
فرصـة  وتتيح هذه األنشطة جلميـع الـدول واألطـراف املعنيـة األخـرى          . يف تيسري أنشطة التوعية   

ويف إطار منظومة األمم املتحدة، يتسم عمل مكتب شؤون الفـضاء اخلـارجي   . إقامة حوار بناء 
. ومكتــب شــؤون نــزع الــسالح ومعهــد األمــم املتحــدة لبحــوث نــزع الــسالح بأمهيــة خاصــة   

وينبغي للدول أن تشجع مجيع أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك األوسـاط األكادمييـة واملنظمـات               
  .ى املشاركة هبمة يف زيادة الوعي العام بسياسات وأنشطة الفضاء اخلارجيغري احلكومية، عل
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  التنسيق   -ثامنا   
ــات          - ٦٣ ــة أو الكيان ــضائية الوطني ــن خــالل الوكــاالت الف ــك م ــا يف ذل ــدول، مب ــشجَّع ال ت

األخرى املرّخصة واآلليات القائمة واملنظمات الدولية، علـى تعزيـز التنـسيق يف جمـال سياسـاهتا                 
وميكـن  . ة وبراجمها الفضائية بغيـة تعزيـز سـالمة اسـتخدامات الفـضاء وأوجـه التنبـؤ هبـا                  الفضائي

هلا، دعما هلـذا اهلـدف، أن تـربم ترتيبـات ثنائيـة أو إقليميـة أو متعـددة األطـراف، مبـا يتفـق مـع                     
  .االلتزامات املتعددة األطراف

اركة يف وضـع تـدابري     ورأى الفريق أن التنـسيق بـني املنظمـات املتعـددة األطـراف املـش                - ٦٤
وينبغـي االضـطالع هبـذا    . كفالة الشفافية وبناء الثقـة يف أنـشطة الفـضاء اخلـارجي أمـر أساسـي       

  .التنسيق وفقا لوالية كل من تلك املنظمات
واتفــق الفريــق علــى ضــرورة أن تنــشئ الــدول واملنظمــات الدوليــة وجهــات القطــاع      - ٦٥

اكـز اتـصال مكلَّفـة بـشؤون التنـسيق، ألغـراض            اخلاص الفاعلة اليت تـضطلع بـربامج فـضائية مر         
  .تعزيز التنسيق يف أنشطة الفضاء اخلارجي

وأوصـى الفريــق بإقامــة عمليــة تنــسيق بـني املكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي ومكتــب     - ٦٦
شؤون نزع السالح وغريها من كيانات األمم املتحدة املختصة باملسائل املتصلة بتـدابري كفالـة               

واعتـرب الفريـق أيـضا أن آليـة األمـم املتحـدة       . ثقـة يف أنـشطة الفـضاء اخلـارجي     الشفافية وبنـاء ال   
املشتركة بني الوكاالت ميكن أن توفر أرضية مفيـدة لتعزيـز تـدابري كفالـة الـشفافية وبنـاء الثقـة         

  .يف أنشطة الفضاء اخلارجي وتنفيذها بشكل فعال
كــن، يف األنــشطة املتــصلة  وينبغــي أن تــسعى الــدول إىل املــشاركة، إىل أقــصى حــد مم    - ٦٧

بالفضاء اخلارجي اليت تضطلع هبـا الكيانـات احلكوميـة الدوليـة التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة،              
مثل مؤمتر نزع السالح، واالحتاد الدويل لالتصاالت، واملنظمة العاملية لألرصـاد اجلويـة، وجلنـة           

ول الـيت تـضطلع بأنـشطة فـضائية أن          وينبغي للـد  . التنمية املستدامة وأي من اهليئات اليت ختلفها      
تـشارك كأعــضاء أو كــدول مراقبـة، يف أنــشطة جلنــة اسـتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض    

  .السلمية
    

  االستنتاجات والتوصيات   -تاسعا   
ــى أســاس        - ٦٨ ــوم، عل ــة أن تق ــدول واملنظمــات الدولي ــق اخلــرباء احلكــوميني ال يوصــي فري

امــات الناشــئة عــن االلتزامــات القانونيــة القائمــة، بــالنظر يف طــوعي ودون املــساس بتنفيــذ االلتز
  .تدابري كفالة الشفافية وبناء الثقة املبينة يف هذا التقرير وتنفيذها
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ويؤيد الفريـق اجلهـود الراميـة إىل تنفيـذ االلتزامـات الـسياسية الـيت تتخـذ، علـى سـبيل                        - ٦٩
دونـة قواعــد سـلوك متعــددة األطــراف   املثـال، شــكل إعالنـات أحاديــة أو التزامـات ثنائيــة أو م   

بــشأن أنــشطة الفــضاء اخلــارجي، مــن أجــل تــشجيع التــصرفات املــسؤولة يف الفــضاء اخلــارجي 
وخلـص الفريـق إىل أن التـدابري الـسياسية الطوعيـة ميكـن أن               . واستخدامه يف األغراض السلمية   

  .مة قانوناتشكل أساسا للنظر يف املفاهيم واملقترحات املتعلقة بااللتزامات امللز
ويشجع الفريق الدول على استعراض وتنفيذ التدابري املقترحة املتعلقـة بالـشفافية وبنـاء                - ٧٠

وينبغي تنفيذ هـذه التـدابري إىل       . الثقة من خالل اآلليات الوطنية ذات الصلة على أساس طوعي         
ى تـدابري   وعنـد االتفـاق علـ     . أقصى حد ممكن عمليا، وبطريقة تتسق مع املصاحل الوطنية للدول         

حمــددة علــى الــصعد األحــادي والثنــائي واإلقليمــي واملتعــدد األطــراف، ينبغــي أن تقــوم الــدول  
بانتظام باسـتعراض تنفيـذ هـذه التـدابري ومناقـشة اختـاذ أي تـدابري إضـافية قـد تكـون ضـرورية،                      

 يف ذلــك التــدابري الــيت يــتعني اختاذهــا نتيجــة للتقــدم احملــرز يف وضــع تكنولوجيــات الفــضاء    مبــا
  .وتطبيقاهتا

ومن أجل بناء الثقة بني الـدول، يوصـي الفريـق باملـشاركة العامليـة يف اإلطـار القـانوين                      - ٧١
معاهـدة الفـضاء    : القائم املتعلق بأنشطة الفضاء اخلـارجي وتنفيـذه والتقيـد التـام بـه، مبـا يـشمل                 

األجـسام املطلقـة    اخلارجي، واتفاق إنقاذ املالحني الفـضائيني وإعـادة املالحـني الفـضائيني ورد              
يف الفضاء اخلارجي؛ واتفاقية املسؤولية الدوليـة عـن األضـرار الـيت حتـدثها األجـسام الفـضائية؛                   
واتفاقية التسجيل؛ ودستور واتفاقية االحتـاد الـدويل لالتـصاالت وأنظمـة اتـصاالته الالسـلكية،                

املعدلـة؛ ومعاهـدة حظـر      بصيغتها املنقحة؛ واتفاقيـة املنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة، بـصيغتها               
جتــارب األســلحة النوويــة يف اجلــو ويف الفــضاء اخلــارجي وحتــت ســطح املــاء؛ ومعاهــدة احلظــر 

وينبغي للدول اليت مل تـصبح بعـد أطرافـا يف املعاهـدات الدوليـة الـيت        . الشامل للتجارب النووية  
  .تنظم استخدام الفضاء اخلارجي أن تنظر يف التصديق على تلك املعاهدات

ــة         - ٧٢ ــدابري كفال ــدماً بت ــأن تقــرر ســبل املــضي ق ــة ب ــة العام ــق اجلمعي كــذلك يوصــي الفري
الـشفافية وبنــاء الثقــة، وأن تعمــل علــى أن جيــري النظــر فيهــا وأن حتظــى بالتأييــد علــى الــصعيد  
ــة اســتخدام الفــضاء       ــواردة أعــاله إىل جلن ــة النظــر يف التوصــيات ال ــها إحال العــاملي، بوســائل من

ض السلمية، وهيئة نزع السالح، ومؤمتر نزع السالح، للنظـر فيهـا حـسب              اخلارجي يف األغرا  
وقد تقرر اللجنة األوىل واللجنة الرابعة التابعتان للجمعية العامة أيـضا عقـد اجتمـاع               . االقتضاء

  .مشترك خمصص ملعاجلة التحديات اليت قد تواجه أمن الفضاء ومدى استدامته
 باختـاذ التـدابري الالزمـة لتنفيـذ القواعـد واملبـادئ         كذلك يوصي الفريق الدول األعضاء      - ٧٣

التوجيهية، قدر اإلمكـان، علـى أسـاس توافـق اآلراء يف إطـار جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي           
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وينبغـــي للــدول األعـــضاء أن تنظـــر أيـــضا، حـــسب  . يف األغــراض الـــسلمية واجلمعيـــة العامـــة 
  .خرى املعترف هبا دوليااالقتضاء، يف اختاذ تدابري من أجل تنفيذ املبادئ األ

ويشجع الفريق املنظمات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة علـى النظـر يف                - ٧٤
  .التدابري املقترحة للشفافية وبناء الثقة وتنفيذها حسب االقتضاء وقدر اإلمكان

ة ويوصي الفريق األمني العام بـأن يعمـم هـذا التقريـر علـى مجيـع الكيانـات ذات الـصل                    - ٧٥
ومؤســـسات منظومـــة األمـــم املتحـــدة لكـــي تـــتمكن مـــن املـــساعدة يف تنفيـــذ االســـتنتاجات    

  .والتوصيات الواردة فيه تنفيذا فعاال
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	وقد تم بحث تطبيق تدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة على أنشطة الفضاء الخارجي للمرة الأولى على الصعيد العالمي في عام 1993، عندما كانت قلة من البلدان هي القادرة على تشغيل السواتل والمركبات الفضائية. واليوم، باتت أكثر من 60 من الدول والاتحادات الحكومية والكيانات الأخرى تملك أو تشغل موجودات فضائية، وعدد الدول التي ترتاد الفضاء آخذ في الازدياد. وقد دفعني هذا التغير الجذري في المناخ السياسي المحيط إلى إنشاء فريق الخبراء الحكوميين المعني بتدابير كفالة الشفافية وتدابير بناء الثقة في أنشطة الفضاء الخارجي في عام 2012. 
	ويتضمن هذا التقرير استنتاجات الفريق وتوصياته. وهو يستند إلى التوصيات الصادرة عن فريق خبراء سابق وإلى المقترحات المتعلقة بتدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة التي قدمتها الدول الأعضاء إلى الأمم المتحدة.
	وتؤكد الدراسة من جديد أن التعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية يمكن أن يساعد الدول على تطوير وتعزيز قدراتها على الاستفادة من الأنشطة الفضائية. واتفق الفريق على عدد من التدابير الموضوعية لكفالة الشفافية وبناء الثقة وهي تدابير أوصي الجمعية العامة بالنظر فيها. وأؤيد أيضا توصية الفريق بإقامة عملية تنسيق بين مختلف كيانات الأمانة العامة للأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات المشاركة في أنشطة الفضاء الخارجي. فهذا من شأنه أن ييسر تنفيذ تدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة وأن يعزز مواصلة تطويرها. ويشكل الفضاء الخارجي مجالا متعدد الأطراف بطبيعته. وإذا أردنا أن نواصل الاستفادة من الموارد الثمينة للغاية التي يوفرها الفضاء الخارجي، فمن الأهمية بمكان أن تعمل جميع الدول بشكل جماعي على إبقائه خاليا من النـزاعات المزعزعة للاستقرار وأن تجعله آمنا ومأمونا ومستداما على المدى الطويل لصالح البشرية جمعاء.
	كتاب الإحالة
	19 تموز/يوليه 2013
	أتشرف بأن أقدم طيه تقرير فريق الخبراء الحكوميين المعني بتدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة في أنشطة الفضاء الخارجي، المنشأ عملا بقرار الجمعية العامة 65/68. وأعضاء الفريق هم الأشخاص التالية أسماؤهم:
	البرازيل
	السيد جواو مارسيلو غالفاو دي كيروز
	رئيس شعبة نزع السلاح والتكنولوجيات الحساسة 
	وزارة العلاقات الخارجية 
	برازيليا
	شيلي
	السيد هيلموت لاغوس 
	الممثل الدائم لشيلي لدى الأمم المتحدة 
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	الصين
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	مدير إدارة مراقبة الأسلحة ونزع السلاح 
	وزارة الشؤون الخارجية 
	بيجين
	فرنسا
	السيد جيرار براشيه
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	باريس
	إيطاليا
	السيد سيرجيو ماركيزيو
	مدير معهد الدراسات القانونية الدولية 
	المجلس الوطني للبحوث
	روما
	كازاخستان
	السيد رسلان أميرغيرييف 
	رئيس البرامج العسكرية في وزارة الدفاع
	أستانا
	نيجيريا
	السيد أوغستين يو نووسا
	الوزير 
	البعثة الدائمة لنيجيريا لدى الأمم المتحدة
	نيويورك
	جمهورية كوريا
	السيد شولمين بارك
	نائب المدير العام 
	مكتب المنظمات الدولية
	وزارة الشؤون الخارجية
	سول
	رومانيا
	السيد ديميترو - دورين بروناريو
	رئيس المجلس العلمي للوكالة الفضائية الرومانية
	بوخارست
	الاتحاد الروسي 
	السيد فيكتور ل. فاسيلييف
	نائب الممثل الدائم لبعثة الاتحاد الروسي 
	لدى الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية (جنيف)
	جنيف
	سريلانكا
	السيد مصطفى م. جافير
	سفير سريلانكا لدى النرويج
	أوسلو
	أوكرانيا
	السيد أندري كاسيانوف
	مستشار 
	شعبة نزع السلاح وعدم الانتشار 
	وزارة الشؤون الخارجية
	كييف
	(الدورة الأولى)
	السيد بوريس أتامانينكو
	رئيس إدارة العلاقات الدولية في الوكالة الفضائية الحكومية 
	كييف
	(الدورتان الثانية والثالثة)
	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
	السيد ريتشارد كروذر
	كبير المهندسين
	الوكالة الفضائية للمملكة المتحدة
	سويندون، ولتشر
	الولايات المتحدة الأمريكية
	السيد فرانك أ. روز
	نائب الأمين المساعد لسياسات الدولة للشؤون الفضائية والدفاعية
	مكتب تحديد الأسلحة والتحقق والامتثال 
	وزرة الخارجية
	واشنطن العاصمة
	وقد أعد التقرير في الفترة ما بين تموز/يوليه 2012 وتموز/يوليه 2013 التي عقد فريق الخبراء الحكوميين خلالها ثلاث دورات: عقدت الدورتان الأولى والثالثة في نيويورك، في الفترة من 23 إلى 27 تموز/يوليه 2012 والفترة من 8 إلى 13 تموز/يوليه 2013 على التوالي، وعُقدت الدورة الثانية في جنيف في الفترة من 1 إلى 5 نيسان/أبريل 2013.
	وأخذ الفريق في الاعتبار، أثناء قيامه بعمله، تقرير الأمين العام المعنون ”دراسة عن تطبيق تدابير بناء الثقة في الفضاء الخارجي“ (A/48/305 و Corr.1). ونظر أيضا في عدد من المقترحات المقدمة من الخبراء ومن الدول غير الممثلة في فريق الخبراء. 
	وبغرض إعداد دراسة شاملة، أذن الفريق لرئيسه بإجراء مشاورات أثناء الفترات الفاصلة بين الدورات مع المنظمات الحكومية الدولية المعنية باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية. وقدم رئيس الفريق إحاطة إلى مؤتمر نزع السلاح ولجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية بشأن المناقشات التي جرت في إطار الفريق. وبالإضافة إلى ذلك، أجرى مشاورات مع الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
	وعقب مناقشات مستفيضة ومعمّقة، اتفق الخبراء على مجموعة من تدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة في مجال أنشطة الفضاء الخارجي، وأوصوا الدول بأن تنظر فيها وتنفذها على أساس طوعي. وتشمل التدابير تبادل مختلف أنواع المعلومات المتعلقة بالسياسات والأنشطة الفضائية، والإخطارات المتعلقة بالحد من المخاطر، وزيارات الخبراء إلى المرافق الفضائية الوطنية.
	وأوصى الفريق بأن تقرر الجمعية العامة بشأن كيفية مواصلة النهوض بتدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة وكفالة النظر فيها ودعمها على الصعيد العالمي. وبالإضافة إلى ذلك، طلب إلى الأمين العام أن يعمم هذا التقرير على لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية وغيره من الكيانات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة. وينبغي أيضا بذل الجهود للوصول إلى المشاركة العالمية في الاتفاقات القانونية القائمة المتعلقة بأنشطة الفضاء الخارجي ولتنفيذها والتقيد التام بها على الصعيد العالمي. وشدد الفريق على أن تنفيذ تلك الاتفاقات الدولية إلى جانب تدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة الموصى بها في التقرير من شأنه أن يشكل عنصرا أساسيا في بناء مناخ من الثقة بين الدول.
	ويود أعضاء الفريق أن يعربوا عن تقديرهم للمساعدة التي تلقوها من أعضاء الأمانة العامة للأمم المتحدة، لا سيما أولئك الذين تولوا منصب أمناء الفريق. كما يود الفريق أن يعرب عن تقديره لمساهمة معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، الذي قام بدور الخبير الاستشاري لدى الفريق. 
	وقد طلب فريق الخبراء الحكوميين إليَّ، بصفتي رئيسه، أن أقدم إليكم باسمه هذا التقرير الذي تم اعتماده بتوافق الآراء.
	(توقيع) فيكتور ل. فاسيلييفرئيس فريق الخبراء الحكوميينالمعني بتدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة في أنشطة الفضاء الخارجي
	أولا - مقدمة 
	1 - عملا بقرار الجمعية العامة 65/68، أنشأ الأمين العام فريق الخبراء الحكوميين المعني بتدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة في أنشطة الفضاء الخارجي، على أساس التمثيل الجغرافي العادل، بهدف إجراء دراسة بشأن تدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة في مجال الفضاء الخارجي، مع الاستفادة من التقارير ذات الصلة المقدمة من الأمين العام. وأشارت الجمعية العامة إلى ضرورة إجراء هذه الدراسة دون المساس بالمناقشات الموضوعية التي تجرى في إطار مؤتمر نزع السلاح بشأن منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي.
	2 - ويتضمن هذا التقرير توصيات فريق الخبراء الحكوميين بشأن ما يمكن اتخاذه من تدابير لكفالة الشفافية وبناء الثقة في أنشطة الفضاء الخارجي يمكن أن تعتمدها الدول طوعا على أساس أحادي أو ثنائي أو إقليمي أو متعدد الأطراف. ويتضمن الفرع الثاني معلومات أساسية متعلقة بالموضوع ويتضمن الفرع الثالث معلومات عن الخصائص العامة والمبادئ الأساسية المتعلقة بتدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة في الفضاء الخارجي. أما الفروع من الرابع إلى الثامن، فتتضمن التدابير المحددة التي أوصى بها الفريق المعني بتدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة في أنشطة الفضاء الخارجي، ويتضمن الفرع التاسع الاستنتاجات والتوصيات المتعلقة بتنفيذ التدابير الواردة في الفروع من الرابع إلى الثامن. 
	3 - ولأغراض إعداد التقرير، أجرى الفريق مشاورات واسعة النطاق وتلقى إسهامات من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.
	ثانيا - معلومات أساسية 
	4 - تؤدي موارد الفضاء الخارجي دوراً رئيسياً في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية التي تضطلع بها جميع الدول، من الاتصالات إلى العمليات المالية، ومن الزراعة إلى التنبؤ بالطقس، ومن رصد البيئة إلى الملاحة، ومن المراقبة إلى رصد تنفيذ المعاهدات، وكذلك في مجال السلم والأمن الدوليين.
	5 - واليوم، هناك أكثر من 000 1 ساتل عامل في مداره حول الأرض. ويملك أكثر من 60 من الدول والاتحادات الحكومية والكيانات الأخرى تلك الموجودات الفضائية أو يتولى تشغيلها، ويتزايد عدد الدول التي ترتاد الفضاء و/أو تزيد من قدراتها ومواردها الفضائية. 
	6 - ونتيجة للزيادة في عدد الجهات الفاعلة في مجال الفضاء ولمستخدمي الفضاء، باتت البيئة الفضائية، ولا سيما مدارات الأرض الرئيسية، تشهد ازدحاما متزايدا، كما يزداد التنازع والتنافس عليها. وفي سياق السلم والأمن الدوليين، ثمة قلق متنامٍ من تزايد الأخطار التي تهدد القدرات الفضائية الحيوية خلال العقد المقبل نتيجة الأخطار الطبيعية والأخطار الناجمة عن الأنشطة البشرية، والتطوير المحتمل لقدرات مدمِّرة ومعطِّلة لأنشطة الفضاء الخارجي.
	7 - وإضافة إلى تزايد الجهات الفاعلة في مجال الفضاء ومستخدمي الموارد الفضائية، شهد المناخ السياسي فيما يتعلق باستدامة الفضاء الخارجي وأمنه، منذ صدور الدراسة الأخيرة التي أعدها خبراء حكوميون بشأن تطبيق تدابير بناء الثقة في الفضاء الخارجي (A/48/305 و Corr.1)، تغيراً جذرياً تجلى في جملة أمور من بينها القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة بشأن تدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة، والمناقشات الموضوعية التي أجراها مؤتمر نزع السلاح بشأن منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي، والمناقشات التي أجراها الفريق العامل بشأن الاستدامة الطويلة الأجل للأنشطة الفضائية التي تجريها لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، وكذلك أنشطة الاتحاد الدولي للاتصالات، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية. وطُرِحت أيضاً مقترحات مختلفة، من بينها مشروع معاهدة بشأن منع وضع الأسلحة في الفضاء الخارجي والتهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد الأجسام الموجودة في الفضاء الخارجي (انظر CD/1839)، والمقترح المقدم من الاتحاد الأوروبي لوضع مدونة دولية لقواعد السلوك فيما يتعلق بأنشطة الفضاء الخارجي.
	8 - وسلّم الفريق بالدور القيم الذي تؤديه المعاهدات الدولية القائمة المتعلقة بالفضاء الخارجي، ولا سيما معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، في تشكيل قوام متين لنظام قانوني يهدف إلى تعزيز استخدام الفضاء الخارجي وتعزيز التعاون الدولي في أنشطة الفضاء الخارجي. وفي هذا السياق، سلّم الفريق بأن الدول هي المسؤولة في نهاية المطاف عن الترخيص لجميع الأنشطة الفضائية التي تجري في إطار ولايتها وعن الإشراف المستمر عليها. وضمن الإطار القانوني لتلك المعاهدات والصكوك الأخرى التي قد تكون أيضا ذات أهمية بالنسبة للبيئة الفضائية والمنطبقة عليها، ازدهر استخدام الفضاء الخارجي من جانب الدول والمنظمات الدولية وكيانات القطاع الخاص. ونتيجة لذلك، فإن تكنولوجيات وخدمات الفضاء تسهم بشكل كبير للغاية في تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين نوعية الحياة في جميع أنحاء العالم.
	9 - وفيما يتعلق بصون السلم والأمن الدوليين، من الواضح أنه من مصلحة جميع الدول أن تتصرف بروح المسؤولية ووفقا للقانون الدولي عندما تضطلع بأنشطة الفضاء الخارجي، للمساعدة على الحيلولة دون وقوع حوادث مؤسفة ودون تكوين تصورات وتقديرات خاطئة. ومع تزايد عدد الكيانات الحكومية وغير الحكومية التي تنخرط في أنشطة الفضاء الخارجي، تصبح زيادة التعاون الدولي ضرورية للحفاظ على المبدأ القائم منذ أمد طويل والذي يقضي بأن يجري استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي لفائدة جميع البلدان وأن يصب في مصلحتها. فهذا التعاون أمر أساسي لنجاح المجتمع الدولي في الحفاظ على استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية وللأجيال المقبلة.
	10 - ولاحظ الفريق ما تبذله الدول والمجتمع الدولي ككل من جهود للمضي قدما في تنفيذ مبادرات ثنائية وإقليمية ومتعددة الأطراف متضافرة ومدروسة وفعالة تتخذ في أوانها من أجل تعزيز الاستقرار والأمن في الفضاء الخارجي بطريقة بناءة. 
	11 - ويسهم العمل الذي يجري في إطار لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، واللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القانونية التابعتين لها إسهاما كبيرا في تعزيز الاستدامة الطويلة الأجل لأنشطة الفضاء الخارجي. وتؤدي اللجنة واللجنتان الفرعيتان التابعتان لها دورا رئيسيا في وضع المعاهدات والقواعد والمبادئ التوجيهية المتصلة بأنشطة الفضاء الخارجي.
	12 - وفي عام 2010، أنشأت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية الفريق العامل المعني بالاستدامة الطويلة الأجل لأنشطة الفضاء الخارجي. والفريق العامل مكلف بإعداد تقرير عن الاستدامة الطويلة الأجل لأنشطة الفضاء الخارجي، والتوصية بمجموعة من المبادئ التوجيهية التي تركز على التدابير العملية والتحوطية التي يمكن تنفيذها في الوقت المناسب لتعزيز سلامة أنشطة الفضاء الخارجي واستدامتها الطويلة الأجل. 
	13 - وسلّم فريق الخبراء الحكوميين بالمشاركة النشطة من جانب الدول الأعضاء في لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية في وضع تلك المبادئ التوجيهية، وأشار إلى أهمية تنفيذها لاحقا من جانب جميع الدول والمنظمات الحكومية الدولية. وفي بعض الجوانب، ستكون المبادئ التوجيهية مماثلة لتدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة وقد تُعتبر بعض المبادئ التوجيهية تدابير محتملة للشفافية وبناء الثقة، في حين قد يوفر البعض الآخر الأساس التقني لتنفيذ بعض تدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة التي اقترحها فريق الخبراء الحكوميين. وسيُعرض تقرير الفريق العامل المعني بالاستدامة الطويلة الأجل لأنشطة الفضاء الخارجي على لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية. وبمجرد الموافقة على الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية، ستعرض هذه المبادئ على اللجنة الرابعة للجمعية العامة، ثم على الجمعية العامة نفسها لتأييدها واعتمادها.
	14 - وأشار الفريق إلى العمل المكثف الذي أجرته اللجنة الأولى للجمعية العامة بشأن تدابير بناء الثقة في مختلف القطاعات. وأشار الفريق على وجه التحديد إلى أن اللجنة الأولى توصي بأن تعتمد الجمعية العامة مشروع قرار متعلق بتدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة في أنشطة الفضاء الخارجي على أساس سنوي. وبالإضافة إلى ذلك، أشار الفريق إلى المقترحات المحددة المقدمة من الدول الأعضاء بشأن تدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة في الفضاء الخارجي، الواردة في تقرير الأمين العام المعنون ”تدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة في أنشطة الفضاء الخارجي“(A/65/123 و Add.1).
	15 - وأشار الفريق إلى أن جدول أعمال دورات مؤتمر نزع السلاح يتضمن البند المعنون ”منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي“. وفي هذا السياق، اقتُرح العديد من المبادرات المتعلقة بتدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة. وتشمل هذه المبادرات على سبيل المثال ورقات عمل مقدمة من كندا بشأن تدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة في الفضاء الخارجي (CD/1815) وبشأن مزايا بعض تدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة والمقترحات الواردة في المعاهدات فيما يتعلق بأمن الفضاء (CD/1865). وتجدر الإشارة أيضا إلى مشروع معاهدة بشأن منع وضع الأسلحة في الفضاء الخارجي والتهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد الأجسام الموجودة في الفضاء الخارجي (انظر CD/1839).
	16 - وفي 5 حزيران/يونيه 2012، عرض الاتحاد الأوروبي على المجتمع الدولي مشروع مدونة قواعد سلوك غير ملزمة قانونا تتعلق بأنشطة الفضاء الخارجي. وأشار الفريق إلى أن المشاورات المفتوحة الأولى بشأن المقترح عُقدت في كييف يومي 16 و 17 أيار/مايو 2013.
	17 - وأشار الفريق إلى دور الاتحاد الدولي للاتصالات في إدارة طيف الترددات الإذاعية والمواقع المدارية في المدار الثابت بالنسبة للأرض. وفي إطار تدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة، يؤدي مكتب الاتصالات اللاسلكية التابع للاتحاد الدولي للاتصالات دورا رئيسيا في التصدي للتشويش الضار على الخدمات أو الاتصالات اللاسلكية، على النحو المنصوص عليه في المادة 45 من دستور الاتحاد والمادة 15 من أنظمة الإذاعة اللاسلكية للاتحاد. وأشار الفريق أيضا إلى أهمية الالتزامات المتعلقة بوضع وتنفيذ سياسات وإجراءات للتقليل إلى أدنى حد من أي شكل من أشكال التشويش الضار على الترددات اللاسلكية.
	18 - ولاحظ الفريق أن المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية توفر برامج مفيدة لوضع وتنفيذ تدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة المتعلقة بالتنسيق والتعاون الدوليين.
	19 - ولاحظ الفريق أن عدة دول بدأت منذ عام 2004 بانتهاج سياسة ألا تكون الدولة الأولى التي تضع أسلحة في الفضاء الخارجي.
	ثالثا - الخصائص العامة والمبادئ الأساسية 
	ألف - طبيعة تدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة في الفضاء الخارجي والغرض منها 
	20 - بوجه عام، تشكل تدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة وسيلة يمكن بها للحكومات أن تتبادل المعلومات بهدف إيجاد تفاهم وثقة متبادلين، مما يحد من التصورات والتقديرات الخاطئة، ويساعد بالتالي على منع المواجهة العسكرية وتعزيز الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وتساعد هذه التدابير أيضاً في بناء الثقة بشأن النوايا السلمية للدول، ويمكن أن تساعد الدول على زيادة درجة التفاهم فيما بينها، وتعزيز وضوح النوايا، وتهيئة الظروف المناسبة لإرساء حالة استراتيجية يمكن التنبؤ بها في الميدانين الاقتصادي والأمني على حد سواء. 21 - ورغم عدم وجود طريقة عالمية أو شاملة لتحديد تدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة، فإن تلك التدابير تتسم بخصائص معينة يمكن أن تُستخدم كاختبار لتحديد مدى فعاليتها. وبشكل عام، تنقسم تدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة إلى نوعين: التدابير التي تتعلق بالقدرات والتدابير التي تتعلق بالسلوكيات. وأحاط الفريق علما بالمبادئ التوجيهية لتحديد الأنواع المناسبة من تدابير بناء الثقة ولتنفيذ هذه التدابير على الصعيد العالمي أو الصعيد الإقليمي، الواردة في الدراسة التي أُجريت عن تطبيق تدابير بناء الثقة في الفضاء الخارجي (A/48/305 و Corr.1، المرفق، التذييل الثاني). 
	22 - وقد استُخدمت تدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة والشفافية في عدد من السياقات الأرضية على مدى عقود. وكان لها دور هام بصفة خاصة خلال الحرب الباردة، حيث كان الغرض منها هو الإسهام في تقليل مخاطر نشوب نزاع مسلح من خلال التخفيف من إساءة فهم الأنشطة العسكرية، ولا سيما في الحالات التي تفتقر فيها الدول إلى معلومات واضحة ومناسبة التوقيت.
	23 - ورأى الفريق أن تدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة التي توضع في إطار متعدد الأطراف من الأرجح أن يعتمدها المجتمع الدولي الأوسع نطاقا.
	باء - تدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة في أنشطة الفضاء الخارجي 
	24 - سلّم الفريق بأن تدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة ينبغي أن تُعتبر، لغرض الدراسة التي يجريها، تدابير طوعية غير ملزمة قانونا. وفي الوقت نفسه، أشار أيضاً إلى أن الاتفاقات الدولية القائمة قد تشتمل على عناصر من تدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة. وناقش الفريق أيضا تدابير أخرى، من بينها تدابير ذات طابع ملزم قانونا. 
	25 - وسلّم الفريق بأن الحاجة إلى وضع تدابير للشفافية وبناء الثقة في أنشطة الفضاء الخارجي قد زادت كثيرا على مدى العقدين الماضيين. ومن المسلّم به عموما أن هذه التدابير يمكن أن تزيد من سلامة العمليات الفضائية اليومية واستدامتها وأمنها، ويمكن أن تسهم في تنمية التفاهم المتبادل وفي تعزيز العلاقات الودية بين الدول والشعوب. وقد تجلى هذا الاعتراف في العديد من قرارات الجمعية العامة.
	26 - وتُعد تدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة في مجال أنشطة الفضاء الخارجي جزءا من سياق أوسع نطاقا لهذه التدابير. وأيدت الجمعية العامة، في قرارها 43/78 حاء، المبادئ التوجيهية لتحديد الأنواع المناسبة من تدابير بناء الثقة، التي اعتمدتها هيئة نزع السلاح في دورتها الموضوعية لعام 1988. وأشارت الجمعية العامة في ذلك القرار إلى أن تدابير بناء الثقة يمكن أن تؤدي إلى إحراز تقدم في مجال نزع السلاح، وإن كانت لا تغني عن تدابير الحد من الأسلحة ونزع السلاح ولا تشكل شرطاً مسبقا لها.
	27 - وحدد الفريق التدابير التالية للشفافية وبناء الثقة في مجال أنشطة الفضاء الخارجي باعتبارها تدابير مهمة: 
	(أ) تدابير عامة للشفافية وبناء الثقة تهدف إلى تحسين توافر المعلومات عن السياسات المتعلقة بالفضاء التي تتبعها الدول المشاركة في أنشطة الفضاء الخارجي؛
	(ب) تبادل المعلومات بشأن برامج التطوير المتعلقة بإنشاء نظم فضائية جديدة، وكذلك المعلومات عن النظم التشغيلية الفضائية التي توفر خدمات تُستخدم على نطاق واسع من قبيل الأرصاد الجوية أو خدمات تحديد المواقع على الصعيد العالمي والملاحة والتوقيت؛
	(ج) نشر المعلومات عن مبادئ الدول وأهدافها المتعلقة باستكشافها واستخدامها للفضاء الخارجي في الأغراض السلمية؛
	(د) تدابير محددة لتبادل المعلومات تستهدف زيادة توافر المعلومات عن الأجسام الموجودة في الفضاء الخارجي ووظائفها عموما، ولا سيما الأجسام الموجودة في مدارات الأرض؛
	(هـ) تدابير متصلة بوضع معايير سلوك لتعزيز أنشطة الفضاء الخارجي، من قبيل الإخطارات بإجراء عمليات الإطلاق والمشاورات الرامية إلى تفادي ما يمكن أن يحصل من تشويش مضر، والحد من الحطام المداري، والتقليل إلى أدنى حد من مخاطر الاصطدام بالأجسام الفضائية الأخرى؛
	(و) تدابير التعاون الدولي في أنشطة الفضاء الخارجي، بما في ذلك اتخاذ تدابير ترمي إلى تعزيز بناء القدرات ونشر البيانات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بما يتواءم مع التعهدات والالتزامات الدولية القائمة.
	28 -  واتفق الفريق على أن تدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة في أنشطة الفضاء الخارجي يمكن أن تسهم أيضاً في التدابير المتخذة للتحقق من تنفيذ اتفاقات الحد من الأسلحة ونزع السلاح، ولكنها لا يمكن أن تحل محلها.
	29 - وأشار الفريق أيضاً إلى أن ثمة تدابير بشأن كفالة الشفافية وبناء الثقة في مجال أنشطة الفضاء الخارجي طُبِّقت بالفعل على الصعيد المتعدد الأطراف و/أو على الصعيد الوطني. وتشمل هذه التدابير الإخطارات التي تسبق عمليات الإطلاق، وتبادل بيانات التوعية بالحالة السائدة في الفضاء، والإنذار بالأخطار التي تتهدد سلامة الرحلات الفضائية والأحداث الهامة الأخرى، والمنشورات ذات الصلة بالسياسات الوطنية في مجال الفضاء. واقترحت عدة بلدان أيضا تدابير طوعية أحادية الجانب أو جماعية للشفافية وبناء الثقة في الفضاء.
	جيم - معايير تدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة في الفضاء الخارجي 
	30 - يمكن للدول والمنظمات الحكومية الدولية أن تضع وتنفذ تدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة بشكل أحادي أو ثنائي أو إقليمي أو متعدد الأطراف. وينبغي للدول أن تنفذ تدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة إلى أقصى حد ممكن عمليا وبما يتفق مع مصالحها والتزاماتها الوطنية. وتؤدي تدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة إلى تعزيز الثقة المتبادلة بين الدول من خلال الحوار البنّاء وزيادة الوعي والتبصّر.
	31 - وبوجه عام، ينبغي أن تهدف تدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة في أنشطة الفضاء الخارجي إلى زيادة أمن الفضاء الخارجي وسلامته واستدامته. وينبغي إيلاء اهتمام خاص إلى وضع وتنفيذ تدابير طوعية وعملية لضمان أمن واستقرار أنشطة الفضاء الخارجي بجميع جوانبها. وعند وضع تدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة في مجال أنشطة الفضاء الخارجي، من المهم على وجه الخصوص التمكّن من إثبات مدى إمكانية تنفيذ تدبير بعينه أو مجموعة إجراءات بعينها لمختلف الأطراف الفاعلة، وذلك في نطاق التدبير المقترح أو مجموعة الإجراءات المقترحة.
	32 - وسلّم الفريق بأن المعاهدات القائمة بشأن الفضاء الخارجي تتضمن عددا من تدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة ذات الطابع الإلزامي. وينبغي أن تكمِّل تدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة غير الملزمة قانونا لأنشطة الفضاء الخارجي الإطار القانوني الدولي القائم المتعلق بأنشطة الفضاء الخارجي، وألا تقوض الالتزامات القانونية القائمة أو تعيق الاستخدام القانوني للفضاء الخارجي، لا سيما من جانب الجهات الفاعلة الناشئة في مجال الفضاء. وقد يكون لتدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة، عند اعتمادها، آثار محددة في السياق المحلي، وبخاصة فيما يتعلق بتنفيذها من خلال الآليات الوطنية المتصلة بالموضوع. 
	33 - وينبغي أن تكمّل تدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة في أنشطة الفضاء الخارجي تدابير التحقق في اتفاقات ونظم تحديد الأسلحة، لا أن تحلّ محلّها. ويمكن للتدابير الطوعية أن تسهم في النظر في المفاهيم والمقترحات المتعلقة بتدابير تحديد الأسلحة الملزمة قانوناً وكذلك بروتوكولات التحقق الواردة في الصكوك الدولية الملزمة قانوناً.
	34 - وينبغي أن يتوافر في تدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة ما يلي: 
	(أ) أن تكون واضحة وعملية ومثبتة، أي يكون قد تم التثبت من تطبيق التدبير المقترح وفعاليته من جانب واحدة أو أكثر من الجهات الفاعلة؛ 
	(ب) أن تقلل بل وربما تزيل أسباب عدم الثقة وسوء التفاهم وسوء التقدير فيما يتعلق بأنشطة الدول ونواياها. 
	35 - وترد في الجدول التالي عناصر اختبار تنفيذ تدبير ما من تدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة والتحقق من هذا التنفيذ وإثباته.
	اختبار تدبير من تدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة

	التنفيذ
	الإثبات
	من
	من هو الطرف الذي ينبغي أن ينفذ التدبير؟
	من هو الطرف الذي يستطيع أن يؤكد أن هذا التدبير قد نفذ؟ 
	ما
	ما هو التدبير الذي ينبغي تنفيذه؟ هل تم تحديده وفهمه بوضوح؟
	ما الذي يتعين إثباته لتأكيد تنفيذ التدبير؟
	لماذا
	ما هي القيمة أو المنفعة التي ستتحقق من تنفيذ التدبير؟
	هل هناك فهم واضح للأسباب التي تجعل القدرة على تأكيد أو التنفيذ أو إثباته مهمة؟ 
	متى
	متى ينبغي تنفيذ التدبير؟
	متى ينبغي إثبات التنفيذ أو تأكيده؟ 
	كيف
	كيف ينبغي تنفيذ التدبير؟
	كيف يتم التحقق من تنفيذ التدبير أو إثباته أو تأكيده؟
	رابعاً - تعزيز الشفافية في أنشطة الفضاء الخارجي 
	36 - يتمثل القصد من تبادل المعلومات من خلال آليات ثنائية وإقليمية ومتعددة الأطراف في إتاحة فرص للدول لوصف أنشطتها الفضائية الحالية والمقررة. وقد تتبادل الدول معلومات عامة بشأن سياساتها في مجال الفضاء الخارجي وأنشطتها الفضائية وقد تقدم إخطارات للحد من المخاطر المتعلقة بالحالات الخطرة المتوقعة في الفضاء الخارجي. وقد تشمل المخاطر أي أخطار تهدد حياة الملاحين الفضائيين أو صحتهم، أو تهدد نشاط الرحلات الفضائية البشرية، وكذلك الظواهر الطبيعية التي قد تضر بالمركبات الفضائية. وينبغي تشجيع الدول على تبادل المعلومات مع مشغلي المركبات الفضائية الحكوميين وغير الحكوميين والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة في الوقت المناسب. وقد تنظر الدول في القيام، على أساس طوعي، بزيارات تعريفية إلى المرافق ذات الصلة بالفضاء.
	ألف - تبادل المعلومات بشأن سياسات الفضاء 
	مبادئ وأهداف سياسات الدول في مجال الفضاء الخارجي 

	37 - ينبغي للدول أن تنشر معلومات عن سياساتها واستراتيجياتها الوطنية في مجال الفضاء، بما في ذلك ما يتعلق منها بالأمن. وينبغي للدول أيضا أن تنشر معلومات عن أبحاثها الرئيسية المتعلقة بالفضاء الخارجي وبرامجها للتطبيقات الفضائية من أجل بناء مناخ من الثقة والاطمئنان بين الدول بشأن المسائل العسكرية وغير العسكرية. وينبغي أن يتم ذلك وفقا للالتزامات الحالية المتعددة الأطراف. وقد توفّر الدول معلومات إضافية تعكس سياساتها الدفاعية واستراتيجياتها وعقائدها العسكرية ذات الصلة.
	النفقات العسكرية الرئيسية المتعلقة بالفضاء الخارجي والأنشطة الفضائية الأخرى المتصلة بالأمن الوطني

	38 - في إطار الاتساق مع الالتزامات السياسية القائمة بتقديم تقارير وطنية عن النفقات العسكرية الرئيسية والمبادئ التوجيهية والتوصيات المتعلقة بتقديم معلومات موضوعية عن المسائل العسكرية إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ينبغي أن تستخدم الحكومات الآليات القائمة للإبلاغ عن نفقاتها المتعلقة بالأنشطة الفضائية العسكرية وبالأنشطة الفضائية الأخرى المتصلة بالأمن الوطني. ويمكن أن تكمِّل الدول هذه التقارير بملاحظات تفسيرية بشأن البيانات المقدمة وذلك لشرح أو توضيح الأرقام الواردة في التقارير، مثل مجموع نفقات الأنشطة الفضائية المتصلة بالأمن الوطني كجزء من الناتج المحلي الإجمالي، وأي تغييرات كبيرة عن التقارير السابقة.
	باء - تبادل المعلومات والإخطارات فيما يتعلق بأنشطة الفضاء الخارجي 
	البارامترات المدارية للأجسام الموجودة في الفضاء الخارجي والالتحامات المدارية المحتملة

	39 - يمكن أن يساعد تبادل المعلومات بشأن البارامترات المدارية الأساسية للأجسام الموجودة في الفضاء الخارجي في تتبع الأجسام الفضائية بدقة أكبر. وقد تشمل التدابير المحددة ما يلي:
	(أ) تبادل معلومات عن العناصر المدارية للأجسام الفضائية، والقيام، قدر الإمكان، بتوفير إخطارات بشأن الالتحامات المدارية المحتملة التي تشمل مركبات فضائية لمشغلي المركبات الفضائية المعنيين من الحكومات والقطاع الخاص؛
	(ب) تزويد الأمم المتحدة بمعلومات التسجيل في أقرب وقت ممكن، وفقا لاتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي وقرار الجمعية العامة 62/101، المعنون ”توصيات بشأن تعزيز ممارسة الدول والمنظمات الحكومية الدولية في تسجيل الأجسام الفضائية“؛
	(ج) إتاحة اطلاع الجمهور على السجلات الوطنية للأجسام الفضائية.
	ويمكن لهذه الإخطارات، من خلال الآليات الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف، أن توفر قدراً من الشفافية فيما يتعلق بأنشطة فضائية محددة. ويمكن أن يعزز الوعي المشترك بأنشطة الرحلات الفضائية سلامة الرحلات الفضائية على الصعيد العالمي وأن يسهم في منع الحوادث وحالات سوء الفهم وانعدام الثقة.
	الأخطار الطبيعية في الفضاء الخارجي 

	40 - وفقا لمعاهدة الفضاء الخارجي، ينبغي للدول على الفور إبلاغ الدول الأخرى أو الأمين العام للأمم المتحدة بأي ظواهر تكتشفها في الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، يمكن أن تشكل خطرا على حياة الملاحين الفضائيين أو صحتهم أو على نشاط الرحلات الفضائية البشرية. وينبغي للدول أن تنظر أيضا في القيام، على أساس طوعي، بتقديم معلومات في الوقت المناسب إلى مشغلي المركبات الفضائية الحكوميين وغير الحكوميين عن الظواهر الطبيعية التي يمكن أن تضر بالمركبات الفضائية المشاركة في استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية. 
	عمليات الإطلاق المقررة للمركبات الفضائية 

	41 - ينبغي للدول أن تقدم إخطارات مسبقة بإطلاق المركبات الفضائية وبمهمة مركبات الإطلاق. ولاحظ الفريق أن مدونة لاهاي لقواعد السلوك لمنع انتشار القذائف التسيارية تتضمن مثالا على هذه الإخطارات.
	جيم - الإخطارات المتعلقة بالحد من المخاطر 
	المناورات المقررة التي يُحتمل أن تسفر عن مخاطر تهدد سلامة طيران الأجسام الفضائية الأخرى

	42 - ينبغي للدول أن تقوم، في الوقت المناسب، وإلى أقصى حد ممكن، بإخطار الدول التي قد تتأثر بأي مناورات مقررة قد تسفر عن أخطار تهدد سلامة طيران الأجسام الفضائية التابعة لدول أخرى.
	عمليات إعادة الدخول التي تنطوي على خطوة شديدة والخارجة عن نطاق السيطرة

	43 - ينبغي للدول أن تدعم وضع وتنفيذ تدابير لتبادل المعلومات مع جميع الدول التي قد تتأثر بعمليات إعادة الدخول المتوقعة التي تنطوي على خطورة شديدة والتي يحتمل أن يتسبب فيها الجسم الفضائي العائد أو المواد المتخلفة من عودة الجسم الفضائي إلى الغلاف الجوي في حدوث ضرر كبير أو تلوث إشعاعي، وأن تخطرها بهذه العمليات في الوقت المناسب وقدر الإمكان. ويمكن أن توجه هذه الإخطارات أيضا إلى الأمين العام والمنظمات الدولية ذات الصلة. 
	حالات الطوارئ

	44 - ينبغي للدول أن تقوم، في الوقت المناسب وقدر الإمكان، بإخطار جميع الدول التي قد تتأثر بالأحداث المرتبطة بالأخطار الطبيعية والأخطار الناجمة عن الأنشطة البشرية التي تهدد سلامة طيران الأجسام الفضائية. وقد تشمل هذه الأخطار ما يرتبط بقصور الأجسام الفضائية أو فقدان السيطرة الذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في احتمال حدوث عملية إعادة دخول تنطوي على خطورة عالية أو اصطدام بين الأجسام الفضائية.
	عمليات الانفصال المدارية المتعمدة

	45 - ينبغي تفادي التدمير المتعمد لأي مركبة فضائية تحلّق في مدارها أو المراحل المدارية لمركبات الإطلاق وغير ذلك من الأنشطة الضارة التي تولد حطاما يعمِّر طويلا. وعندما تتقرر ضرورة حدوث انفصال متعمد، ينبغي أن تبلغ الدول غيرها من الدول التي يحتمل أن تتأثر بخططها، بما في ذلك بالتدابير التي ستتخذ لكفالة حدوث التدمير المتعمد على ارتفاعات منخفضة بالقدر الكافي للحد من العمر المداري للحطام الناجم عن ذلك. وينبغي أن تتم جميع الإجراءات وفقا للمبادئ التوجيهية لتخفيف الحطام الفضائي التي وضعتها لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، والتي أقرتها الجمعية العامة في قرارها 62/217، المعنون ”التعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية“.
	دال - الاتصال بمواقع ومرافق الإطلاق الفضائي وزيارتها 
	الزيارات التعريفية الطوعية 

	46 - يمكن للزيارات التعريفية أن تتيح فرصاً لتحسين الفهم الدولي للعمليات والإجراءات التي تقوم بها دولة فيما يتعلق بالأنشطة الفضائية العسكرية والمزدوجة الاستخدام، كما يمكن أن توفر سياقا لوضع وتنفيذ الإخطارات والمشاورات. 
	زيارات الخبراء

	47 - شجّع الفريق الدول، آخذاً في الاعتبار المادة العاشرة من معاهدة الفضاء الخارجي والالتزامات الأخرى المتعددة الأطراف، على النظر على أساس طوعي في تلبية طلبات الخبراء لزيارة المرافق الفضائية، بما في ذلك مواقع الإطلاق الفضائية، ودعوة المراقبين الدوليين إلى مواقع الإطلاق ومراكز القيادة والتحكم وغيرها من مرافق عمليات البنى التحتية للفضاء الخارجي، بالإضافة إلى مراكز التوعية بالحالة الفضائية.
	العروض

	48 - يمكن إجراء عروض لتكنولوجيات الصواريخ وغيرها من التكنولوجيات ذات الصلة بالفضاء، على أساس طوعي، وبما يتماشى مع الالتزامات القائمة في مجال عدم الانتشار.
	خامسا - التعاون الدولي 
	49 - يوفر التعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية أساسا بالنسبة لجميع الدول لتطوير وتعزيز قدراتها على الاضطلاع بأنشطة الفضاء الخارجي و/أو الاستفادة منها. ويمكن للتعاون الدولي في المشاريع العلمية والتقنية بين الدول، بما في ذلك الدول التي ترتاد الفضاء والدول التي لا ترتاد الفضاء، أن يسهم في بناء الثقة.
	50 - ورغم أن عدداً من الدول اكتسب قدرات كبيرة في مجال الفضاء، فإن دولاً أخرى كثيرة غير مرتادة للفضاء لديها رغبة قوية في المشاركة مباشرة في أنشطة الفضاء الخارجي، والإسهام في تكنولوجيا الفضاء. 
	51 - وكما ورد في الدراسة عن تطبيق تدابير بناء الثقة في الفضاء الخارجي (A/48/305 و Corr.1)، فإن التفاوت بين القدرات الفضائية للدول، وعدم القدرة على المشاركة في الأنشطة الفضائية بدون مساعدة من الآخرين، وعدم اليقين فيما يتعلق بنقل تكنولوجيات الفضاء بشكل كاف فيما بين الدول، وعدم استطاعة دول كثيرة الحصول على معلومات فضائية هامة، تشكل جميعها عوامل تسهم في انعدام الثقة فيما بين الدول. ويعد التعاون الدولي وسيلة هامة لتعزيز حق كل أمة في تحقيق أهدافها المشروعة المتمثلة في الاستفادة من تكنولوجيا الفضاء من أجل تنميتها ورفاهها.
	52 - ولاحظ الفريق كذلك أن لكل دولة الحرية في تحديد طبيعة مشاركتها في التعاون الدولي في الفضاء على أساس منصف ومقبول بالنسبة لها ولغيرها من الأطراف فيما يتعلق بالحقوق والمصالح المشروعة لشواغل الأطراف التي تشمل، على سبيل المثال، ترتيبات الضمانات التكنولوجية المناسبة، والالتزامات المتعددة الأطراف، والممارسات والمعايير ذات الصلة.
	53 -  واتفق الفريق على أن معاهدة الفضاء الخارجي ينبغي أن تُعتبر أساساً لتعزيز التعاون الدولي في أنشطة الفضاء الخارجي، وعلى أن أنشطة استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي يجب، وفقاً للمادة 1 من المعاهدة أن يُضطلع بها لفائدة ومصلحة جميع البلدان، بغض النظر عن درجة نموها الاقتصادي أو العلمي، وأن تكون مجالاً مفتوحا للبشرية قاطبة.
	54 - وأحاط الفريق علما بالإعلان الخاص بالتعاون الدولي في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه لفائدة جميع الدول ومصلحتها، مع إيلاء اعتبار خاص لاحتياجات البلدان النامية (قرار الجمعية العامة 51/122، المرفق)، وأشار على وجه التحديد إلى أن الإعلان ينبغي أن يشكل أساسا لتنمية التعاون الدولي في أنشطة الفضاء الخارجي. وتتسم الفقرتان 3 و 5 من الإعلان بأهمية خاصة.
	55 - ويمكن للبرامج الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف لبناء القدرات في مجال العلوم والتكنولوجيات الفضائية أن تسهم في تطوير المهارات والمعارف في مجال الفضاء لدى المعلمين والعلماء من البلدان النامية في جميع مناطق العالم. وينبغي أن تسهم هذه البرامج في بناء القدرات من خلال التركيز على النظريات والبحوث والتطبيقات والتمارين الميدانية والمشاريع التجريبية، وذلك لدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول والمناطق المعنية. ولاحظ الفريق أن هناك العديد من برامج بناء القدرات الإقليمية والمتعددة الأطراف القائمة بالفعل. وعلى وجه الخصوص، يُعدّ برنامج الأمم المتحدة للتطبيقات الفضائية برنامجا عريقا في مجال بناء القدرات يمكن أن يستفيد من المزيد من الدعم من البلدان التي ترتاد الفضاء. وتسهم منظمات دولية أخرى مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والاتحاد الدولي للاتصالات في برامج محددة لبناء القدرات، كل في مجال اختصاصه. كما أن برامج بناء القدرات متاحة أيضا، بأشكال مختلفة، على الصعيد الثنائي. وغالبا ما تكون هذه البرامج مرتبطة باتفاق تعاون محدد.
	56 - ومن شأن اعتماد سياسات لجمع ونشر البيانات الساتلية تتسم بالانفتاح لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة أن يتسق مع قرار الجمعية العامة 41/65 المعنون ”المبادئ المتعلقة باستشعار الأرض عن بعد من الفضاء الخارجي“. ويمكن أن تنظر الدول أيضاً، لدى تعزيز سياسات نشر البيانات، في إقامة برامج تهدف إلى تدريب وتثقيف المستخدمين في البلدان النامية ليصبحوا مؤهلين لتلقي البيانات الفضائية الهامة وتفسيرها وإتاحتها للمستخدمين النهائيين على الصعيدين المحلي والدولي وجعلها مفيدة لهم وفي متناولهم. ولاحظ الفريق أن بعض الدول تقوم بالفعل بنشر بيانات تتعلق بالاستشعار عن بعد من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشار الفريق أيضا إلى أن الفقرة 274 من الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعقود في ريو دي جانيرو، البرازيل، في الفترة من 20 إلى 22 حزيران/يونيه 2012، المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“ (قرار الجمعية العامة 66/288، المرفق) تضمنت اعترافا بأهمية البيانات القائمة على تكنولوجيا الفضاء والرصد في الموقع والمعلومات الجغرافية المكانية الموثوق بها بالنسبة للتنمية المستدامة.
	سادساً - الآليات الاستشارية
	57 - يمكن للمشاورات التي تجري في الوقت المناسب وبصورة روتينية عن طريق المباحثات الدبلوماسية الثنائية والمتعددة الأطراف والآليات الأخرى القائمة بين الحكومات، التي تشمل القنوات الثنائية والعسكرية والعلمية وغيرها من القنوات، أن تسهم في الحيلولة دون وقوع حوادث مؤسفة وتكوين تصورات خاطئة ونشوء حالات من انعدام الثقة. وقد تفيد أيضاً في ما يلي:
	(أ)  توضيح المعلومات المتعلقة بأنشطة استكشاف الفضاء واستخدامه في الأغراض السلمية بما يشمل أغراض الأمن الوطني؛
	(ب)  توضيح المعلومات المقدمة بشأن برامج بحوث الفضاء والتطبيقات الفضائية؛ 
	(ج) توضيح الحالات الغامضة؛
	(د) مناقشة تنفيذ تدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة المتفق عليها في أنشطة الفضاء الخارجي؛
	(هـ) مناقشة الطرائق والآليات الدولية الملائمة المستخدمة لتناول الجوانب العملية لاستخدامات الفضاء الخارجي؛
	(و) منع أو تقليل المخاطر المحتملة المتمثلة في إلحاق ضرر مادي أو التسبب بتشويش ضار.
	58 - والدول مدعوة إلى النظر في استخدام الآليات الاستشارية القائمة، على سبيل المثال تلك المنصوص عليها في المادة التاسعة من معاهدة الفضاء الخارجي وفي الأحكام ذات الصلة من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات وأنظمة الإذاعة اللاسلكية.
	59 - ورأى الفريق أن إنشاء هذه الآليات وعملها ووظيفتها الاستشارية تعد بحد ذاتها بمثابة تدابير للشفافية وبناء الثقة.
	سابعا - التوعية 
	60 - يمكن لتدابير التوعية أن تحسِّن التفاهم فيما بين الدول، وكذلك التعاون على الصعيد الإقليمي والمتعدد الأطراف وعلى صعيد القطاعين غير الحكومي والخاص. ويمكن أن يساعد تنفيذ تدابير التوعية السياسية والدبلوماسية المتصلة بأنشطة الفضاء الخارجي على تعزيز أمن جميع الدول وذلك بتعزيز الثقة المتبادلة. وقد تشمل التدابير المحددة في هذا الصدد مشاركة الدول في حلقات عمل ومؤتمرات مواضيعية بشأن مسائل أمن الفضاء.
	61 - وينبغي للدول التي ترتاد الفضاء وتستخدم الفضاء أن تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة وعامة الجمهور والأوساط العلمية الدولية بطبيعة أنشطتها في الفضاء الخارجي وطريقة تنفيذها وموقعها ونتائجها وذلك وفقاً لمعاهدة الفضاء الخارجي.
	62 - وأشار الفريق إلى أهمية الإسهام الفكري للمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية في تيسير أنشطة التوعية. وتتيح هذه الأنشطة لجميع الدول والأطراف المعنية الأخرى فرصة إقامة حوار بناء. وفي إطار منظومة الأمم المتحدة، يتسم عمل مكتب شؤون الفضاء الخارجي ومكتب شؤون نزع السلاح ومعهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح بأهمية خاصة. وينبغي للدول أن تشجع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية، على المشاركة بهمة في زيادة الوعي العام بسياسات وأنشطة الفضاء الخارجي.
	ثامنا - التنسيق 
	63 - تشجَّع الدول، بما في ذلك من خلال الوكالات الفضائية الوطنية أو الكيانات الأخرى المرخّصة والآليات القائمة والمنظمات الدولية، على تعزيز التنسيق في مجال سياساتها الفضائية وبرامجها الفضائية بغية تعزيز سلامة استخدامات الفضاء وأوجه التنبؤ بها. ويمكن لها، دعما لهذا الهدف، أن تبرم ترتيبات ثنائية أو إقليمية أو متعددة الأطراف، بما يتفق مع الالتزامات المتعددة الأطراف.
	64 - ورأى الفريق أن التنسيق بين المنظمات المتعددة الأطراف المشاركة في وضع تدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة في أنشطة الفضاء الخارجي أمر أساسي. وينبغي الاضطلاع بهذا التنسيق وفقا لولاية كل من تلك المنظمات.
	65 - واتفق الفريق على ضرورة أن تنشئ الدول والمنظمات الدولية وجهات القطاع الخاص الفاعلة التي تضطلع ببرامج فضائية مراكز اتصال مكلَّفة بشؤون التنسيق، لأغراض تعزيز التنسيق في أنشطة الفضاء الخارجي.
	66 - وأوصى الفريق بإقامة عملية تنسيق بين المكتب شؤون الفضاء الخارجي ومكتب شؤون نزع السلاح وغيرها من كيانات الأمم المتحدة المختصة بالمسائل المتصلة بتدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة في أنشطة الفضاء الخارجي. واعتبر الفريق أيضا أن آلية الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات يمكن أن توفر أرضية مفيدة لتعزيز تدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة في أنشطة الفضاء الخارجي وتنفيذها بشكل فعال.
	67 - وينبغي أن تسعى الدول إلى المشاركة، إلى أقصى حد ممكن، في الأنشطة المتصلة بالفضاء الخارجي التي تضطلع بها الكيانات الحكومية الدولية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، مثل مؤتمر نزع السلاح، والاتحاد الدولي للاتصالات، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ولجنة التنمية المستدامة وأي من الهيئات التي تخلفها. وينبغي للدول التي تضطلع بأنشطة فضائية أن تشارك كأعضاء أو كدول مراقبة، في أنشطة لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية.
	تاسعا - الاستنتاجات والتوصيات 
	68 - يوصي فريق الخبراء الحكوميين الدول والمنظمات الدولية أن تقوم، على أساس طوعي ودون المساس بتنفيذ الالتزامات الناشئة عن الالتزامات القانونية القائمة، بالنظر في تدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة المبينة في هذا التقرير وتنفيذها.
	69 - ويؤيد الفريق الجهود الرامية إلى تنفيذ الالتزامات السياسية التي تتخذ، على سبيل المثال، شكل إعلانات أحادية أو التزامات ثنائية أو مدونة قواعد سلوك متعددة الأطراف بشأن أنشطة الفضاء الخارجي، من أجل تشجيع التصرفات المسؤولة في الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية. وخلص الفريق إلى أن التدابير السياسية الطوعية يمكن أن تشكل أساسا للنظر في المفاهيم والمقترحات المتعلقة بالالتزامات الملزمة قانونا.
	70 - ويشجع الفريق الدول على استعراض وتنفيذ التدابير المقترحة المتعلقة بالشفافية وبناء الثقة من خلال الآليات الوطنية ذات الصلة على أساس طوعي. وينبغي تنفيذ هذه التدابير إلى أقصى حد ممكن عمليا، وبطريقة تتسق مع المصالح الوطنية للدول. وعند الاتفاق على تدابير محددة على الصعد الأحادي والثنائي والإقليمي والمتعدد الأطراف، ينبغي أن تقوم الدول بانتظام باستعراض تنفيذ هذه التدابير ومناقشة اتخاذ أي تدابير إضافية قد تكون ضرورية، بما في ذلك التدابير التي يتعين اتخاذها نتيجة للتقدم المحرز في وضع تكنولوجيات الفضاء وتطبيقاتها.
	71 - ومن أجل بناء الثقة بين الدول، يوصي الفريق بالمشاركة العالمية في الإطار القانوني القائم المتعلق بأنشطة الفضاء الخارجي وتنفيذه والتقيد التام به، بما يشمل: معاهدة الفضاء الخارجي، واتفاق إنقاذ الملاحين الفضائيين وإعادة الملاحين الفضائيين ورد الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي؛ واتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية؛ واتفاقية التسجيل؛ ودستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات وأنظمة اتصالاته اللاسلكية، بصيغتها المنقحة؛ واتفاقية المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بصيغتها المعدلة؛ ومعاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء؛ ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وينبغي للدول التي لم تصبح بعد أطرافا في المعاهدات الدولية التي تنظم استخدام الفضاء الخارجي أن تنظر في التصديق على تلك المعاهدات.
	72 - كذلك يوصي الفريق الجمعية العامة بأن تقرر سبل المضي قدماً بتدابير كفالة الشفافية وبناء الثقة، وأن تعمل على أن يجري النظر فيها وأن تحظى بالتأييد على الصعيد العالمي، بوسائل منها إحالة النظر في التوصيات الواردة أعلاه إلى لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، وهيئة نزع السلاح، ومؤتمر نزع السلاح، للنظر فيها حسب الاقتضاء. وقد تقرر اللجنة الأولى واللجنة الرابعة التابعتان للجمعية العامة أيضا عقد اجتماع مشترك مخصص لمعالجة التحديات التي قد تواجه أمن الفضاء ومدى استدامته.
	73 - كذلك يوصي الفريق الدول الأعضاء باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القواعد والمبادئ التوجيهية، قدر الإمكان، على أساس توافق الآراء في إطار لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية والجمعية العامة. وينبغي للدول الأعضاء أن تنظر أيضا، حسب الاقتضاء، في اتخاذ تدابير من أجل تنفيذ المبادئ الأخرى المعترف بها دوليا.
	74 - ويشجع الفريق المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية على النظر في التدابير المقترحة للشفافية وبناء الثقة وتنفيذها حسب الاقتضاء وقدر الإمكان.
	75 - ويوصي الفريق الأمين العام بأن يعمم هذا التقرير على جميع الكيانات ذات الصلة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة لكي تتمكن من المساعدة في تنفيذ الاستنتاجات والتوصيات الواردة فيه تنفيذا فعالا.

