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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية  

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة احلادية واخلمسون

  ٢٠١٤فرباير / شباط٢١- ١٠فيينا، 
  *ت من جدول األعمال املؤق١٤َّالبند 

      استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد
 املبادئ مشاريعة من مشروع تقرير وجمموعة أوليبشأن  مقترح    

  لفريق العامل املعين باستدامة أنشطةاليت سيصدرها االتوجيهية 
      الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد

      مة من رئيس الفريق العاملورقة عمل مقدَّ    
    يف األمد البعيد سياق املبادئ التوجيهية الستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي  -أوالً  

    اخللفية    
ر األمـم املتحـدة الثالـث املعـين باستكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف                  أقرَّ مـؤمت    -١

إعــالن فيينــا بــشأن الفــضاء والتنميــة  : األلفيــة الفــضائية"ن قــراره املعنــواألغــراض الــسلمية، يف 
 مبا لعلوم الفضاء وتطبيقاته من أمهية يف إثـراء معرفتنـا األساسـية بـالكون، وحتـسني              )١(،"البشرية

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

 فيينا، املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، تقرير مؤمتر األمم  )1(  
  .١ ، الفصل األول، القرار)A.00.I.3 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع( ١٩٩٩ يوليه/ متوز٣٠‐١٩
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ليومية يف أرجاء العامل من خالل رصد البيئـة وإدارة املـوارد الطبيعيـة ووضـع نظـم                  حياة الناس ا  
 الكـوارث احملتملـة ودعـم إدارة الكـوارث وتنّبـؤات         حّدةلإلنذار املبكِّر للمساعدة على ختفيف      

ــاخ واملالحــة واالتــصاالت     ــة ومنذجــة املن ــسواتلباالســتعانةاألرصــاد اجلوي ــوم  .  بال وتــسهم عل
الـيت  هـداف  األ وعلى وجه التحديـد يف بلـوغ   ،ضاء إسهاماً كبرياً يف رفاه البشروتكنولوجيا الف 

ادية املؤمترات العاملية اليت تعقدها األمـم املتحـدة ملعاجلـة خمتلـف جوانـب التنميـة االقتـص                 تضعها  
 تؤدِّي األنشطة الفضائية دوراً حيويـاً يف دعـم التنميـة املـستدامة              لكولذ. واالجتماعية والثقافية 

ميـة ملـا    كوكب األرض وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة، ويف املـسامهة يف عمليـة خطـة التن               يف  
 فإنَّ استدامة األنشطة الفضائية يف األمد البعيـد مـسألة ال تعـين وهتـّم                ومن ثَمَّ . ٢٠١٥بعد عام   

 وهتـّم  عني إىل املـشاركة فيهـا فحـسُب، بـل تعـين          املشاركني يف األنشطة الفـضائية حاليـاً واملـتطلِّ        
  .أيضاًالدويل برّمته اجملتمع 

عــدٌد متزايــٌد مــن الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة       يــستخدم البيئــة الفــضائية   و  -٢
انتـشار احلطـام الفـضائي وزيـادة        يـشكِّل   و. واملنظمات غري احلكومية وكيانات القطاع اخلـاص      

مـصدر  الفـضائية  احتماالت وقوع حوادث االرتطام وحاالت التشويش على تشغيل األجـسام     
قلق بشأن اسـتدامة األنـشطة الفـضائية يف األمـد البعيـد، وال سـيما يف بيـئيت املـدارات األرضـية                       

  .املدارات الثابتة بالنسبة لألرضاملنخفضة و
ّدي جلنـةُ اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية دوراً كـبرياً يف دراسـة                    ُتؤو  -٣

جي يف األمد البعيد بكل جوانبـها، مـن خـالل مـا تـضطلع      وتعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلار   
وباإلضافة إىل معاهدات األمم املتحـدة ومبادئهـا القائمـة بـشأن            . به من أعمال يف شىت امليادين     

 جمموعــة مــن املبــادئ التوجيهيــة الطوعيــة  ٢٠٠٧الفــضاء اخلــارجي، اعتمــدت اللجنــة يف عــام  
ــام الفـــضائي    ــة املـــستوى لتخفيـــف احلطـ ــام (ST/SPACE/49)رفيعـ  ،٢٠٠٩، ووضـــعت يف عـ

 بتطبيقــات اً مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، إطــار أمــان رفيــع املــستوى خاصــ   باالشــتراك
  .(A/AC.105/934) خلارجيمصادر القدرة النووية يف الفضاء ا

، أنـشأت اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة التابعـة             ٦٤/٨٦ لقرار اجلمعية العامـة      وفقاًو  -٤
ستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، يف دورهتا السابعة واألربعـني، املعقـودة             للجنة ا 

لفــضاء اســتدامة أنــشطة ا" ببنــد جــدول األعمــال املعنــون   معنيــاً عــامالً، فريقــا٢٠١٠ًيف عــام 
  ".اخلارجي يف األمد البعيد

ــشطة الفــضاء اخلــارجي يف األمــ       -٥ ــق العامــل املعــين باســتدامة أن ــد واضــطلع الفري د البعي
 لالختـصاصات وأسـاليب العمـل الـيت أقرهتـا جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف            وفقـاً بأعماله  

، املرفــق A/66/20 (٢٠١١األغــراض الــسلمية يف دورهتــا الرابعــة واخلمــسني، املعقــودة يف عــام  
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صلة  أفرقــة خــرباء للنظــر يف اجملموعــات التاليــة مــن املواضــيع الوثيقــة الــأربعــةوأنــشئت ). الثــاين
  :ضها ببعضبع

فريــق (ة علــى األرض  الــداعم للتنميــة املــستدام،االســتخدام املــستدام للفــضاء  )أ(  
  ؛)اخلرباء ألف

احلُطام الفضائي والعمليـات الفـضائية وأدوات دعـم التعـاون يف جمـال التوعيـة              )ب(  
  ؛)الفريق العامل باء(حوال الفضاء بأ

  ؛)فريق اخلرباء جيم(طقس الفضاء   )ج(  
يــدان الفــضاء نظمــة الرقابيــة واإلرشــادات املتعلقــة بــاألطراف الفاعلــة يف م  األ  )د(  

  ).فريق اخلرباء دال(
 مبشروع تقرير من الفريق العامل املعـين باسـتدامة أنـشطة          ويتضمن هذا التقرير مقترحاً     -٦

الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد وجمموعة أولية من مشاريع املبـادئ التوجيهيـة بـشأن اسـتدامة                 
معلومـات عـن سـياق املبـادئ     املقتـرح  ويـشمل هـذا   . أنشطة الفضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد    

 لتعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيـد، وخلفيتـها، والغـرض منـها،                يةالتوجيه
 أيــضاً ملقتــرحاشمل يــو. وحتــديثها عــن تنفيــذها ، فــضالًانطباقهــاوأساســها املنطقــي، ونطاقهــا و

ــوصــممواضــيع  ــستقبالً ى ب ــا م ــد و. النظر فيه ــع الرؤســاء    ق ــشاور م ــة بالت ُوِضــعت هــذه الوثيق
ــة اخلــرب  ــةاءاملــشاركني ألفرق ــة اخلــرباء،     ، األربع ــيت توصــلت إليهــا أفرق ــائج ال  وهــي تراعــي النت

، غـــري احلكوميـــةاحلكوميـــة والدوليـــة واملعلومـــات املقدمـــة مـــن الـــدول األعـــضاء واملنظمـــات 
نظمـات غـري احلكوميـة الوطنيـة وكيانـات القطـاع اخلـاص، حـسبما                واملعلومات املقدمـة مـن امل     

  .قشات اليت جرت يف الفريق العامل يف اللجنة، وكذلك املناء الدول األعضاعن طريقوردت 
    

    الغرض    
 استبانة اجملاالت ذات االهتمـام فيمـا يتعلـق باسـتدامة            هوالغرض من ورقة العمل هذه        -٧

 للدول واملنظمـات الدوليـة واملنظمـات        اإلرشادد البعيد وتوفري    أنشطة الفضاء اخلارجي يف األم    
ــات القطــاع اخلــاص     ــة وكيان ــة والدولي ــة الوطني ــدابري  ،غــري احلكومي ــاقتراح ت  ميكــن أن تعــزز  ب

ــسلمية        االســتدامة ــراض ال ــضاء اخلــارجي يف األغ ــك اســتخدام الف ــا يف ذل ــها، مب ــع جوانب  جبمي
  .لبلدانلصاحل مجيع ا  ومستداماً مأموناًاستخداماً

 فة يف جمموعـة مـن املبـادئ التوجيهيـة الطوعيـة، أساسـاً             ر التـدابري املقترحـة، املـصنَّ      وتوفِّ  -٨
بأنــشطة الفــضاء وأُطــر لألمــان فيمــا يتعلــق باالضــطالع وطنيــة ودوليــة الســتحداث ممارســات 
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تنظيميــة الياكــل اهلظـروف و للاخلـارجي، وتتــيح يف الوقـت ذاتــه مرونـة يف تكييــف هـذه األطــر     
لتقنيــة  التوجيهيــة اجلوانــب الــسياساتية والتنظيميــة والعلميــة وابــادئوتتنــاول امل. نــةعيَّاملطنيــة وال

  .واإلدارية ألنشطة الفضاء
 ملبــادئ التوجيهيــةا اختــصاصات الفريــق العامــل وأســاليب عملــه علــى أن  قــد اتُّفــق يفو  -٩

  :ينبغي
ة ودوليـة متعلقـة     أن تنشئ إطاراً يكفل إمكانية وضـع وتعزيـز ممارسـات وطنيـ              )أ(  

 العمليــات حتــسني أمــانبتعزيــز اســتدامة أنــشطة الفــضاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد، مبــا يــشمل 
 لـة، عقواملقبولـة و  املالية  املالية وغري   امللعوامل  لالفضائية ومحاية البيئة الفضائية، مع إيالء االعتبار        

  ياجات البلدان النامية ومصاحلها؛ومع مراعاة احت
 مّتسقة مـع األطـر القانونيـة الدوليـة احلاليـة املتعلقـة بأنـشطة الفـضاء                  أن تكون   )ب(  

  كون طوعية وغري ُملزِمة قانوناً؛اخلارجي، وأن ت
الفـضاء  الصادرة مـن جلنـة      أن تكون مّتسقة مع األنشطة والتوصيات ذات الصلة           )ج(  

واملنظمـات واهليئـات    ،   وكـذلك األفرقـة العاملـة األخـرى التابعـة هلـا            ،اخلارجي وجلنتيهـا الفـرعيتني    
 وجلنـة التنـسيق املـشتركة بـني الوكـاالت واملعنيـة باحلطـام               ،احلكومية الدولية التابعة لألمـم املتحـدة      

  . تلك اجلهات واختصاصاهتاوضعيات مراعاة مع وسائر املنظمات الدولية املعنية، ئي،الفضا
 بــشأن التــدابري الالزمــة اً دوليــوتعكــس املبــادئ التوجيهيــة الــواردة يف هــذه الورقــة توافقــاً   -١٠

لتعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، اسـتناداً إىل املعـارف الراهنـة واملمارسـات                 
 اسـتعراض   بغـي  فهم عميق للطـابع املتعـدد األوجـه للمـسائل ذات الـصلة، ين              مع تكوين و. الراسخة

  . اليت يتم التوصل إليها تنقيحها يف ضوء النتائج اجلديدة، وميكناملبادئ التوجيهية
    

    األساس املنطقي    
ينبغي للدول واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية الوطنيـة والدوليـة وكيانـات               -١١

يف أنــشطة الفــضاء أن تتخــذ خطــوات لــضمان أال حتــّد أنــشطتها مــن الــضالعة القطــاع اخلــاص 
  .ن أو يف املستقبلا، سواء اآل على القيام بأنشطة الفضاء اخلاصة هباجلهات األخرىقدرة 
خمتلـف جوانـب اسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي يف             إىل  وعلى مر السنني، كـان ُينظَـر          -١٢

اجلهـود  هـذه  ىل إوتستند املبادئ التوجيهيـة الـواردة يف هـذه الورقـة     . األمد البعيد من زوايا خمتلفة   
  .مد البعيد اخلارجي يف األالسابقة، هبدف توفري هنج شامل لتعزيز استدامة أنشطة الفضاء
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جمموعـة املبـادئ التوجيهيـة الـواردة يف هـذه           وضـع    فيـه    مت اإلطار القـانوين الـذي       يشتملو  -١٣
وباإلضــافة إىل .  معاهــدات األمــم املتحــدة ومبادئهــا القائمــة بــشأن الفــضاء اخلــارجي  علــىالورقــة

حلاليــة، واإلجــراءات   يف إعــداد جمموعــة املبــادئ التوجيهيــة املمارســات ا    ذلــك، روعيــت أيــضاً  
  .بة من القيام باألنشطة الفضائية واملعايري التقنية والسياسات الراسخة، واخلربات املكتس،التشغيلية

ــة طوعــ املقــصود هــو و  -١٤ ــاً  مــن جانــب الــدول،  اًأن تطبَّــق املبــادئ التوجيهي أو إمــا فردي
نيـة والدوليـة، وكيانـات      املنظمات غري احلكوميـة الوط    من جانب   ، واملنظمات الدولية، و   اًمجاعي

د اسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد             بغية احلد مـن املخـاطر الـيت هتـدّ          ،القطاع اخلاص 
 وضــمان قــدرة مجيــع البلــدان علــى ارتيــاد  ، يف تلــك األنــشطةاملــشاركني لــصاحل مجيــع ،البعيــد

  .ما يرتبط به من موارد ومنافع على حنو عادلالفضاء اخلارجي واحلصول على 
 ألن األطر الوطنية والدولية لألنشطة الفضائية ينبغي أن تتنـاول اجلوانـب الـسياساتية          اًونظر  -١٥

والتنظيمية والعلمية والتقنية واإلدارية املتعلقة بالتخفيف من حدة املخاطر الـيت هتـدد سـالمة أنـشطة                 
منـاظرة لتلـك    يف فئـات     ةالفضاء اخلارجي واستدامتها يف األمد البعيد فقد ُصنِّفَت املبادئ التوجيهيـ          

م تنفيــذ األطــر الوطنيــة والدوليــة لألنــشطة الفــضائية الــضمان   وال يقــدِّ.  لتنفيــذهااً تيــسرياجلوانــب،
 التعـــاون الثنـــائي واملتعـــدد األطـــراف يف أيـــضاً بـــل يـــسهل  فحـــسبملـــستخدمي البيئـــة الفـــضائية

  .ارجي واستقرارهالفضاء اخلوبذلك يساهم يف أمان االستخدامات السلمية للفضاء اخلارجي 
    

    واالنطباقالنطاق     
تنطبق املبادئ التوجيهية الواردة يف هـذه الورقـة علـى مجيـع األنـشطة الفـضائية، سـواء                   -١٦

ــةاملزمعــة ــة فــضائية، مبــا يف ذلــك إطالقهــا   أي ، وعلــى مجيــع مراحــل دورة حيــاة   أو اجلاري بعث
ملبــادئ التوجيهيــة باجلوانــب وتتعلــق ا.  عنــد انتــهاء عمرهــامكوناهتــاوتــشغيلها والــتخلص مــن 

 والعلميــة والتقنيــة واإلداريــة املتــصلة بالقيــام بأنــشطة الفــضاء اخلــارجي   ظيميــةالــسياساتية والتن
، وتـستند إىل جمموعـة كـبرية مـن معـارف وخـربات الـدول واملنظمـات                  ة ومستدام ةآمنبطريقة  

 فـإن   ومـن مث  . اخلـاص الدولية، واملنظمـات غـري احلكوميـة الوطنيـة والدوليـة وكيانـات القطـاع                
  .ومية وغري احلكومية على حد سواء للكيانات احلكأمهيةهذه املبادئ التوجيهية ذات 

وهي هتـدف إىل    .  مبوجب القانون الدويل   اًواملبادئ التوجيهية طوعية وغري ملزمة قانون       -١٧
  . واملتطلبات التنظيمية املوجودةاستكمال التوجيهات املتاحة يف املعايري

رب تنفيــذ املبــادئ التوجيهيــة خطــوة حكيمــة وضــرورية صــوب احلفــاظ علــى بيئــة  عتــوُي  -١٨
وينبغي للدول، واملنظمات الدولية، واملنظمات غـري       . الفضاء اخلارجي من أجل األجيال املقبلة     
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 باختاذ تدابري، عـن طريـق       اًاحلكومية الوطنية والدولية، وكيانات القطاع اخلاص، أن تقوم طوع        
  .اًنطبقة، لضمان تنفيذ هذه املبادئ التوجيهية إىل أبعد حد ممكن وجمٍد عملّي املاصةآلياهتا اخل

    
    يف األمد البعيد املبادئ التوجيهية الستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي  -ثانياً  

ُصــنِّفت املبــادئ التوجيهيــة يف مخــس فئــات تــسهيالً لتنفيــذها مــن جانــب خمتلــف اجلهــات   -١٩
 العامــة، وفئــة اآلليــات اتفئــة الــسياس: هــيوميــة يف جمــال الفــضاء، الفاعلــة احلكوميــة وغــري احلكو

 التوجيهيـة وُرقِّمـت املبـادئ     . التنظيمية، وفئة التعاون الدويل، والفئة العلمية والتقنية، والفئة اإلداريـة         
بـني قوسـني    الوارد  ويشري الرقم   .  لتسهيل التعرف عليها يف املناقشات املقبلة      ٣٣ إىل   ١من  باألرقام  

  .A/AC.105/1041/Rev.1مبدأ إىل رقم املبدأ نفسه حسبما ورد يف الوثيقة كل عنوان بعد 
    

    السياسات    
 وضع السياسات واملمارسات الـيت      اإلرشاد بشأن  ٨ إىل   ١ ر املبادئ التوجيهية من   توفِّ  -٢٠

ــد     ــد البعي ــضاء اخلــارجي يف األم ــشطة الف ــدعم اســتدامة أن ــكت ــات واملنظمــات  ل ، وذل لحكوم
ويـشمل  . الدولية ذات الصلة الـيت تـأذن باالضـطالع بأنـشطة فـضائية أو تـضطلع هبـا         احلكومية  

 لتيــسري تبــادل املعلومــات واخلــربات يف القيــام باألنــشطة الفــضائية وتــدابري ابري تــداإلرشــادهــذا 
 مـن األنـشطة ذات      كوميـة علـى البحـث والتطـوير وغـريه         لتشجيع الكيانات احلكومية وغري احل    

  .يد أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعالصلة من أجل تعزيز
  

    ١املبدأ التوجيهي     
  التشارك يف التجارب واخلربات ذات الصلة باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي     

    )٢- دال(يف األمد البعيد 
 التجارب واخلربات اليت يكتسبها الـذين يـضطلعون باألنـشطة الفـضائية وسـيلة               لتشكِّ  

كمـا  . عَّالة لتعزيز استدامة أنشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد            مفيدة الستحداث تدابري ف   
أنَّ التشارك يف هذه التجارب واخلربات مـع اآلخـرين ُيـسهِّل وُيعـزِّز تطـوير املبـادئ التوجيهيـة                    

ولـيس مـن الـالزم أن يكـون         .  واللوائح التنظيمية وأفـضل املمارسـات يف هـذا امليـدان           دوالقواع
على مستوى الدول فيما بينها، بل ميكـن أن حيـدث أيـضاً بـني الـسلطات                 هذا التبادل مقصوراً    

. التنظيمية الوطنية واهليئات احلكومية واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة والكيانـات غـري احلكوميـة               
نَّ املشاركني اجلُدد وأولئك الذين لديهم جتربة قليلة جـداً يف استكـشاف الفـضاء سـوف          كما أ 

ت غريهم من اجلهات الفاعلة يف ميدان الفضاء، كما أنَّ اجلهـات            يستفيدون من جتارب وخربا   
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الفاعلة الراسخة يف هذا امليدان سوف جتد أيضاً فائدةً يف بنـاء شـراكات جديـدة والتـشارك يف                   
  .التجارب على حنو أوسع نطاقاً

  
    ٢املبدأ التوجيهي     
استدامة األنشطة وضع واعتماد إجراءات من أجل تيسري مجع املعلومات اليت تعزِّز     

الفضائية يف األمد البعيد وتعميم تلك املعلومات بصورة فعالة على اجلهات الفاعلة 
    )٣- دال(املعنية بالفضاء 

 كثري من احلاالت اليت تكون فيها الدول واملنظمـات الدوليـة راغبـةً يف التـشارك يف                  يف  
بطيئـة   وأمات إمَّا غـري موجـودة       املعلومات، تكون اإلجراءات الالزمة لتيسري التشارك يف املعلو       

 عزيـز تلزم  يلـ وينبغـي التـشارك يف املعلومـات علـى أوسـع نطـاق              . أو تؤدِّي إىل بيانات متضاربة    
ا يعــين ضــرورةَ اعتمــاد إجــراءات تتــيح  مــاســتدامة أنــشطة الفــضاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد،  

كوميـة الوطنيـة، إضـافة    التشارك يف املعلومات مع كيانات القطـاع اخلـاص واملنظمـات غـري احل         
كـون لـدى كيانـات القطـاع     تويف بعض احلاالت، . إىل التشارك بني الدول واملنظمات الدولية    

 اخلـــاص بالفعـــل آليـــات فعَّالـــة للتـــشارك يف البيانـــات ميكـــن أن تعتمـــدها الـــدول واملنظمـــات 
ضاء وينبغــي التــشجيع علــى التــصديق علــى اتفاقيــة تــسجيل األجــسام املطلقــة يف الفــ. األخــرى

  .تجميع املعلومات وتبادهلالاخلارجي واالمتثال ألحكامها، باعتبارها منطلقاً 
  

    ٣املبدأ التوجيهي     
  الستخدام الفضاء اخلارجي، التشجيع على إعداد دراسات والقيام مببادرات أخرى    

    )٦- ألف(مبا يف ذلك األجرام السماوية، على حنو مستدام 
اء اخلــارجي، مبــا يف ذلــك األجــرام الــسماوية، الفــضواستكــشاف  ســياق اســتخدام يف  

 ينبغــي للــدول أن تــضع يف االعتبــار، بــالرجوع إىل الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر  ،سلميةالــألغــراض ل
 املـستدامة علـى كوكـب األرض،    للتنميـة األمم املتحدة بشأن التنمية املستدامة، األبعـاد الثالثـة        

  .عد البيئي االجتماعي والبعد االقتصادي والبعدالب: وهي
 للدول أن تنظر يف اختاذ تدابري وافيـة بـشأن الـسالمة مـن أجـل محايـة كوكـب                     وينبغي  

األرض وبيئة الفضاء من التلّوث الـضار، وذلـك باالسـتفادة مـن التـدابري املطبقـة حاليـاً، ومنـها                    
مثالً أفضل املمارسات واملبـادئ التوجيهيـة الـيت قـد تنطبـق علـى تلـك األنـشطة، وباسـتحداث                     

  . عند االقتضاءجديدة،ابري تد
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    ٤املبدأ التوجيهي     
تشجيع الدول األعضاء على أن تضع يف اعتبارها متطلّبات ُنظم رصد األرض     

واخلدمات الفضائية لدى استخدامها للطَّيف الكهرمغنطيسي، وفقاً للوائح الراديو 
    )١- ألف(الصادرة عن االحتاد الدويل لالتصاالت وتوصياته يف هذا الشأن 

 للـــدول، لـــدى اســـتخدامها للطَّيـــف الكهرمغنطيـــسي، أن تـــضع يف اعتبارهـــا   ينبغـــي  
متطلّبات نظم رصد األرض الفضائية وسائر النظم واخلدمات الفضائية دعماً للتنميـة املـستدامة       

  .على األرض، وذلك وفقاً للوائح الراديو الصادرة عن االحتاد الدويل لالتصاالت وتوصياته
  

    ٥جيهي املبدأ التو    
والعمليات واخلدمات  تعزيز ودعم أعمال البحث والتطوير املتعلقة بالتكنولوجيات    

    )٧- ألف(الفضائية املستدامة 
لِّل الدول واملنظمات الدولية على العمل على تطوير تكنولوجيات تقيتعني تشجيع      

أجل تعزيز استدامة من وإطالقها، إىل أدىن حد من اآلثار البيئية لصنع املوجودات الفضائية 
  .تلك األنشطة يف األمد البعيد

تطــوير تكنولوجيــات تعظِّــم  تعمــل علــى علــى الــدول واملنظمــات الدوليــة أن  يــتعني و  
  .إمكانية إعادة استخدام املوجودات الفضائية أو استخدامها يف أغراض جديدة

عظِّـم  موجـودات فـضائية ت    تعمل على اسـتحداث     وميكن للدول واملنظمات الدولية أن        
  .استخدام املوارد املتجددة

  
    ٦املبدأ التوجيهي     
  هوية حتديدعلى توفري معلومات عن تسجيل األجسام الفضائية للمساعدة     

    )٨- باء(تلك األجسام 
 للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة أن تقــدِّم معلومــات عــن تــسجيل األجــسام    ينبغــي  

ظر يف تقدمي معلومات تسجيل موسَّـعة، حـسبما أوصـت           الفضائية، وفقاً التفاقية التسجيل، وأن تن     
وينبغي للدول أن تقدِّم هـذه املعلومـات عـن التـسجيل إىل             . ٦٢/١٠١به اجلمعية العامة يف قرارها      

 حتديـد هويـة األجـسام    للمـساعدة علـى   لألمـم املتحـدة يف أقـرب وقـت ممكـن عمليـاً،             لعاماألمني ا 
  .ارجي واستخدامه يف األغراض السلمية يف استكشاف الفضاء اخلواإلسهامالفضائية 
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    ٧املبدأ التوجيهي     
والتطبيقات الفضائية املسخَّرة  باألنشطةاجلمهور تعزيز التوعية املؤسسية ووعي     

 واإلنذار ، واحلد من خماطر الكوارث،ألغراض التنمية املستدامة على كوكب األرض
    )٢- ألف(غاثة يف حاالت الكوارث  وإدارة الكوارث واإل،املبكر بالكوارث احملتَملة

ــادر إىل مجــع املعلومــات طواعيــةً عــن أدوات    ينبغــي    للــدول واملنظمــات الدوليــة أن تب
لتنميـة  األنشطة الفـضائية ل املعلومات عن منافع   اهلادفة إىل نشر   اجلمهوروبرامج توعية وتثقيف    

 الفـضاء   شـؤون ب  املستدامة، وأن تطلب املساعدة من خـرباء اتـصاالت مـن الـدول ومـن مكتـ                
هلــذه ســجل متجــدِّد يف إعــداد ليقــدِّموا العــون اخلــارجي التــابع لألمانــة العامــة لألمــم املتحــدة  

  . رسائل متسقة يف هذا اخلصوصتوجِّهاملعلومات، بغية تيسري وضع وتنفيذ مبادرات مماثلة 
أن  الــدول واملنظمــات الدوليــة، هــا للجهــات الفاعلــة يف ميــدان الفــضاء، مبــا فيوينبغــي  

ألغــراض التنميــة املــستدامة، وذلــك مــن  املــسخَّرة التطبيقــات الفــضائية ب اجلمهــورتعــزِّز وعــي 
خالل جهٍد مشترك تنهض به املؤسـسات العموميـة وكيانـات القطـاع اخلـاص واجملتمـع املـدين                   

  . وجه اخلصوص احتياجات الشباب وأجيال املستقبلعلىويضع يف االعتبار 
يف جمــال الفــضاء، ينبغــي للــدول واملنظمــات الدوليــة أن  تــصميم بــرامج التعلــيم ولــدى  

 املعـارف واملمارسـات املتعلقـة باسـتخدام         بـشأن تعزيـز   دراسـية   ال بالـدورات تعىن عنايـة خاصـة      
  .التطبيقات الفضائية يف حتقيق التنمية املستدامة

 قـرار اجلمعيـة   ( للمبادئ املتصلة باستشعار األرض مـن ُبعـد مـن الفـضاء اخلـارجي                ووفقاً  
لرفاهيــة ا، ومــن أجــل التــصدي حلــاالت الطــوارئ الــيت قــد تــؤثّر علــى    )، املرفــق٤١/٦٥العامــة 

، والنكبــاتاالجتماعيـة األساسـية، كـالكوارث الطبيعيــة وغريهـا مـن األحــداث الـضارة الكـربى        
 واملنظمات الدولية أن تقوم جبهود إلتاحة سبل احلـصول علـى املعلومـات والبيانـات            ولينبغي للد 
  .زاهة وعدم التمييز  ذات الصلة للبلدان املتضررة، مع تطبيق مبادئ احلياد والنالفضائية

  
    ٨املبدأ التوجيهي     
 استدامة أنشطة الفضاء دعم أنشطة الكيانات غري احلكومية اليت توتعزيزتشجيع     

اخلارجي يف األمد البعيد، ومنها مثالً إشراك أصحاب املصلحة، ووضع معايري توافقية 
    )٥- دال(ت مشتركة، وزيادة التعاون الدويل وممارسا
، ذات آثــار كــبرية املنظمــات غــري احلكوميــة وكيانــات القطــاع اخلــاص بأنــشطة  تقــوم  
ــد    ة وغــري مباشــر ةمباشــر ــشطة الفــضائية يف األمــد البعي ــى اســتدامة األن ــاً، عل ــد باتــت  .  مع وق
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تنامياً من االقتصاد العـاملي؛     األنشطة التجارية اليت يضطلع هبا القطاُع اخلاص يف الفضاء جزءاً م          
ذت كيانات كثرية خطوات لتنفيذ تـدابري تقنيـة متوافقـة مـع املبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف                   اّتخو

وأبـدت  . احلطام الفضائي الصادرة عن جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية            
 الــسواتل الــصغرية  اهتمامــاً متزايــداً باســتخدام   اجلامعــات وغريهــا مــن املؤســسات التعليميــة    

ولكْن بالنظر إىل املعّوقـات التقنيـة واخلاصـة بالتكـاليف، الـيت كـثرياً               .  والتقنية العلميةلألغراض  
إيالء اهتمـام خـاص ألنـشطة    هناك ما يدعو إىل ترتبط ببعثات السواتل الصغرية، فقد يكون        ما

حطـام مـداري   مـاً لل تصبح مصدراً هاال لكي الكيانات غري احلكومية وكيانات القطاع اخلاص     
  . يف املستقبلرعمِّامل

 املنظمات غري احلكومية بأدوار هامة يف اجلمع بني أصـحاب املـصلحة احملـتملني               وتقوم  
وعلـى سـبيل املثـال، اعتمـدت        .  االضـطالع باألنـشطة الفـضائية      بـشأن هج توافقيـة    معاً لوضع نُ  

ــة للتوحيــد القياســي عــّدة معــايري قياســية بــشأن أفــ     ضل املمارســات واألشــكال  املنظمــة الدولي
وُتــشجَّع الــدول علــى تقيــيم هــذه . االصــطدامات البيانــات مــن أجــل اجتنــاب بــادلاملوحَّــدة لت

ــاً، بــشأن التخفيــف مــن       املعــايري، والــسعي إىل اســتخدام معــايري مــشتركة، حيثمــا ميكــن عملي
لغـالف اجلـوي    احلطام، وتقدير العمر املداري والتخلّص اآلمن من املعدات وإدارة العـودة إىل ا            

يعـزز أيـضاً املـسامهات القيِّمـة الـيت          مـن شـأن ذلـك أن        و.  ومساراهتا تلوحتديد خصائص السوا  
  . تقدِّمها املنظمات غري احلكومية يف هذا امليدان

املنظمات غري احلكومية، ومنها مثالً الرابطـات الـصناعية واملؤسـسات           وميكن أن تقوم      
ة باملــصلحة العامــة، بــأدوار هامــة يف زيــادة الــوعي الــدويل  األكادمييــة واهليئــات التعليميــة املعنيــ 

وميكــن أن . مةباالســتدامة الفــضائية، وكــذلك بتــدابري عمليــة لتعزيــز االســتدااملرتبطــة باملــسائل 
تــشمل هــذه التــدابري اعتمــاد املبــادئ التوجيهيــة بــشأن ختفيــف احلطــام الفــضائي الــصادرة عــن   

راديويــة الــصادرة عــن االحتــاد الــدويل لالتــصاالت فيمــا  اللجنــة، واالمتثــال للــوائح التنظيميــة ال
 الجتنـاب   مـة يتعلق باخلدمات الفضائية، ووضع معايري شفّافة معلَنة بشأن تبـادل البيانـات الالز            

وحتقيقـاً هلـذه    . االصطدامات أو تشويش الترددات الراديوية أو غري ذلك من األحداث الضاّرة          
بـني احلكومـات واملنظمـات غـري احلكوميـة وكيانـات            الغايات، ينبغي تـشجيع التعـاون الـدويل         

  .القطاع اخلاص وتعزيزه
    

     التنظيمية اآلليات  
 تنظيميــة وممارســات أطــر وضــع بــشأن إرشــادات ١٥ إىل ٩ التوجيهيــة املبــادئ قــّدمُت  -٢١
 املنظمـات إىل  و احلكومات إىلموجهة   ،البعيد األمد يف اخلارجي الفضاء أنشطة استدامة تدعم
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 هــذه وتتنــاول. هبــا تــضطلع أو الفــضائية لألنــشطة تــرّخص الــيت الــصلة ذات الدوليــة يــةاحلكوم
 سـالمة  لتعزيـز  هبـا  املوصـى  الطوعيـة  التـدابري  وتـشجيع  وطنيـة  تنظيميـة  أطـر  اعتمـاد  اإلرشادات

  . واستدامتها الفضاء اخلارجي أنشطة
  

     ٩ التوجيهي املبدأ    
 للجهات واضحة إرشادات توفِّر الفضائية لألنشطة مالئمة وطنية تنظيمية أطر اعتماد    

    )١٠- دال (ولسيطرهتا دولة لكل القضائية للوالية اخلاضعة الفاعلة
 جهــات بظهــور يتعلــق فيمــا وخــصوصاً الفــضائية، األنــشطة وتعمــيم عوملــة ســياق يف   

 أطــراً تعتمــد أن للـدول  ينبغــي احلكوميــة، غـري  والعمليــات اخلــدمات مـضمار  يف جديــدة فاعلـة 
 غـري اخلـصائص احملـددة للكيانـات         مراعـاة  مـع  ،الدوليـة  للقواعـد  الفعَّـال  التطبيق تكفل يةتنظيم

 تطبيــق يف النظــر علــى الــدول وُتــشجَّع. بــشأهنا دوليــة مــسؤولية الدولــة تتحمَّــل الــيت احلكوميــة
  .العام بالقبول حتظى اليت املناسبة املمارسات وأفضل املعايري

 الفـضائية  واألنـشطة  املـشاريع  يف النظرال تكتفـي بـ    ع الدول بصفة خاصة علـى أ      وُتشجَّ 
 وعلـى  لـديها،  الوطنيـة  الفـضائية  األنـشطة  لقطـاع  احملتمـل  التطـوير  يف أيـضاً  تنظر أن بل الراهنة
 يف القانونيـة  الثغـرات  اجتنـاب  أجـل  مـن  املناسب الوقت يف مالئمة تنظيمية لوائح وضع توّخي
 الفـضاء  لقطـاع واخلـصائص احملـددة      بالطبيعـة  وطنيـة ال اللـوائح  ُتعـىن  أن املهـم  ومن. الصدد هذا
 فيـه  يتـسىن  الـذي  الـسياق  يـوفِّر الـذي    العـام،  االقتـصادي  بإطـاره  وكذلك املعنية، للدولة التابع

 .الفضائي القطاع نطاق توسيع مواصلة
 

     ١٠ التوجيهي املبدأ  
 وضع عملية سياق يف ،التنظيم أعمال متّسهم الذين الوطنيني املصلحة أصحاب تشجيع  

 تقدمي على ،وتنفيذها وبلورهتا الفضائية األنشطة حتكم اليت الوطنية التنظيمية األطر
    )٨- دال (املشورة
 الـوطنيني  املـصلحة  أصـحاب  مـن  املـشورة  تلقّـي  واجملـدي  املفيـد  مـن  أنَّ الدولُ جتد قد  
 األنـشطة  حتكـم  الـيت  التنظيميـة  األطـر  وضـع  عمليـة  أثنـاء  وذلـك  التنظـيم،  أعمـال  متّسهم الذين

ــد .الفــضائية ــشمل وق ــون املــصلحة أصــحاُب ي ــات هــؤالء املعني  أو اخلــاص القطــاع مــن كيان
 القــضائية الواليــة نطــاق يف تعمــل حكوميــة غــري منظمــات أو أحبــاث، مؤســسات أو جامعــات
 األنـشطة  يف بـدور  تقـوم  الـيت  اهليئـات  مـن  ذلـك  غـري  أو للدولة، تابعة أجهزة أو املعنية، للدولة
  .املقترحة التنظيمية املبادرة متّسها سوف اليت يةالفضائ
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 أصـحاب  لـدى  يكـون  أن املـرّجح  فمـن  متقدمـة،  فـضائية  قدرات لديها اليت الدولة أمَّا   
 أو احلاضـر  يف ،التنظيمـي  اإلطـار  هبـا  يـؤثر  الـيت  الكيفيـة  بـشأن  عملي فهٌم فيها املعنيني املصلحة
 املـشورة  لتلقّـي  اجملـال  إتاحـة  فـإنَّ  مث ومن .دارهتاإ أو الفضائية األنشطة عمليات على ،املستقبل

 التنظـيم  عمليـات  مناملتأتية   املقصودة غري العواقب املعنية الدولة بجيّن أن ميكن مبكر وقت يف
 املـصلحة  أصـحاب  يكـون  وقـد  .الرئيـسيني  املعنـيني  املصلحة أصحاب على سليب تأثري هلا اليتو

وميكـن أن    .االتفـاق  أو القـانون اليت تترتب علـى      ملتنازعةا بااللتزاماتأيضاً   وعي على املعنيون
باالختـصاص   اخلاصـة  املنازعـات  اجتنـاب  علـى  مبكّـر  وقـت  يف التنازعـات  هـذه  حتديـد يساعد  

  .يالتنظيم طاراإل اعتماد بعدالقضائي اليت تنشأ 
 ةاألساسـي  املكّونات حتدِّد أن اآلخذة يف التطور   الفضائية القدرات ذات للدول وينبغي   

 التـشاور  أو املعنـيني  املـصلحة  أصـحاب  من املشورة تلقّي بعد الوطين، يلتنظيملإلطار ا  الالزمة
 املعنـيني  املـصلحة  أصحاب الدولة ُتخِضع قد النحو، هذا من ُمدخالت فراتو دون ومن .معهم
 أكثـر  تقييـدي ذي طـابع     تنظيمي إطار بصياغة وذلك ،مفرطة الثقل  تنظيمية للوائح هلا التابعني

 لـوائح  أو قانونيـة  رقابـة  فـرض  يف سـابقاً  الدولة فيها تشرع مل اليت األحوال يف وأما .الالزم من
 بالفـضاء  اخلاصـة  التـشريعات  يف النظـر  يف الدولـة  ترغـب  فقـد  الفـضائية،  األنشطة على تنظيمية
 لكـي  خـرى، األ وطنيـة ال قـوانني  النظـر يف ال    -علـى ذلـك      قياساً   - أو أخرى، دول يف الصادرة

 فقـد  الـصدد  هـذا  يف خـربة  تـوفّر  دون مـن  ولكـنْ  .وقوانينها أنظمتها صياغة يف اًإرشاد ذهاتتخ
 الفـضائية  األنـشطة  بـشأن  تقنيـاً  دقيقـة  غري أو تطبيقها ميكن ال قوانني قصد دومنا الدولة تصوغ

  .لسيطرهتا اخلاضعة الفضاء ميدان يفاملخصوصة  الفاعلة األطراف أو املخصوصة
 احلاجـة  تراعـي  أن الوطنيـة،  التنظيمية األطر تنقيح أو وضع عند دول،ال جلميع وينبغي   

 اســتدامةحتــسني  إىل الراميــة التــدابري لتنفيــذومعــامل مرحليــة مالئمــة  انتقاليــة فتــرات حتديــد إىل
  .البعيد األمد يف الفضائية األنشطة

    
   ١١ التوجيهي املبدأ    

 
 جساماأل إطالق، املرتبطة بوالبيئة لعامةا والصحة املمتلكاتاليت هتدد  املخاطر ُمعاجلة    

 التنظيمية األطر وضع عند ،اجلوي الغالف إىل وعودهتا املدار يف وتشغيلها فضائيةال
    )١١- دال (الدولية واملعايري الوطنية

  ].دال اخلرباء فريق لدى النظر قيد ١١‐دال التوجيهي للمبدأ الداعمة الصيغة زالت ما: ملحوظة[
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     ١٢ يهيالتوج املبدأ    
 التنظيمية اُألطر اعتماد عند البعيد األمد يف اخلارجي الفضاء أنشطة استدامة مراعاة    

    )٦- دال (تنفيذها أو الوطنية
 واملـسؤولية  الـسالمة  مثـل  مبـسائل  الوطنيـة  التنظيمية اللوائح ُتعىن أن على العادة جرت  
 أنظمـة  وضـع  يف تنظـر  أن جديـدة  تنظيمية لوائح وضع عند للدول ينبغيو .والتكلفة واملوثوقية

 هلـذا  رئيـسية  جوانـب  ثالثـة  وهنالـك  .البعيـد  األمـد  يف اخلـارجي  الفـضاء  أنـشطة  استدامة تعّزز
التزاماهتـا  التنظيميـة    اللـوائح  سـن  عنـد  احلـسبان  يف الـدول  تأخـذ  أناجلانب األول هـو     . التنظيم
 استكــشاف ميــدان يف لالــدو ألنــشطة املنظِّمــة املبــادئ معاهــدة مــن الــسادسة املــادة مبوجــب

 ميــدان يف الفاعلــة اجلهــات تــشجيع ضــمانواجلانــب الثــاين هــو  .اخلــارجي الفــضاء واســتخدام
ــ ــةالتنظيم هــةاجل الختــصاص اخلاضــعة ضاءالف ــامعلــى  ي  علــى حيــافظ حنــو علــى بأنــشطتها القي

 قطرائـ  اتبـاع  علـى  التـشجيع  هـو  الثالـث  واجلانـب  .الفـضائية  لألنشطة األمد البعيدة االستدامة
 اللـوائح  تـأيت  أن ينبغـي  وال .البعيـد  األمـد  يف الفضائية األنشطة استدامة لضمان مناسبة جديدة

ــة ــة صــيغة يف التنظيمي ــعإىل درجــة  تقييدي ــادرات متن ــة املب ــشطة اســتدامة حتــسني إىل اهلادف  األن
  .البعيد األمد يف الفضائية

  
    ١٣ التوجيهي املبدأ    
   متنوعة جمموعةاليت تنطوي عليها  واملخاطر املساوئو واملنافع التكاليف بني املوازنة    

 الفضاء أنشطة استدامة على املنطبقة التنظيمية التدابريوضع  سياق يف البدائل من
 والتعاريف املعايري استخدام من احملتملة املنافع يف والنظر البعيد، األمد يف اخلارجي
    ) ٩- دال (احلالية الدولية التقنية

 علــىتنطبــق  الــيت هبــا، اخلاصــة التنظيميــة لوائحهــا وتنفِّــذ تــستحدث أن للــدول ينبغــي  
 غريهـا  طلـع ُت وأن املناسـب،  يكـون  حـسبما  سيطرهتا أو القضائية لواليتها اخلاضعني األشخاص

  .فيها بالنظر جديرة مناذج باعتبارها منها، املستمّدة واخلربات اللوائح تلك على الدول من
 الدولـة  بوسـع  يكـون  أن أي العملـي،  للتنفيـذ  قابلـة  ظيميةالتن اللوائح تكون أن وينبغي  

 الوثيقـة  املفـاهيم  ومـن  .واإلدارية والقانونية التقنية قدراهتا إطار يف فعالً تنفذها أن تفرضها اليت
 تتطلـب  أن ينبغـي  ال التنظيميـة  اللـوائح  أنَّ ومفاده ،التقنية اجلدوى مفهوم الشأن هذا يف الصلة

  .الفضائية باألنشطة اخلاصة الراهنةاملمارسات  نطاق تجاوزأن ت أو تقنية مبتكرات
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ــي   أن تكــون  ينبغــي كمــا بــه، للتنبــؤ قــابالً التنظيميــة اللــوائح تــأثري يكــون أن وينبغ
 االضــطالع  قبــل علــى علــم، بقــدر اإلمكــان،     اللــوائح  تلــك  عليهــاتنطبــق   الــيت  جلماعــاتا

 إبـالغ  نظـام  إنشاء مسألة يف النظر يينبغ وكذلك. ، بآثار تلك اللوائح على أنشطتها     بأنشطتها
  .العملية املمارسة يف اللوائح تلك تطبيق كيفية عن املعلومات مجع أجل من

 الــيت هــي الفعَّالــة واللــوائح .وفعاليــة كفــاءة ذات التنظيميــة اللــوائح تكــون أن وينبغــي  
 واضـح  غـرض  وجـود  ضـمان  الفعَّالـة  للـوائح  اهلامة املقومات ومن .منها املقصود الغرض نجزُت

أهنــا  حيــث مــن كفــاءة ذاتاللــوائح  تكــون أن الــالزم مــن نفــسه، الوقــت ويف .منــها مقــصود
مقارنــة ) مــثالً املخــاطر أو الوقــت أو املــال حيــث مــن (هلــا المتثــالممكنــة ل تكلفــةتفــرض أقــل 

ــدائلب ــة الب ــال تكلفــةتقــع و .األخــرى اجملدي ــوائح  االمتث ــىلل ــةالتنظيم هــةاجل عل ــةعلــى و ي  اهليئ
 أفــضل ومــن . علــى الــسواء األمــد والطويلــة املباشــرة اآلثــار حيــث مــن ،للتنظــيم عةاخلاضــ

 إىل مــستندة التنظيميــة اللــوائح تكــون أن ضــمان االمتثــال تكــاليف يف الــتحكّم يف املمارســات
 تقـين  هنـج  اّتبـاع اجتنـاب أن تـشترط اللـوائح         وينبغـي  .التقنيـة  االبتكـارات  مع ومتجاوبة األداء
  .املستقبل يف االبتكار يعوقمبا  ملكية حلقوق خاضع حل أو معّين

  
     ١٤ التوجيهي املبدأ    
 وفعَّالة ناجعة تدابري اختاذ تيسري أجل من بينها وفيما املختصَّة السلطات داخل التواصل    

    )٧- دال (البعيد األمد يف الفضائية األنشطة استدامة من أجل
 اهليئــات داخـل  والتـشاور  صـل للتوا مناسـبة  آليــاتضـمان وجـود    علـى  الـدول تـشجَّع    
 أنَّ ذلـك  .اهليئـات  تلـك  بـني  وفيمـا  هبـا  تضطلع أو الفضائية األنشطة على تشرف اليت املختّصة
 االقتــصاد علــوم مــثالً ومنــها كــثرية، معرفيــة ختّصــصات علــى يعتمــد الفــضائية األنــشطة تنظــيم

   واهلندســة، الفيزيائيــة العلــوم إىل إضــافة االجتماعيــة، والعلــوم العموميــة اتوالــسياس والقــانون
 ســبيل وعلــى .املعرفيــة التخصــصات كــل حيــوز أن مبفــرده كيــان أيِّ مــن ُيتوقَّــعميكــن أن  وال

 األنـشطة  مـن  كثري على الفضائية العمليات على شروطاً تفرض اليت الرُّخص تشتمل قد املثال،
ــ واســتخدام املداريــة والعمليــات اإلطــالق عمليــات مــثالً ومنــها املتمــايزة،  الراديويــة ردداتالت
 .ُعمرهـا  انتـهاء  عنـد  املـدار  يف الفـضائية  األجـسام  مـن  والـتخلّص  ُبعـد  عـن  االستشعار وأنشطة

يـساعد علــى أن   أن ميكــن بينـها  وفيمــا املعنيـة  يـة التنظيم جهــزةاأل داخـل  التواصــل فـإنَّ  مث ومـن 
 لـضمان  وذلـك  فافيةوالـش مبقتـضياهتا    للتنّبـؤ  والقابليـة  باالّتساقمتسمة   التنظيمية اللوائحتكون  
  .التنظيم عمليات من الدول تتوخاها اليت النتائج إحراز
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     ١٥ التوجيهي املبدأ    
 اللوائح بشأن ،مناسبة بصورة اهلدف ةحمدَّد ،وتعليم قدرات وبناء تواصل بأنشطة القيام    

 تزايد إىل بالنظر ،البعيد األمد يف باالستدامة الصلة ذات املمارسات وأفضل التنظيمية
    )٤- دال (الفضاء ميدان يفواليت ميكن أن تنشأ  القائمة الفاعلة اجلهات وتنّوع عدد

 كـل  مناسـبة  بـصورة  اهلـدف  احملـدَّدة  التعلـيم  وبـرامج  التواصـل  أنشطة تساعد أن ميكن  
ــة اجلهــات ــدان يف الفاعل ــى الفــضاء مي ــضلإدراكــاً  تكتــسب أن عل ــة أحــسن وفهمــاً أف  لطبيع
 أفــضل اّتبــاع وإىل القــائم التنظيمــي لإلطــار االمتثــال حتــسني إىل ّدييــؤ أن ميكــن مــا التزاماهتــا،
 .البعيـد  األمـد  يف اخلارجي الفضاء أنشطة استدامة تعزيز أجل من حالياً املستخَدمة املمارسات

 التـدابري  وضـع  عند الوضوح إىل دائماً تسعى أن التنظيم عن املسؤولة للجهات ينبغي حني ويف
 أيـضاً  تـساعد  أن ميكـن  والتعلـيم  التواصل أنشطة فإنَّ األمد، البعيدة تدامةاالس تعزيز إىل الرامية
 كـبرية  قيمـة  وهلـذا  .الوطنيـة  التنظيميـة  األطـر  خـالل  مـن  تنـشأ  تنفيذيـة  مـسائل  أّي معاجلة على
 إىل يـؤّدي  أو مبـا     حتديثـه تغيريه أو    جرىقد   التنظيمي اإلطاريكون   حيثما اخلصوص وجه على
الـيت تقـوم هبـا األوسـاط         لتواصـل ا أنـشطة حفـز    علـى  الـدول  وُتـشجَّع  .جديـدة  التزامات نشوء

  .معها بالتعاونأو تتم  الصلة ذات اجلهات وسائر والتنظيمية واألكادميية الصناعية
 هلـا،  التابعـة  واهليئـات مبـا يف ذلـك اجلهـات التنظيميـة           الـدول،  تـستفيد  أن أيضاً وميكن  

 مـن  ،الفـضائية  الـصناعات املوجهـة إىل     التوجيهيـة  دئاملبـا  وإصدار التنظيمية اللوائح وضع عند
 آليـةً  التواصـل  بـرامجُ  تـوفِّر وميكن أن    .الفضاء ميدان يف الفاعلة اجلهات تقدِّمها اليت املدخالت
  .يةالتنظيم جهزةاأل إىل واملالحظات التعليقات لتقدمي قّيمة تفاعلية

 دراسـية  اتحلقـ  شـكل  راتالقـد  وبنـاء  والتعلـيم  التواصـل  أنشطة تّتخذ أن ميكن كما  
منـشورة مكمِّلـة     توجيهيـة  مبـادئ شكل   أو ،)اإلنترنت عرب ُتَبثّ أوباحلضور الشخصي    عقدُت(
 علـى  حيتـوي  اإلنترنـت  علـى  موقـع شـكل    أو اإلقليميـة،  أو الوطنيـة  التنظيمية واللوائح لقواننيل

 احلكومـة داخـل    اتـصال  مـسؤول  ختـصيص  أو ،رقـايب ال تنظيمـي ال طـار اإل عن أساسية معلومات
  .احلامسة املعلومات على العثور يف املشاركني يساعد أن ميكنه

 ومـن  كـبرياً،  تفاوتـاً  أخـرى  إىل دولـة  من املبادرات هذه لدعم املتاحة املوارد وتتفاوت  
 واألكادمييـة  الـصناعية األوسـاط    هبـا  تـضطلع  مماثلـة  مبـادرات  تنظـيم على حفـز     بشدةُيشجَّع   مث

 املـسائل  عـن  قّيمـة  ُمـدَخالت  بتقـدمي  تـسهم  أن ميكنـها  الكيانـات  هذهن  ، أل الدولية واملنظمات
  .املمارسات وأفضل التنظيمية

    



 

16 V.13-87577 

 

A/AC.105/C.1/L.339    

     الدويل التعاون    
ــّدمُت  -٢٢ ــادئ قـ ــة املبـ ــادات ٢٠ إىل ١٦ التوجيهيـ ــات إىل اإلرشـ ــاتإىل و احلكومـ  املنظمـ

ــة ــة احلكومي ــدابري بــشأن هبــا تــضطلع أو الفــضائية لألنــشطة تــرّخص الــيت الــصلة ذات الدولي  ت
 هـذه  وتتـضمن . البعيد األمد يف الفضائية األنشطة استدامة تعزيز إىل هتدف اليت الدويل التعاون

 الناميـة  البلـدان  قـدرة  حتـسني  بغيةالتقنية   القدرات وبناء التقين التعاون لتعزيز تدابري اإلرشادات
 األطـراف  املتعـددة  لتزامـات واالاخلاصـة،    الوطنيـة  للتشريعات وفقاً الوطنية، قدراهتا إنشاء على

  .الدويل والقانون االنتشار عدم وقواعد
  

    ]املناقشة قيد زال ما[ ١٦ التوجيهي املبدأ    
 السلمية األغراض يف اخلارجي الفضاء استخدام على الدويل التعاون وتيسري تشجيع[    

    )١- دال (.]البعيد األمد يف اخلارجي الفضاء أنشطة استدامة لتعزيز كوسيلة
 منـها  احلكوميـة  ذلـك  يف مبـا  التعـاون،  أسـاليب  مجيـع  على ١٦ التوجيهي املبدأ ينطبق[  
ــري ــة وغـ ــة ؛احلكوميـ ــة؛ والتجاريـ ــة والعلميـ ــّددةو والعامليـ ــراف املتعـ ــةو األطـ ــةو اإلقليميـ  الثنائيـ

 وجـه  علـى  مهـم  املبـدأ  وهـذا  .التنميـة  مـستويات  كـل  علـى الـيت    البلـدان  بـني  وفيمـا  األطراف؛
. الفــضاء استكــشاف يف مــشاركتها كــثريةيــسهِّل علــى دول  الــدويل تعــاونال ألنَّ اخلــصوص
 بالتعـاون  اخلـاص  اإلعـالن  ضـوء  على اخلارجي الفضاء معاهدة من التاسعة املادة ُتفَسَّر وحينما
 مـع  ومـصلحتها،  الـدول  مجيـع  لفائـدة  واستخدامه اخلارجي الفضاء استكشاف جمال يف الدويل
ــالء ــار إي ــدانا الحتياجــات خــاص اعتب ــة، لبل ــصادر النامي ــام ال ــإنَّ ،١٩٩٦ ع ــادة ف ــضي امل  تق

 األطـراف  مجيـع  مـن  ومقبولـة  ومنـصفة  عادلـة  تعاقديـة  شـروط  إىل الـدويل  التعاون يف باالستناد
  .]حبرية وُتحدَّد

  
  ]احلايل ١٦ التوجيهي املبدأ عن به لالستعاضة املتحدة الواليات من مقترح نص[
  

 منـها  احلكوميـة  ذلـك  يف مبـا  التعـاون،  أسـاليب  مجيـع  على ١٦ التوجيهي املبدأ ينطبق[  
ــري ــة وغـ ــة ؛احلكوميـ ــة؛ والتجاريـ ــة والعلميـ ــدِّدةو والعامليـ ــراف املتعـ ــةو األطـ ــةو اإلقليميـ  الثنائيـ

 سـيما  وال الـدول،  جلميع وينبغي. التنمية مستويات كل علىاليت   البلدان بني وفيما األطراف؛
ــدول ــيت الـ ــديها الـ ــدرات لـ ــضائية قـ ــلة  فـ ــرامجوذات صـ ــشاف بـ ــضاء الستكـ ــارجي الفـ  اخلـ

 الفـضائية  ألنـشطة ا اسـتدامة  حتقيق على الدويل التعاونوحفز   تعزيز يف تساهم أن ،واستخدامه
 اهتمـام  إيـالء  ينبغـي  الـسياق،  هـذا  ويف. األطـراف  مجيع منأساس مقبول    على البعيد األمد يف

ومـا   فوائد من وليدة فضائية امجبر لديها اليت والبلدان النامية البلدان على سيعود ما إىلخاص  
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. تقـدماً  أكثـر  فـضائية  قـدرات  لـديها  بلـدان  مـع  تمالذي ي  الدويل التعاونيف هذا    مصاحلهلا من   
 اخلـارجي  الفـضاء  واسـتخدام  استكـشاف  يف املـشاركة  جوانـب  مجيـع  حتديد يف احلرية وللدول
 التعاونيـة،  يعاملـشار  هـذه  شـروط  تكـون  أن وينبغـي . األطـراف  مجيـع   لـدى  مقبـول  ساأس على
  .]ومعقولة عادلة ،قانوناً امللزمة اآلليات من وغريها العقود خالل من مثالً دستحدَّ اليت
  

    ١٧ التوجيهي املبدأ    
 ،البيانات على احلصولوإتاحة إمكانية  القدرات بناء أجل من الدويل التعاونوترويج  دعم    

 ،ةاملستمدَّ واملعلومات ،ياناتالب تبادل خالل من األطراف، مجيعأساس مقبول لدى  على
    )٣-ألف (ومصاحلها النامية البلدان احتياجات مراعاة مع ،ذات الصلة واألدوات
 بنــاء  جمــال يف الــدويل  التعــاون جهــود تنــسِّق  أن الدوليــة واملنظمــات  للــدول ينبغــي  
 يف الكفـاءة  ضـمان  بغيـة  بالفـضاء، ذات الصلة    البيانات على احلصولوإتاحة إمكانية    القدرات
 بالقـدر  واجلهـود  الوظائف يف الالزمة غري االزدواجية اجتنابضمان   و املتاحة املوارد استخدام
  .ومصاحلها النامية البلدان احتياجات مراعاة مع واملناسب، املعقول

 ملـساعدة  والدويل اإلقليمي التعاون وتدعمتروج   أن الدولية واملنظمات للدول وينبغي  
 تـصل ت كفـاءة  ذات قدرات بناء  وعلى حتقيق  واملالية والتقنية البشرية املواردحشد   على البلدان

 التنميــةويــدعم  البعيــد األمــد يف اخلــارجي الفــضاء أنــشطة اســتدامةمبــا يعــزز  ،الفــضاء أنــشطةب
  .األرض كوكب يف املستدامة
 اإلقليمـي  التعـاون  من جديدة أشكاالً تستكشف أن الدولية واملنظمات للدول ينبغيو  
 علـى  تطبِّـق  أن علـى  البلـدان  ملـساعدة  اجلاريـة،  الدويل التعاون مببادرات مساس دون والدويل،
 احلــسبان يف واضــعةً بالفــضاء، اخلاصــة احلوكمــة هــجوُن واملعــايرياملمارســات  الــوطين الــصعيد

  .ومصاحلها النامية البلدان احتياجاتو البعيد األمد يف الفضائية األنشطة استدامةاحلاجة إىل 
  

     ١٨ التوجيهي املبدأ    
 لدى املتنامي االهتمام دعم أجل من اجلميع لدى مقبول ساأس على الدويل التعاون تشجيع    

 برامج خالل من اخلارجي الفضاء نشطةالالزمة أل وطنيةال قدراتال بإنشاء البلدان من العديد
 ومبادئ دلقواع ووفقاً الفكرية، امللكية حبقوق مساس دون التكنولوجيا، ونقل القدرات بناء
    )٤-ألف (البعيد األمد يف األنشطة هذه استدامةوجوب  مراعاة مع االنتشار، عدم

ــة واملنظمــات للــدول ينبغــي    الــصعيد علــى الــتقين التعــاون تــشجيع يف تنظــر أن الدولي
  .األرض يف املستدامة التنمية ودعم اخلارجي الفضاء أنشطة استدامة تعزيز أجل من الدويل
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ــدول وينبغــي   ــة نظمــاتوامل لل ــدعم أن الدولي ــادرات ت ــاً   املب ــة حالي  يف تنظــر وأناجلاري
 مراعــاة مــع القــدرات، بنــاء تعزيــز أجــل مــن والــدويل اإلقليمــي التعــاون مــن جديــدة أشــكال

 األطـراف  املتعددة وااللتزامات الوطنية للتشريعات ووفقاً ومصاحلها، النامية البلدان احتياجات
  .لدويلا والقانون االنتشار عدم وقواعد

ــا   ــي كمـ ــدول ينبغـ ــات للـ ــة واملنظمـ ــة    أن الدوليـ ــات حلمايـ ــع ترتيبـ ــى وضـ ــل علـ تعمـ
 امللكيــة حقــوق احتــرام مــع الفــضائية، القــدرات بنــاء تيــسِّر أن شــأهنا مــنيكــون  التكنولوجيــا

 يف االسـتدامة  متطلبـات  وكـذلك  االنتـشار  عـدم  ومبادئ لقواعد وفقاً ذاته، الوقت يف الفكرية
  .البعيد األمد

ــيوين   ــدول بغ ــيت لل ــضطلع، ال ــأذن أو ت ــزم أو باالضــطالع، ت  اإلذن أو االضــطالع تعت
 ومـــواد أجـــسام(موجـــودات  اســـتخدام علـــى تـــشتمل دوليـــة فـــضائية بأنـــشطة باالضـــطالع،
إىل  نقلـها أو   إفـشاؤها  ُيحظر تكنولوجيات إىل تستند) أخرى ومنتجات ومعدات ومصنوعات

أن يـتم    تكفـل  أن مناسـبة،  مـستويات  علـى  احلمايـة  تستدعي مث ومن إذن، دونجهات أخرى   
 إذا عّمـا  النظـر  بـصرف  الـدويل،  القانون وقواعدعدم االنتشار    ملبادئ وفقاً األنشطة هذهتنفيذ  
ــشطة ذهتقــوم هبــ  كانــت ــات األن ــة كيان ــة غــري أو حكومي ــضطلع أو حكومي  خــالل مــن هبــا ُي
 وممارسـات  ملعـايري  الفـضائية  األنـشطة  متتثـل  أن وينبغي .الدول هذه إليها تنتميدولية   منظمات
ــة إىل االنــضماممثــل  ،باملــسؤولية تتــسم ــسلوك لقواعــد الهــاي مدون ــشار ملنــع ال  القــذائف انت

  . تلك املدونةوتنفيذ التسيارية
 فيمـا أقـوى    وإداري قـانوين  رقـايب  نظـام  إلرسـاء  الفـرص  تتيح أن املعنية للدول وينبغي  
 أساسـياً،  حـىت  أو ،بـصفة خاصـة    مناسـباً  ذلـك  يهـا ف يكون اليت احلاالت يف التعاون، هبذا يتعلق
 إىل تـسعى  أن للـدول  وينبغـي  .ُتستورد أو ُتصدَّر اليت للمراقبة اخلاضعة السلع طبيعة إىل بالنظر
 وتــسويةحبــث  خيــّص فيمــا املتــساوية واملزايــا املتبادلــة املنــافع إىل تــستندتعــاون  عالقــاتإقامــة 
 تعظــيم أجــل ومــن .للمراقبــة اخلاضــعة املنتجــاتيــة محا إجــراءات بتنــسيق الــصلة ذات املــسائل
 أو اتفاقـات تـشترط، بواسـطة      أن علـى  أيـضاً  الـدول  ُتـشجَّع  ،املمارسـة  هـذه  من ةاحملتمل املنافع

 الوطنيـة،  تـشريعاهتا  مـع  يتناسبمبا   ؤسسيامل طابعُيضفى عليها ال  تنفيذ تدابري    أخرى، ترتيبات
ــضمان ــنســالمة و ل ــسلع أم ــستوردة ال ــة ةاخلاضــع امل ــاء للمراقب ــا أثن ــيم يف وجوده ــة إقل  الدول
 مقبولـة  أسـس  وعلـى  الـصلة  ذات للتـشريعات  وفقـاً  متصرِّفة   لدولأن تقوم ا   وينبغي .املستوردة

  :يلي مبا يتعلق فيما اتفاق إىل التوّصل إىل ترمي مشاوراتبإجراء  اجلميع، من
 اخلاضـعة ملوجـودات   ا أنَّ مـن  للتأكّـد  ،البيع بعد ما مرحلة يف والتحقّق الرصد  )أ(  
  ؛نقلها إىل جهات أخرى دون إذن أو استخدامها ملخاطر ُعرضةً ليست للمراقبة
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 مـستوى  علـى  النـهائي  لالسـتعمال  القـانوين  والتوثيق االعتماد إجراءات تعزيز  )ب(  
  الدولة؛

 أجــل مــن ،إليهــا املــستندة واألنــشطة العقــود علــى القــانوين اإلشــرافتــوفري   )ج(  
 احملمّيـة  للـسلع  النـهائي  االسـتعمال  بـشأن  عليهـا  املتَّفـق  للتـدابري  الـسليم  للتطبيق فعَّالال التسهيل

 تكـون  حينمـا  السلع، تلك تصبح أن فيها ميكن ظروف أّي حدوث منع أجل ومن املستوردة،
ــيم يف موجــودة ــة إقل ــستوردة، الدول ــازعخاضــعة  امل ــصاص  لتن ــضائياالخت ــتعماهلا أو الق  الس
  مشروعة؛ غري ألغراض
 الـصالحيات  املعنيـة  للدولـة  التابعـة  الـصلة  ذات اهليئات لدى تكون أنضمان    )د(  
 تـدابري  والختـاذ  للمراقبـة،  اخلاضـعة للموجـودات    النـهائي  االسـتعمال  لرصـد  الالزمـة  والقدرات

 للترتيبـات  االمتثـال  عـدم  علـى  قرينـة توجـد    حيثمـا ) املناسـبة  األوامر إصدار ذلك يف مبا (فورية
  .النهائي تعمالاالس بشأن املَربمة

  
     ١٩ التوجيهي املبدأ    
 قدرات وإجياد البشرية املوارد حشد على البلدان مساعدةعلى  الدويل التعاون تشجيع    

 اليت البلدان وخباصة الصلة، ذات التنظيمية األطر مع متوافقة وقانونية تقنية ومعايري
    )٥- ألف (جياخلار الفضاء وأنشطة تطبيقات جمال يف قدراهتا تطوير يف بدأت

ــدول ينبغــي   ــة واملنظمــات لل ــدعم أن الدولي ــادرات ت ــة املب ــروِّج وأن اجلاري  ألشــكال ت
 البـشرية  املـوارد  حـشد علـى    البلـدان مـن أجـل مـساعدة        والـدويل  اإلقليمـي  التعاون من جديدة
 متوافقـة  تكـون  اخلـارجي  الفـضاء  أنـشطة فيما خيـص     كفؤة تقنية ومعايري قدراتوإجياد   واملالية
 إىل املـساعدة  تقـدمي  أجـل  ومن الصلة، ذات التنظيمية األطرمع  و البعيد األمد يف ستدامةاال مع

 مراعـاة  مـع  الوطنيـة،  الفـضائية  التنظيميـة  اللـوائح  تنفيذ على الفضاءميدان   يف املستجّدة البلدان
  .البعيد األمد يف الفضائية األنشطة استدامة ضرورة

  
     ٢٠ التوجيهي أاملبد    
    )٦- باء (االتصال ماتمعلو توفري    

 اهليئــاتاخلاصــة ب االتــصال معلومــات تبــادلعلــى  الدوليــة واملنظمــات لــدولاجَّع تــش  
  .االقتران وتقدير الفضائية املركبات عمليات عن املسؤولةاملختصة 
 التنـسيق إلتاحـة    مناسـبة  إجـراءات على وضع    أيضاً الدولية واملنظمات لدول ا تشجَّعو  

 يف األجـسام  موحتطُّـ  املداريـة وقـوع االصـطدامات      احتمال خفض لأج من املناسب الوقت يف
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ــدميكــن أن  الــيت األحــداث مــن ذلــك وغــري املــدارات  وقــوع االصــطدامات  مــالاحت مــن تزي
 .لتلك األحداث للتصدِّي فعَّالة تدابري اختاذ تيسري أجل ومنالعرضية، 

  
    املبادئ التوجيهية العلمية والتقنية    

 إرشـــادات ذات طبيعـــة علميـــة وتقنيـــة    ٣١ إىل ٢١لتوجيهيـــة مـــن  ر املبـــادئ اتـــوفِّ -٢٣
للحكومات واملنظمات الدولية احلكومية واملنظمات غري احلكومية الوطنية والدوليـة وكيانـات            

وتـشمل هـذه املبـادئ التوجيهيـة، يف مجلـة أمـور،            . القطاع اخلاص اليت تضطلع بأنشطة فضائية     
ضاء وأرشـفتها وتبادهلـا ونـشرها، كمـا         فـ قـس ال  مجع معلومات عن األجسام الفـضائية وعـن ط        
  .تشمل استخدام املعايري يف تبادل املعلومات

  
    ٢١املبدأ التوجيهي     
    )١- باء(املعلومات عن رصد احلطام الفضائي نشر ووتبادل تعزيز مجع     

تكنولوجيـات  الينبغي للـدول واملنظمـات الدوليـة أن تـشجِّع علـى اسـتحداث واسـتخدام                   
قيــاس احلطــام الفــضائي ورصــده وحتديــد خصائــصه املداريــة والفيزيائيــة، وأن تــرّوج  ذات الــصلة ل

  .ومنهجيات استخدامهامن استخدام تلك التكنولوجيات ونشر املنتجات البيانية املستمّدة تبادل 
  

    ٢٢املبدأ التوجيهي     
    )٢- باء (تنفيذ تدابري التخفيف من احلطام الفضائي    

، ينبغـي للـدول     لجنـة ال لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عن       وفقاً للمبادئ التوجيهية    
التدابري اخلاصة بالتخفيف من احلطـام الفـضائي      تصدى ملسألة   واملنظمات احلكومية الدولية أن ت    
  .من خالل آليات قابلة للتطبيقوأن تضع تلك التدابري وتنفذها 

  
    ٢٣ املبدأ التوجيهي    
  واملمتلكات من جّراء حاالت العودة املتحكَّم لناس اليت يتعرض هلا ااحلّد من املخاطر     

    )٣- باء (فيها إىل الغالف اجلوي
 يف حاالت العودة املتحكَّم فيها للمركبات الفـضائية         ،ينبغي للدول واملنظمات الدولية     

 أن تنظـر يف توجيـه إشـعارات إىل      ، من مركبات اإلطالق   دون املدارية أو  /و أو املراحل املدارية  
وعنــد االقتــضاء إبــالغ   [ســلفاًاجلــويني والبحــريني، وذلــك باّتبــاع إجــراءات مقــرَّرة  املالحــني 

  ].اجلمهور والدول األخرى
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    ]يزال قيد املناقشة ال[ ٢٤املبدأ التوجيهي     
سالمة العمليات الالزمة لة البيانات املدارية التشجيع على إجياد تقنيات لتحسني دقّ[    

    )٤- باء (]اليت تتم يف املدار
 علـى دقّـة البيانـات      اعتمـاداً شـديداً    العمليات الفضائية تعتمـد      ]سالمة[إدراكاً لكون   [  

ــصلة، تـُـ    ــات ذات ال ــة وغريهــا مــن البيان ــدول شجَّاملداري ــز البحــث  ع ال ــى تعزي ــق  عل عــن طرائ
ــدا  ــة مب ــضائية ] وأوضــاع[رات لتحــسني املعرف ــُق   و. األجــسام الف ــشمل هــذه الطرائ ميكــن أن ت
، مبا يف ذلك القـدرات االستـشعارية        ملستمدَّة من مصادر خمتلفة    البيانات ا  التعاونَ الدويل ودمجَ  

  .]واجلديدة وأدوات املساعدة على التتبُّع السليب واإلجيايب يف املدارالقائمة وآليات التوزيع 
  

    ٢٥املبدأ التوجيهي     
    )٥- اءب (تقدير االقتران أثناء املراحل املدارية لعمليات التحليق املتحكَّم فيها    

ــع           ــشأن مجي ــضائية األخــرى ب ــع األجــسام الف ــران م ــدير لالقت ــة تق ــام بعملي ــي القي ينبغ
املركبــات الفــضائية القــادرة علــى تعــديل مــساراهتا خــالل املراحــل املداريــة لعمليــات التحليــق    

  .لسفن الفضائيةل سارات احلالية واملعتزمةاملاملتحكَّم فيها يف 
االقتران حتسني حتديد مدارات األجسام الفـضائية      ير  دومن اخلطوات املناسبة لعملية تق      

 ذات الصلة، وفحص املسارات احلالية واملعتزمة لألجـسام الفـضائية ذات الـصلة للتعـرُّف علـى                
 وذلـك   ،التـصادم احتمـال   احتماالت التصادم واستبانة مـا إذا كـان يلـزم تعـديل املـسار لتقليـل                 

   ،االقتـــرانتقـــدير ت األخـــرى املـــسؤولة عـــن املنظمـــاأو /اآلخـــرين واملـــشّغلني بالتنـــسيق مـــع 
  .حسب االقتضاء

االقتــران لتقــدير  مــشتركة هــجُنعلــى اســتحداث واملنظمــات الدوليــة تــشجَّع الــدول و  
  .ذهايوتنف

  
    ٢٦املبدأ التوجيهي     
    )٧- باء (الترويج الستخدام املعايري عند تبادل املعلومات املدارية عن األجسام الفضائية    

 وسـائر   املـشّغلني املعلومات املدارية عن األجـسام الفـضائية، ينبغـي تـشجيع            بادل  عند ت    
التعـاون وتبـادل    لكـي يتـسىن     الكيانات املعنية على استعمال معايري موحَّدة معتـرف هبـا دوليـاً،             

املواِضـع الراهنـة واملتنّبـأ هبـا لألجـسام      معرفـة   التـشارك يف    زيـادة   ومن شـأن تـسهيل      . املعلومات
  .ومنع حدوثها كّن من التنّبؤ باالصطدامات احملتملة يف الوقت املناسبالفضائية أن مي
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    ٢٧املبدأ التوجيهي     
عن طقس الفضاء وأرشفتها والتشارك فيها حلرجة مجع البيانات اوترويج دعم     

    )١- جيم (ومضاهاهتا ونشرها
ذات تحديـد جمموعـات البيانـات    بخـرباء   ف  تكلّـ ينبغي للـدول واملنظمـات الدوليـة أن            

خلـدمات وأحبـاث طقـس الفـضاء، وأن تعتمـد سياسـات بـشأن التـشارك اجملـاين                   احلامسة  األمهية  
الفــضائية موجوداهتــا املــستمّدة مــن  احلامســة األمهيــة  وغــري املقيَّــد يف بيانــات طقــس الفــضاء     

ــة  وُتحــثُّ. واألرضــية ــع اجلهــات الفاعل ــالك   مجي ــضاء وم ــة بالف ــضاء   و املعني ــات طقــس الف  بيان
ــ ــدنين واحلكومي ــى    ون والتجــاريووامل ــد عل ــاً ودون قي ــى إتاحــة ســبل احلــصول جمان ــكن عل   تل

  .البيانات وأرشفتها ألغراض املنفعة املتبادلة
طقــس الفــضاء ونــواتج التــشارك يف بيانــات أيــضاً وينبغــي للــدول واملنظمــات الدوليــة   

قيـيم بيانـات طقـس       يف الوقت احلقيقي وشبه احلقيقي؛ كما ينبغي هلا أن ُتعـىن بت            احلامسة األمهية 
 مصادر أخرى؛ والتشارك املفتوح يف بيانـات        معواجتها باملضاهاة فيما بينها و    الفضاء احليوية ون  

 واعتمـاد بروتوكـوالت بـشأن الوصـول         ؛يف شكل موحَّد  الفضاء احلامسة األمهية    طقس  ونواتج  
 طقــس عــناملــشترك إىل مــا لــدى تلــك الــدول واملنظمــات مــن بيانــات ونــواتج حامســة األمهيــة 

ا مبـ لبيانـات طقـس الفـضاء،      للبوابـات اإللكترونيـة     السـتعمال التبـاديل     إمكانية ا ؛ وتعزيز   الفضاء
  .يزيد من سهولة وصول املستعملني والباحثني إىل البيانات

ذلك اّتبــاع هنــج منــسَّق للمحافظــة علــى اســتمرارية كــينبغــي للــدول واملنظمــات الدوليــة و  
مـن أجـل    وتداركها  الرئيسية  والستبانة ثغرات القياس    لبعيد  يف األمد ا  عمليات رصد طقس الفضاء     

 اجلهــات الفاعلــة يف ميــدان وُتحــثُّ. احلامســة األمهيــةتلبيــة االحتياجــات إىل بيانــات طقــس الفــضاء 
الفضاء، مبا يف ذلك الدول واملنظمـات الدوليـة، علـى أن ترسـل محـوالت فـضائية متكاملـة صـغرية                      

ــدرة ُتخــصَّص ل   ــضة الق ــضاء   احلجــم ومنخف ــوم طقــس الف ــضاء   عل ــات ولرصــد طقــس الف يف األوق
  ).مثالً إرسال أجهزة على منت بعثات سواتل املدار األرضي لرصد اإلشعاعات(واملواضع املمكنة 

  
    ٢٨املبدأ التوجيهي     
طقس الفضاء وأدوات لنسَّق على وضع مناذج متطوِّرة املدعم وتشجيع مواصلة العمل     

    )٢- جيم ( الحتياجات املستعِملنيمتطوِّرة للتنّبؤ به دعماً
استحداث هنج منـسَّق لتوثيـق أحبـاث        بخرباء  ف  تكلّينبغي للدول واملنظمات الدولية أن        

طقــس الفــضاء واحتياجــات املــستعملني والنمــاذج العملياتيــة، وكــذلك أدوات التنّبــؤ املــستعملة   
  .املستعِملنيدمات واخلحالياً، وعلى تقييمها فيما يتعلق بعلوم طقس الفضاء واحتياجات 
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ينبغي للدول واملنظمات الدوليـة أن تتَّبـع هنجـا منـسَّقا السـتبانة الثغـرات يف األحبـاث           و  
والنمــاذج العملياتيــة وأدوات التنبــؤ الالزمــة لتلبيــة االحتياجــات اخلاصــة بعلــوم طقــس الفــضاء  

قتـــضي وحيثمـــا ت. واخلـــدمات املتعلقـــة بـــه واحتياجـــات املـــستعملني وتـــدارك تلـــك الثغـــرات 
مـن أجـل    البحث والتطوير   الضرورة، ينبغي أن يشمل ذلك بذل جهود منسَّقة لدعم وتشجيع           

  .تطوير مناذج طقس الفضاء وأدوات التنّبؤ بهزيادة 
  

    ٢٩املبدأ التوجيهي     
دعم وتشجيع التشارك يف نواتج مناذج طقس الفضاء والتنبؤات به ونشرها على حنو     

    )٣- جيم (منسَّق
ول واملنظمـات الدوليـة أن حتـدِّد االحتياجـات ذات األولويـة العاليـة اخلاصـة                 ينبغي للد    

سياســات بــشأن التــشارك وأن تعتمــد بنمــاذج طقــس الفــضاء ونــواتج مناذجــه والتنّبــؤات بــه،   
 مجيع اجلهات احلكوميـة     ثُّوُتح. ج طقس الفضاء والتنبؤات به    اجملاين وغري املقيَّد يف نواتج مناذ     

 بـه علـى إتاحـة سـبل         اتالتنّبـؤ تـوفري   تطوير مناذج طقس الفضاء و    اليت تقوم ب   واملدنية والتجارية 
الوصول اجملانية وغري املقيَّدة إىل نواتج مناذج طقس الفـضاء والتنبـؤات بـه وأرشـفتها مـن أجـل                    

  .الصدد عمليات البحث والتطوير يف هذا من شأنه أن يعززاملنفعة املشتركة، ما 
أن تشجِّع مقدِّمي خدمات طقس الفـضاء لـديها         أيضاً  دولية  ينبغي للدول واملنظمات ال   و   

على إجراء مقارنـات بـني نـواتج منـاذج طقـس الفـضاء والتنبـؤات بـه هبـدف تقيـيم قياسـاهتا بغيـة                          
يف نــواتج منــاذج طقــس الفــضاء ونــواتج  بانفتــاح حتــسني دقــة النمــاذج والتنّبــؤات؛ وأن تتــشارك  

ــة     ــسابقة والالحق ــه ال ــؤات ب ــة احلامســة االتنب ــاً  ألمهي ــشرها علن ــد يف وتن ــد ؛شــكل موحَّ  وأن تعتم
ــاذج طقــس الفــضاء و   لبروتوكــوالت مــشتركة   ــواتج من ــه لوصــول إىل ن ــؤات ب ــسري  التنب ــة تي ، بغي

استخدامها على املستعِملني والباحثني، مبا يف ذلك مـن خـالل تعزيـز قابليـة البّوابـات اإللكترونيـة         
للتنّبـؤات بطقـس الفـضاء       تضطلع بالنـشر املنـسَّق       وأن؛   لالستعمال التباديل  اخلاصة بطقس الفضاء  

  .التشغيلالقائمني باملستعملني النهائيني على  مقدِّمي خدمات طقس الفضاء وعلى
  

    ٣٠املبدأ التوجيهي     
  لتخفيف من آثاربااخلاصة بأفضل املمارسات املتعلقة  مجع املعلومات تعزيزدعم و    

 ،املخاطروما يتصل بذلك من تقييمات  طقس الفضاء على النظم األرضية والفضائية
    )٤- جيم (الوصول إليهاوإتاحة والتشارك يف تلك املعلومات ونشرها 

 وثـائَق تبـّين أفـضل       ولية على أن تودع يف أرشيف مشترك       الدول واملنظمات الد   ثُُّتح   
ثـار  املمارسات التصميمية واملبادئ التوجيهية والدروس املـستفادة فيمـا يتعلـق بـالتخفيف مـن آ             
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احتياجــات مــستعِملي تتعلــق بطقــس الفــضاء علــى الــنظم التــشغيلية، وكــذلك وثــائق وتقــارير  
ــيالت     ــاس وحتل ــات القي ــة   اخــدمات طقــس الفــضاء ومتطلّب ــة واملنفع ــيالت التكلف لثغــرات وحتل

  .يتصل بذلك من التقييمات اخلاصة بطقس الفضاء وما
كني اهليئـات الوطنيـة ومـشغِّلي       وينبغي للدول واملنظمات الدوليـة أن تقـدِّم الـدعم لـتم             

ــة وأفــضل       الــسواتل ومقــدِّمي خــدمات طقــس الفــضاء مــن العمــل علــى تطــوير املعــايري الدولي
  .التخفيف من آثار طقس الفضاء يف تصميم السواتلالقابلة للتطبيق من أجل املمارسات 

ــة  و    التعــاون والتنــسيق بــشأن وتعــزز أن تــدعم أيــضاً ينبغــي للــدول واملنظمــات الدولي
تنّبؤاتــه واملفارقــات الــساتلية   ومنذجــة رصــد طقــس الفــضاء   لعمليــات األرضــية والفــضائية   ال

وميكـن القيـام بـذلك بالتعـاون        .  بغية صون األنشطة الفضائية    ،واإلبالغ عن آثار طقس الفضاء    
  .املنظمة العاملية لألرصاد اجلويةلرصد بيئة الفضاء ومع الدولية اخلدمة مع 

  :ات الدولية أن تقوم مبا يليينبغي للدول واملنظمو  
يف املعـايري   الراهنة والقـصرية األمـد واملتنبـأ هبـا          ج عتبات طقس الفضاء     رأن تد   )أ(  

  مية بشأن عملية اإلطالق الفضائي؛اإللزا
ــدعم مــن أجــل متكــني مــشغِّلي   أن   )ب(    مــن العمــل مــع مقــدِّمي  ســواتلهاتقــدم ال

تخفيـف مـن املفارقـات، وعلـى اسـتنباط          خدمات طقس الفضاء على حتديـد أفيـد املعلومـات لل          
وعلـى سـبيل   . هبا بشأن أفـضل املمارسـات يف العمليـات املداريـة    ُيوصى مبادئ توجيهية حمدَّدة  

ــة اإلشــعاعية   ــال، إذا كانــت البيئ تــأخري حتميــل لاختــاذ إجــراءات خطــرة فقــد يــشمل ذلــك  املث
  ، وغري ذلك؛العمليةالقيام باملناورات تأخري الرباجميات، و

التعـايف مـن آثـار طقـس الفـضاء املؤذيـة،            علـى   تضمني تصاميم السواتل قـدرة        )ج(  
  ومن ذلك مثالً إدخال وضعية تشغيل للحفاظ على السالمة؛

مراعــاة آثــار طقــس الفــضاء يف تــصاميم الــسواتل وخطــط البعثــات، فيمــا خيــّص    )د(   
من أجل ضـمان وصـول       وذلك   ،التخلّص من أجزاء البعثات الفضائية عند انتهاء عمرها التشغيلي        

إخراجها من املـدار علـى النحـو املناسـب، وفقـاً            أو  املركبات الفضائية إىل مقابرها املدارّية املعتزمة       
للمبــادئ التوجيهيــة الــصادرة عــن جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية بــشأن   

  . للهوامشإجراء حتليل مالئموينبغي أن يشمل ذلك . التخفيف من احلطام الفضائي
  :وينبغي أيضاً للدول واملنظمات الدولية أن تقوم مبا يلي   
وتبادل املعلومات املتعلقة باآلثار ومفارقـات الـنظم        وتبويب  التشجيع على مجع      )أ(   

  األرضية والفضائية ذات الصلة بطقس الفضاء، مبا يف ذلك مفارقات املركبات الفضائية؛
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فيمـا يتعلـق    و. د لإلبـالغ عـن املعلومـات      التشجيع على استخدام شـكل موحَّـ        )ب(   
النمــوذج الــذي أعــّده فريــق التنــسيق املعــين يــوفِّر بــاإلبالغ عــن مفارقــات املركبــات الفــضائية، 
  بسواتل األرصاد اجلوية هنجاً مقترحاً ممتازاً؛

ــات         )ج(   ــات عــن مفارق ــشارك يف البيان ــزِّز الت ــى وضــع سياســات تع ــشجيع عل الت
  . جلميع الدولاًيف مفارقات السواتل متاحصبح أرشيالسواتل، حبيث 

مايـة حقـوق    حلأو لتـدابري    /ومن املسلّم به أنَّ بعض البيانات قد ختضع لقيـود قانونيـة و              
  .سريةالعلومات املامللكية أو 
ــة      ــات تقييميـ ــضطلع بدراسـ ــدول أن تـ ــار لوينبغـــي للـ ــاطرآلثـ ــة باملخـ ــاراملتعلقـ   واآلثـ

ــة لظــواهر طقــس ال  ــة يف بلــداهنا  االقتــصادية االجتماعي ــنظم التكنولوجي . فــضاء الــسلبية علــى ال
  .كل الدوللوينبغي أن ُتنَشر نتائج هذه الدراسات وأن ُتتاح 

  
    ٣١املبدأ التوجيهي     
التعليم والتدريب وبناء قدرات إلنشاء قدرة عاملية مستدامة خاصة ما يلزم من تعزيز     

    )٥-جيم (بطقس الفضاء
ــالنظر إىل أنَّ املنظمــة الع   واســعة بــرامج تدريبيــة بالفعــل امليــة لألرصــاد اجلويــة لــديها  ب
يف توسيع هذا النشاط لكـي يـشمل أيـضاً التـدريب     من شأن   بشأن طقس األرض، فإنَّ     النطاق  
ــداً،طقــس الفــضاء مــن شــأنه أن يكــون    جمــال  ــه مفي ــة   يســوف  ألن ــُبىن التحتي ــع مــستوى ال رف

  .والقدرات املوجودة حالياً يف هذا اخلصوص
ــدريب   وينبغــي    ــشجِّع الت ــة أن ت ــدول واملنظمــات الدولي طقــس الفــضاء يف  يف جمــال لل
ومــن بــني أمثلــة فــرص التــدريب حلقــة العمــل   . بطقــس الفــضاءخاصــة حلقــات عمــل شــكل 

ــات املتحــدة      ــيت تنظّمهــا يف الوالي ــشأن طقــس الفــضاء ال ــسنوية ب ــة ال ــة األمريكي اإلدارة الوطني
 وحلقـات عمـل حتـالف       ،س الفـضاء األورويب    وأسبوع طقـ   ،لدراسة احمليطات والغالف اجلوي   

 واملراكــز ،أوقيانوســيا املعــين بطقــس الفــضاء، ومــدارس مبــادرة طقــس الفــضاء الدوليــة   -آســيا
  .اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء املنتسبة لألمم املتحدة

  
    اإلدارة    

وفران إرشـادات   ا رئيس الفريق العامـل، ومهـا يـ        مه اقترح ٣٣ و ٣٢املبدآن التوجيهيان     -٢٤
ــشطة يف الفــضاء اخلــارجي     ــضطلع بأن ــيت ت ــات ال ــشأن إدارة الكيان ــات  .ب ــشمل تلــك الكيان  وت

الوكاالت احلكومية واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غـري احلكوميـة وكيانـات القطـاع          
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وينبغي لإلدارة بدايـةً أن تكفـل حـصول الكيـان علـى             . اخلاص واملؤسسات األكادميية والبحثية   
ــشطة يف        ــذ األن ــصلة بتنفي ــة ذات ال ــة والدولي ــة الوطني ــات التنظيمي ــال لألطــر واآللي ســبل االمتث

ثقافـة تنظيميـة    وتنمية  وينبغي أن تشمل مسؤوليات اإلدارة اإلضافية تأسيس        . الفضاء اخلارجي 
  .ونظم مناسبة لتعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد

  
    ٣٢املبدأ التوجيهي     
ينبغي للكيانات اليت تضطلع بأنشطة يف الفضاء اخلارجي أن تتأكد من أن لديها الوسائل     

الالزمة لالمتثال لألطر التنظيمية واالشتراطات والسياسات والعمليات احلكومية 
     األمد البعيدواحلكومية الدولية اليت تعزز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف

لية عن األنـشطة الوطنيـة املـضطلع هبـا يف الفـضاء اخلـارجي               تتحمل الدول املسؤولية الدو     
، وعـن اإلشـراف      للقـانون الـدويل    وفقاًذ   اليت جيب أن تنفَّ    ،تلك األنشطة لوعن إصدار التراخيص    

هو الذي يتحمل املسؤولية املباشـرة عـن    املعيَّن  بيد أن الكيان الذي يزاول النشاط       . املستمر عليها 
نــشطة الفــضاء اخلــارجي الطويلــة األمــد ألســتدامة االن ب معــيَّضــمان عــدم إضــرار نــشاط فــضائي

  مـــن أجـــل ويف هـــذا الـــصدد، ينبغـــي إلدارة ذلـــك الكيـــان أن تتخـــذ خطـــوات . بـــصورة عامـــة
  :ما يلي

التقنية الضرورية املطلوبة لتنفيذ أنـشطة الفـضاء        الكفاءات  مجيع  إنشاء وصون     )أ(  
ن من االمتثال لألطر التنظيميـة واالشـتراطات        ن الكيا اخلارجي بطريقة مأمونة ومسؤولة ولتمكُّ    

  والسياسات والعمليات احلكومية واحلكومية الدولية ذات الصلة؛ 
ــاول وضــع شــروط وإجــراءات حمــددة     )ب(   ــضاء   تتن ــشطة الف ــة أن ســالمة وموثوقي

  الكيان، يف مجيع مراحل دورة حياة البعثة؛ اخلاضعة لسيطرة اخلارجي 
ى استدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد             تقييم مجيع ما يترتب عل      )ج(  

مــن خمــاطر مرتبطــة باألنــشطة الفــضائية الــيت يــضطلع هبــا الكيــان، يف مجيــع مراحــل دورة حيــاة 
   .البعثة، واختاذ خطوات للتخفيف من تلك املخاطر

  
    ٣٣املبدأ التوجيهي     
نظم ال أن لديها ينبغي للكيانات اليت تضطلع بأنشطة الفضاء اخلارجي التأكد من    

    الئمة لتعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيداملتنظيمية الثقافة الو
هياكـل  تكـون   ينبغي أن تكفل إدارة الكيان الذي يقـوم بأنـشطة الفـضاء اخلـارجي أن                  

دف تعزيــز اســتدامة داعمــة هلــالكيــان وإجراءاتــه املتعلقــة بتخطــيط وتنفيــذ األنــشطة الفــضائية   
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ــدابري املناســبة الــيت تتخــذها   . طة الفــضاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد أنــش وينبغــي أن تــشمل الت
  : اإلدارة يف هذا الشأن ما يلي

 بتعزيـز اسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي      ،الكيان على أعلى مستويات التزام    )أ(  
  يف األمد البعيد؛ 

اء اخلـارجي يف األمـد       اسـتدامة أنـشطة الفـض      تعـزز ثقافة تنظيمية   وتنمية  تأسيس    )ب(  
ت ذات الـــصلة مـــع الكيانـــات  داخـــل الكيـــان ويف التعــامال تـــزام بتلـــك االســتدامة ل، واالالبعيــد 

  األخرى؛
التأكد من أن التزام الكيان باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمـد البعيـد      )ج(  

  خلارجي؛ إجراءات ختطيط وتطوير وتنفيذ أنشطة الفضاء ايف ُمجّسد يف هيكل اإلدارة و
 خـربات إطالع اجلهات األخـرى علـى        على   ، حسبما يكون مالئما،   تشجيعال  )د(  
يف مـن الكيـان      كمـسامهة    ،يف جمال التنفيـذ اآلمـن واملـستدام ألنـشطة الفـضاء اخلـارجي             الكيان  

  تعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد؛
املعنيـة  لية االتـصال بالـسلطات      ف مبـسؤو  كلَّتتعيني جهة اتصال داخل الكيان        )ه(  

حتمـل أن  ويف الوقـت املناسـب ولتنـسيق اختـاذ التـدابري الـيت يُ      بكفـاءة  ملعلومـات  التسهيل تبادل  
  .نشطة الفضاء اخلارجي واستدامتها تعزيز أمان أ والرامية إىلتكون ملحة

    
    حتديثهاتنفيذ املبادئ التوجيهية و  -اًثالث  

    تنفيذال    
لــدول الــسيادي يف حتديــد وإنــشاء آلياهتــا اخلاصــة ملراقبــة تنفيــذ        دون مــساس حبــق ا   -٢٥

 ألنـــشطة الـــدول يف ميـــدان ظمـــةملعاهـــدات واملبـــادئ القائمـــة املنالتزاماهتـــا الدوليـــة مبوجـــب ا
ع الدول على تنفيـذ املبـادئ التوجيهيـة الـواردة           استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه، ُتشجَّ    

  . لقوانينها الوطنيةفقاًووعملياً أعاله إىل أقصى حد ممكن 
. تعزيـز اسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد              ل ضـروري التعاون الدويل   و  -٢٦
 اليت أنشئت مبوجب معاهدات ومبادئ األمم املتحـدة         ،ر اآلليات القائمة لتبادل املعلومات    وتوفِّ

ملعلومـــات كملت مببـــادئ توجيهيـــة، أساســـا جلمـــع وتبـــادل ابـــشأن الفـــضاء اخلـــارجي واســـُت
. يف محايـة بيئـة الفـضاء اخلـارجي    الـذي جيـري إحـرازه    واملعارف واخلربات فيما يتعلـق بالتقـدم        

جلنـة  الـصادرة عـن     ع الدول على تقدمي معلومات عن خرباهتا يف تنفيذ املبادئ التوجيهية            وُتشجَّ
  .استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
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    تحديثال    
كبرية من املعارف املتـوفرة بـشأن   الموعة اجملجيهية الواردة أعاله إىل    تستند املبادئ التو    -٢٧

ــة ومــستدامة    ــة آمن ــشطة الفــضائية بطريق ــذ األن ــة   غــري أن . تنفي ــادئ التوجيهي ــة وضــع املب عملي
وضـع  لالزمـة   التقنيـة   العلميـة و  الربات  اخلبيانات أو   ال حالياً إىل    ر عن جماالت تفتق   أيضاًكشفت  

وينبغـي أن تواصـل الـدول واملنظمـات الدوليـة حبوثهـا             . دئ توجيهيـة  أسس سليمة للتوصية مببـا    
بشأن االستخدام املستدام للفضاء اخلارجي وبشأن تطـوير تكنولوجيـات وعمليـات وخـدمات              

يف املبـادئ التوجيهيـة، وذلـك هبـدف التـصدي لتلـك             على النحو املوصى به     الفضاء املستدامة،   
ألنشطة الفـضائية، وهـو تطـور سـريع، ومـع اكتـساب         ومع تطور تنفيذ ا   . غري احملسومة املسائل  

مزيد من املعارف، ينبغي استعراض املبادئ التوجيهيـة وتنقيحهـا دوريـاً لـضمان اسـتمرارها يف                 
تعزيـز اسـتدامة    بـشأن   الفـضاء   املعنيـة ب  توفري اإلرشادات الفعالة للدول وجلميع اجلهات الفاعلـة         

  .أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد
    

    مواضيع ُيوَصى بالنظر فيها مستقبالً  -ابعاًر  
ــة اخلــرباء، حـُـ     -٢٨ ــيت دارت يف أفرق ــاء النقاشــات ال دد عــدد مــن املواضــيع للنظــر فيهــا   أثن

 .لالفريق العامفيها هذه املواضيع لينظر يف الفقرات التالية وقد أدرجت . مستقبالً

ــسلمي      -٢٩ ــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض ال ة أن تنظــر يف دراســة  ينبغــي للجن
  .الفضاء اخلارجي يف سياق التنمية املستدامةاستغالل املوارد الطبيعية املوجودة يف مسألة 
لتـدابري واملمارسـات    لأن تقوم بتجميع خالصـة وافيـة        ينبغي للدول واملنظمات الدولية       -٣٠

، مبـا فيهـا أنـشطة       الفـضائية نـشطة   األواملعايري وغريها من العناصر اليت تـؤّدي إىل سـالمة تـسيري             
، وينبغـي أن ُيتـاح احلـصول         اخلـارجي  الفضاءالطبيعية املوجودة يف    موارد  املستدام لل ستغالل  اال

الـدول  مبا فيهـا    على اخلالصة الوافية جماناً، وأن تروِّج هلا مجيع اجلهات الفاعلة املعنية بالفضاء،             
  .واملنظمات الدولية

ادرات لالسـتفادة مـن منـافع الفـضاء وإتاحـة           ينبغي للجنة أن تعمل على استحداث مبـ         -٣١
بغية دعـم التنميـة املـستدامة علـى كوكـب           ورشيد  سبل الوصول إليه على حنو منصف وكفء        

  .األرض
ــدة بــشأن اجتنــاب التلــّوث       -٣٢ الــذي يــضر ُتــشجَّع الــدول علــى اســتحداث معــايري جدي

يـشمل  ، مبـا    مـد البعيـد    يف األ   وذلك من أجل تعزيز استدامة الفضاء اخلارجي       ،الفضاء اخلارجي 
  .األجرام السماوية
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ينبغي للدول األعضاء يف اللجنة أن تنظر يف املسائل العلمية والتقنية والقانونيـة الناشـئة                 -٣٣
  .عن اإلزالة الفعلية للحطام الفضائي

طقــس يف إطــار بنــد  مــن خــالل اللجنــة، ينبغــي للــدول األعــضاء يف اللجنــة أن تعمــل   -٣٤
ومـن خـالل املنظمـات الدوليـة ذات          ،ل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية    جدول أعما الفضاء من   

مـن  البحثيـة األرضـية والفـضائية       توفري آلية للتنسيق بني الُبىن التحتية       الصلة، على وضع قاعدة و    
  .احلامسة األمهية يف األمد البعيدأجل ضمان استمرارّية رصد ظواهر طقس الفضاء 

معاجلـة املعلومـات    جمـال   دولية أن تتقـّصى سـبل التنـسيق يف          ينبغي للدول واملنظمات ال     -٣٥
عن طقس الفضاء، مبا يف ذلك أرصاده وحتليالته وتنّبؤاته، من أجل دعم عمليات صـنع القـرار                 
والتخفيــف مــن املخــاطر فيمــا يتعلــق بتــشغيل الــسواتل واملركبــات الفــضائية واملركبــات دون    

لـيت ُتـستخدم يف الـرحالت الفـضائية املأهولـة، مبـا             املدارية، مبا يف ذلـك الـصواريخ واملركبـات ا         
  .يشمل السياحة الفضائية

  :ينبغي للدول األعضاء يف اللجنة أن تقوم مبا يلي  -٣٦
يف هلا أثـر    اليت  وضع تعاريف للمصطلحات املتصلة بعدد من املسائل الرئيسية           )أ(  

 ؛استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد

 ؛ملكية األجسام الفضائيةبشأن تنظيمية لوائح وضع   )ب(  

ــ  )ج(   ــز ممارسـ ــة يف  اتتعزيـ ــة الدوليـ ــدول واملنظمـــات احلكوميـ ــال  الـ تـــسجيل جمـ
ــ، وفقــاً لتوصــية  األجــسام الفــضائية  ــواردة يف قرارهــا  ةاجلمعي  ١٧ املــؤرخ ٦٢/١٠١ العامــة ال

 ؛٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول

ــد  حتــسني االتــساق    )د(   ــالتراخيص  يف املمارســات الــيت تتبعهــا ال ول فيمــا يتعلــق ب
 .ورسوم التسجيل ومتطلبات التأمني

 اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة         مـن خـالل   ينبغي للدول األعضاء يف اللجنة أن تعمـل           -٣٧
املبـادئ التوجيهيـة السـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي يف             مـدى تـأثري     على تنفيذ عملية لتقيـيم      

 وحتــديثها إذا اعُتــرب ،التوجيهيــةرز يف تنفيــذ تلــك املبــادئ قــدم احملــ، واســتعراض التاألمــد البعيــد
  .ذلك ضرورياً

  
  


