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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
     يف األغراض السلمية 
  الدورة السابعة واخلمسون

  ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٠- ١١فيينا، 
  تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية 
        عن أعمال دورهتا احلادية واخلمسني

العناصر األساسية ( استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد    
   رصد الفضاء القريب عن شاء مركز موحَّد للمعلوماتملفهوم إن

      ) األمم املتحدة وأهم جوانب هذا املوضوع منرعايةبمن األرض 
    *ورقة عمل مقدَّمة من االحتاد الروسي    

 املرحلة اجلديدة من عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف إعـداد مـشروع مبـادئ                إنَّ  -١
ة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد تستلزم جتميع النتـائج األوليـة     توجيهية لضمان استدامة أنشط   

علــى و. ل إىل تفــاهم مــشترك علــى األعمــال املقبلــةللمــساعي املبذولــة يف هــذا الــشأن والتوصُّــ
مـن الظـواهر     ، فـإنَّ  مـن عراقيـل وعوامـل تعقيـد حقيقيـة ومعروفـة           الرغم مما يكتنف هـذا األمـر        

إرســاء األســس الالزمــة ى بوجــه عــام  قــد تــسنَّهــذا الــشأن أنــهاإلجيابيــة الــيت ال ريــب فيهــا يف 
الـيت يلـزم النجـاح      شاكل  اجلـودة للمـ   ة النطـاق ورفيعـة      وحتليل واسع عمليات استعراض   إلجراء  
ولقـد  . ها من أجـل تطـوير أنـشطة الفـضاء اخلـارجي علـى حنـو مـستدام يف األمـد البعيـد                      يف حلِّ 

───────────────── 
والروسية كورقة غرفة اجتماعات يف دورة اللجنة الفرعية العلمية  اإلنكليزيةأُتيحت هذه الوثيقة باللغتني  *  

وقد استنسخت الصيغتان اإلنكليزية والروسية ). A/AC.105/C.1/2014/CRP.17(والتقنية احلادية واخلمسني 
 .بالشكل الذي وردتا به
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ــ ومثــة شــواهد . قــة دراســة متعمِّهــذا املوضــوع وهــو دراســةى، ق اهلــدف الرئيــسي املتــوخَّ حتقَّ
 اأفكـار جديـدة متامـا سـيكون هلـ      وليـد واسـتجالء     متزايدة تدل على قدرة اجملتمع الدويل علـى ت        

ومـن املهـم    . تطـوير النمـاذج الـسلوكية للمـشاركني يف األنـشطة الفـضائية            علـى   أثر إجيايب هام    
 -هج  زالـت باقيـة بـشأن الـنُّ        فـات الـيت مـا      على الرغم من االختال    -احملافظة على إجيابية احلوار     

وجيـب علـى اللجنـة      . مع التركيز على إجراء دراسة دقيقة للجوانب العملية للمسائل قيد النظر          
الفرعية أن تقدم ردوداً موضوعية علـى طائفـة واسـعة نـسبيا مـن املـسائل اهلامـة، تلتـزم خالهلـا                        

د اقــشتها حــىت اآلن أو املــسائل الــيت مل حتــدَّ ويــستوى يف هــذا املــسائل الــيت ن-اءة مبواقفهــا البنَّــ
 نص مشروع املبـادئ التوجيهيـة، فيمـا يتـصل بعـدد مـن               ومن مث، فإنَّ  . بعد بدقة كافية  ماهيتها  

يلـزم تقييمـه  مـن    األحكام اليت تتناول يف املقام األول جوانب أمان العمليات الفضائية، سوف           
وفيمـا  .  تقـدما مبنطق سياسـي أكثـر  كومة حيث مدى اتصال فئات أحكامه مبجاالت العمل احمل 

خيص األمان بالتحديد، بلغت املناقشة مبعىن ما مرحلة دقيقة تتطلب اختـاذ سلـسلة مـن القـرارات                  
أنَّ وال يبــدو . احلــصيفة واملنــضبطة بغيــة هتيئــة الظــروف املناســبة إلعــداد منــوذج حقيقــي للتعــاون

املتعلقة باحلطام الفـضائي والعمليـات الفـضائية        املخطط األويل للمبادئ التوجيهية ملعاجلة املسائل       
وأدوات دعــم التعــاون علــى التوعيــة بــأحوال الفــضاء ســيحقق طفــرة علــى مــستوى الــسياسات   

فالنـصوص الـيت أعـدت    . ر منوذجا حلل عدد من املـشاكل اهلامـة  املتبعة يف هذا الشأن، ألنه ال يوفِّ     
تـدل بعـد داللـة كافيـة علـى التوصـل إىل فهـم         عمومـاً، ال     ا اآلن، وإن أعطت انطباعا إجيابيـ      حىت

  .آلفاق وآليات التعاون يف هذا اجملال
ويف هــذا الــسياق، يلــزم القيــام بعمليــة تطــوير كامــل لفكــرة إنــشاء مركــز موحَّــد             -٢

للمعلومات املتعلقـة برصـد الفـضاء القريـب مـن األرض، وهـي الفكـرة الـيت ُعرضـت يف ورقـة                       
الــشروط املــسبقة لتعزيــز النظــر يف ســبل ووســائل "ي بعنــوان العمــل املقدمــة مــن االحتــاد الروســ

احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف سـياق مـسألة اسـتدامة أنـشطة               
أنَّ وميكن االفتـراض بثقـة كافيـة بـ        ). A/AC.105/C.1/L.338" (الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد    
ق اجلهود املبذولـة يف إطـار نظـام موّحـد نـاجح وميكـن               ر تنسي إنشاء كيان من هذا القبيل سييسِّ     

وبغيـة  . وهـذا هـو احلـل األفـضل مـن مجيـع النـواحي             . التنبؤ به لتبادل املعلومات بـشأن الفـضاء       
مناقشة هذه الفكرة مبزيد من التفصيل، تطرح هذه الورقة فيما يلـي العناصـر األساسـية ملفهـوم                

  .إنشاء هذا املركز للنظر فيها
    



 

V.14-01427 3 
 

A/AC.105/L.290 

   رصد عن األساسية ملفهوم إنشاء مركز موحَّد للمعلومات العناصر    
يشار إليه فيما يلي بكلمة ( األمم املتحدة  منرعايةبالفضاء القريب من األرض 

      ")املركز"
    دواعي اإلنشاء  -أوالً
احلاجة إىل إجياد وسيلة عاملية لتبادل املعلومات بني الـدول واملنظمـات الدوليـة املهتمـة                  -  

ــن أجــل ضــما   ــيم      م ــد، ومجــع وتعم ــد البعي ــضاء يف األم ــشطة الف ــان أن ن اســتدامة وأم
املعلومات بشأن األجـسام الكائنـة يف الفـضاء القريـب مـن األرض واألحـداث الواقعـة                 
فيه، وجتميع أكرب رصيد ممكن من املعلومات املوثوقة وهتيئة سـبيل مـضمون للحـصول               

  .على هذه املعلومات دون متييز
    

    وظائفاألغراض وال  -ثانياً
تنظــيم وتــسيري أعمــال مــصرف دويل حلفــظ بيانــات متعــددة املــصادر بــشأن األجــسام    -  

يـشار إليـه فيمـا يلـي     (واألحداث الفضائية القريبة من األرض وحتديثها بصفة مـستمرة    
  ؛")مصرف البيانات"باسم 

ص مـع   متكني اجلهات املهتمة، اليت تقرها الدول واملنظمات الدولية، من التعامل املـرخَّ             -  
مــصرف البيانــات إليــداع مــا لــديها مــن بيانــات واســتعمال املعلومــات املــدخرة لديــه   

  بأساليب منهجية موّحدة؛
استحداث قوالب موحدة متفق عليها يف أعراف التبادل الدويل للمعلومات من أجل حتديد               -  

  ؛بنية ومضمون املعلومات املتعلقة باألجسام واألحداث الفضائية القريبة من األرض
للمعلومـــات البالغـــة األمهيـــة عـــن ) دون إبطــاء (إنــشاء آليـــة دوليـــة للتعمـــيم الفـــوري    -  

  .األوضاع اخلطرية يف الفضاء اخلارجي
    
  املسائل اليت ميكن معاجلتها يف إطار جلنة األمم املتحدة الستخدام الفضاء اخلارجي   -ثالثاً

ومن خالل القنوات التابعة ) والتقنيةمبا يف ذلك اللجنة الفرعية العلمية (يف األغراض السلمية 
    ملكتب األمم املتحدة لشؤون الفضاء اخلارجي، يف سياق مرحلة التنفيذ األولية هلذه املبادرة

ــها يف مــصرف         -   ــزم ختزين ــيت يل ــات ال ــى املعلوم ــة عل ــسميات االصــطالحية املنطبق ــسيق الت تن
  البيانات؛



 

4 V.14-01427 

 

A/AC.105/L.290

جميات اليت سوف تـستخدم علـى نطـاق         حتديد االحتياجات املطلوبة من األجهزة والربا       -  
املنظومة، مع مراعـاة املتطلبـات الالزمـة حلفـظ نـسخة احتياطيـة مـن البيانـات املـدخرة                    
لــدى املــصرف، ولتيــسري وصــول املــستعملني إىل مــصرف البيانــات علــى حنــو تعــددي  

  ومتواصل ولكفالة أمن املعلومات؛
  حتديد متطلبات الرباجميات اخلاصة؛  -  
ــن   -   ــان مــا ت ــادل املعلومــات بــني املــستعملني ومــصرف     بي ــه القواعــد احلاكمــة لتب ص علي

  .البيانات من شروط يف وصوالت تسلم البيانات ووسائط نقلها
    

    قائمة إرشادية بصنوف املعلومات اليت ستودع لدى مصرف البيانات  -رابعاً
ــاً لاللتزامــات املقــررة  (معلومــات عــن إطــالق األجــسام الفــضائية     -    مبوجــب ُتقــدَّم وفق

، وعمـــال  ١٩٧٥اتفاقيـــة تـــسجيل األجـــسام املُطلقـــة يف الفـــضاء اخلـــارجي، لعـــام       
، وكـذلك املبـادئ     ٦٢/١٠١بالتوصيات الواردة يف قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة         

التوجيهية بشأن االستدامة الطويلـة األمـد ألنـشطة الفـضاء اخلـارجي اجلـاري إعـدادها               
  ؛)واملزمع اعتمادها

والفعليـة لعـودة األجـسام الفـضائية إىل         ) املخطـط هلـا   (أ هبا    عن احلاالت املتنبَّ   معلومات  -  
  ؛)املتحكم وغري املتحكم فيها(الغالف اجلوي من املدار القريب من األرض 

  معلومات عن احلاالت املتنبأ هبا القتران األجسام الكائنة يف الفضاء القريب من األرض؛  -  
حــوادث  جــسام الكائنــة يف الفــضاء القريــب مــن األرض ومعلومــات عــن حــاالت حتطّــم األ  -  

  ؛التصادم
  ا تكتــشفه أجهــزة رصــد الفــضاء مــن أجــسام كائنــة يف الفــضاء القريــب         معلومــات عمَّــ   -  

  من األرض؛
  معلومات عن العمليات املدارية؛  -  
معلومــات عــن حــاالت تعطــل املعــدات الكائنــة علــى مــنت األجــسام الفــضائية أو مــا       -  

  .ذه األجسام من تأثريات جمهولةتتعرض له ه
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    طريقة نقل البيانات  -خامساً
نظراً للمقياس الزمين لألحـداث الـيت تقـع يف الفـضاء والقـدرات التقنيـة للـنظم الراهنـة                      

وميكــن أن تتبــاين .  حتمــاً بــشيء مــن التــأخري ســُتقدَُّم املعلومــات املــستخدمة يف رصــدها، فــإنَّ
ع احلدث الفعلي يف الفضاء وظهور املعلومـات املتعلقـة بـه تباينـا              الفترة الزمنية الفاصلة بني وقو    

واسـعا وفقــا لنــوع املــدار الــذي يقــع فيــه احلــدث، وطبيعــة احلــدث، وخــصائص األجــسام الــيت  
  .والقدرات التقنية لوسيلة الرصد املستخدمة) يف حال تشكلها بالفعل(تتشكل نتيجة لوقوعه 

يعـرض التقوميـات الفلكيـة بنظـام إحـداثي          (وسوف ُتنقـل إىل املركـز بأسـلوب موّحـد             
معلومـات مداريـة عـن األجـسام الكائنـة يف الفـضاء             ) واحد وبالرجوع إىل مقياس زمـين واحـد       

القريب من األرض وتقييمات لدقـة تلـك املعلومـات وذلـك مبعـزل عـن منـاذج احلركـة األوليـة                      
األسـاليب املتبعـة للتنبـؤ    وحمتوى معلومات القيـاس املـستعملة السـتخالص املعلومـات املداريـة و           

  .باحلركة املدارية
نــة علــى حجــم املعلومــات وتــواتر حتــديثها ودقتــها  ومــن املفتــرض أن توضــع قيــود معيَّ  

الفعليــة متليهــا جمموعــة مــن االعتبــارات العمليــة، أوهلــا، وألســباب موضــوعية، ضــرورة مراعــاة  
  .اعتبارات األمن الوطين

حال من األحوال، ممارسـات غـري سـليمة         أيِّ   ب وال ينبغي أن تشوب تقدمي املعلومات،       
ع بتقــدمي وعلــى كــل مــن يتطــوَّ. لةأو مــضلِّ/تنطــوي علــى نقــل معلومــات ُيعــرف أهنــا زائفــة و 

 معلومات إىل مصرف البيانات أن يقتـصر علـى تقـدمي املعلومـات الـيت يعتربهـا هـو نفـسه أهـالً                      
  .للتصديق والثقة وفقا الشتراطاته ومعايريه اخلاصة

من يستعمل معلومات مصرف البيانـات هـو وحـده مـن يقـرر              أنَّ  ملفترض باملثل   ومن ا   
ــات         ــة العملي ــة اســتخدامها يف اختــاذ إجــراءات لوقاي ــدى إمكاني ــها ألغراضــه وم ــدى مالءمت م

مبـا يف ذلـك وضـع لـوائح تنظيميـة           (د سالمتها أو التصدي هلـا       الفضائية من املخاطر اليت قد هتدِّ     
ــا  ــة أمــان العملي ت الفــضائية وحتديــد االشــتراطات املناســبة علــى الــصعيد الــوطين    وطنيــة لكفال

وينبغـي أن يفتـرض القـانون أنَّ املعلومـات          ). وتنفيذ املهام واإلجراءات الالزمـة يف هـذا الـشأن         
املقدمة ال جيوز استخدامها كأسانيد لتحميل من يقدمها باملسؤولية يف حـال تعـرض املـستعمل                

 ومـن املفتـرض كـذلك أنَّ أيَّ       . م بفعل ما بناء على مـضموهنا      للضرر بسبب القيام أو عدم القيا     
بع يف إنشاء املركز وتشغيله ينبغي أن يتـضمن ترتيبـات تتـيح لألمـم املتحـدة العمـل يف               منوذج ُيتَّ 

  .إطار نظام عام لإلبراء املتبادل للذمة
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    أفكار متهيدية بشأن البنية اهليكلية للمركز  -سادساً
خـادوم رئيـسي    : نات والرباجميات املتصلة به على خادومني     سوف ينهض مصرف البيا     

 واحـد منـهما     وينبغـي تزويـد كـلِّ     ). لتطبيقـات املـستعملني   (وخـادوم داعـم     ") خمزن البيانـات  ("
وُيــربط اخلادومــان بــشبكة معلومــات حاســوبية . خبــادوم احتيــاطي تنــسخ فيــه مجيــع املعلومــات

ان تـشغيل اخلـادومني وحتديـد ترتيبـات         وينبغـي ضـمان أمـ     . توضع حتت تصرف ُمـشّغل املركـز      
ــا           ــربط هب ــيت ي ــات ال ــى شــبكة املعلوم ــق عل ــة ُتطب ــة عام ــا يف إطــار سياســة أمني الوصــول إليهم

وينبغــي أن تــستند التطبيقــات اخلاصــة باملــستعملني إىل تكنولوجيــات االنترنــت       . اخلادومــان
ت لتــأمني مــستويات احلديثــة باســتخدام بروتوكــوالت مؤمنــة لنقــل البيانــات، مــع اختــاذ ترتيبــا 

وخــصوصاً، مــستوى مــدير البيانــات، ومــستوى مــدير (متباينــة للوصــول إىل مــوارد املعلومــات 
ــستعملني    ــستويات امل ــة مل ــات املختلف ــن والفئ ــسؤولون عــن شــبكة    ). األم ــون امل ــوىل املوظف ويت

ى وميكــن إقامــة هــذه البنيــة علــ. املعلومــات احلاســوبية القائمــة إدارة عمــل املركــز بــصفة دائمــة
  .أساس املوارد املتاحة لدى مكتب األمم املتحدة يف فيينا

ــضاء     ويف الوقــت احلاضــر، ال يوجــد أيُّ   -٣ ــاطق الف ــع من  نظــام رصــد وطــين يغطــي مجي
القريــب مــن األرض تغطيــة شــاملة، ممــا يــضيف ثقــال إىل الــدعوة إىل التطــوير الكامــل ملفهــوم    

 إنشاء املركز مـن الرغبـة يف صـون مـصاحل            وتنطلق مبادرة . التكامل املتبادل للقدرات يف املركز    
اجملتمع الدويل يف احلصول علـى مـا قـد يلـزم مـن معلومـات لتحليـل األحـداث وتفـسريها، مـع                        

وتنفيـذ  . ل اليت تؤثر على طائفة واسعة من الظـروف املـتغرية للبيئـة الفـضائية              مراعاة شىت العوام  
هذا املشروع، مبا يتصف به بالفعل من الناحيـة التقنيـة مـن عقالنيـة وقـدرات وظيفيـة، ال ميثـل                      

ئ أيـضاً طائفـة مـن    فحسب طفرة جديدة يف جمال تأمني سـالمة العمليـات الفـضائية، بـل سـيهيِّ      
ديـة اإلجيابيـة الـساعية إىل التحـاور حـول      إىل حـد بعيـد التوجهـات التوحّ     احلوافز اليت ستـشجع     

العالقة اجلدلية بني هـذه املـسائل آخـذة يف          أنَّ  ومن الواضح   . تدابري بناء الثقة يف أنشطة الفضاء     
ومن خالل التعويل يف العمل على منطق الشراكة، ميكـن أن تكتـسب الـدول خـربات                 . التطور

اجلـوهر، تـسهم يف تنـشيط صـنع الـسياسات علـى املـستوى الـدويل                 فريدة، من حيـث القيمـة و      
ــضاء اخلــارجي يف         ــى اســتخدام الف ــسعي للمحافظــة عل ــاق ال ــن آف ــصورة مباشــرة م وتوســع ب

وملا كان من املتوخى أن ينتسب املركـز املقتـرح إىل األمـم املتحـدة انتـسابا                 . األغراض السلمية 
خـالل دورهـا يف تقـدمي املعلومـات وتلقيهـا، أن      مباشرا، فينبغي للدول واملنظمات الدولية، من  

 بأسـلوب  سيوَضـعُ تبدي قدرا رفيعا من التحلي بروح املسؤولية يف احملافظـة علـى النظـام الـذي      
دة يف معاهــدة الفــضاء مجــاعي، مــع تنظــيم أنــشطة املركــز وفقــاً للمبــادئ واملعــايري والقــيم احملــدَّ 
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 املعلومــات، مبـا يف ذلـك املعلومــات   ومـن شــأن ذلـك أن يكفـل تقـدمي    . ١٩٦٧اخلـارجي لعـام   
  .احلصرية، بأسلوب نوعي جديد يف سياق سياسة مفتوحة ومنصفة ميكن التنبؤ هبا

وبالنظر إىل عالقة جمموعة املبادئ التوجيهية اجلاري إعدادها باألمـان واألمـن، فينبغـي               -٤
اجل عــددا مــن تزويــد تلــك املبــادئ ببنيــة منطقيــة أفــضل باســتحداث مــواد معياريــة إضــافية تعــ   

فمـن الـضروري خباصـة أن تـرتبط         . اجلوانب الفرعية للموضوع األساسي اليت ال ميكـن إغفاهلـا         
ــة       ــة يف املــستقبل ارتباطــا وثيقــا مبــسألة أمــن القطاعــات األرضــية للــبىن التحتي املبــادئ التوجيهي

وينبغـي  . ةالفضائية القائمة لدى الدول واليت تـؤثر تـأثريا مباشـرا علـى أمـان العمليـات الفـضائي                  
أيضاً أن تدعو املبادئ التوجيهية يف املـستقبل إىل وجـود تفاعـل مـنظم تنظيمـا منطقيـا يف جمـال                      

ووضــع قواعــد تنظيميــة يف هــذين اجملــالني  .  علــى  الــصعيد الــدويل)الــسيرباين(أمــن املعلومــات 
ســاء ثقافــة احملــددين مــن شــأنه أن يــوفر أساســاً لرؤيــة إجيابيــة حلــل املــسائل البالغــة األمهيــة وإلر 

جديدة للشراكة يف مراعاة املصاحل األمنية تقـوم علـى املزاوجـة بـني تلـك املـصاحل واالعتبـارات                 
وشــكل املبــادئ التوجيهيــة املقبلــة ال يقتــضى ضــمنا وضــع لــوائح قانونيــة حــصرية   . األخالقيــة

بــشأن هــذه املــسائل، وإمنــا ُيقتــرح وضــع منــوذج وســط لقواعــد ســلوك بّنــاءة تنتــهجها الــدول   
عــضاء وســائر اجلهــات املــشاركة يف أنــشطة الفــضاء اخلــارجي، مبــا يتــيح تلبيــة االحتياجــات  األ

امللحــة واالســتفادة مــن الــدروس املستخلــصة يف هــذا الــشأن بــصورة أشــد فعاليــة، مــع تعريــف  
ومـن املهـم    . اجلمهور العام هبا وإتاحة اجملال له للتعبري عن رأيه يف سياق ُنهج سياسـاتية حديثـة               

صل إىل اتفاق من حيث املبدأ حول الُنهج السياسية والقانونية لتنفيذ عمليات اإلزالـة              أيضا التو 
أيِّ أو املركبات الفضائية العاملة أو غري العاملة حبيث يـستند تنظـيم    /الفعلية للحطام الفضائي و   

 والعنايـة جبميـع  . ممارسات لتنظيف الفضاء اخلارجي يف املستقبل إىل أسـس قانونيـة منـذ البدايـة             
هذه املسائل اهلامة وامللحة من شأهنا تعميق وتوسيع مفهـوم اسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي                  

هـذا املـشروع يزيـد مـن تعقيـد مهمـة حتقيـق        أنَّ  ورغم  . يف األمد البعيد واملمارسات املتعلقة به     
ــار         ــه يأخــذ يف االعتب ــسوغه ألن ــا ي ــه م ــدول، فهــو مــشروع ســليم ول ــساق بــني مواقــف ال االت

  .املوضوعية الراهنةالتحديات 
وباإلضــافة إىل االقتراحــات الــيت تتــضمنها ورقــة العمــل املــذكورة أعــاله املقدمــة مــن      -٥

االحتاد الروسـي، يـرد فيمـا يلـي مـشروع مبـادئ توجيهيـة ميكـن اعتمادهـا يف هـذا الـشأن مـن                         
ــة     ــة والتقني ــة العلمي ــة الفرعي ــادئ   (أجــل عرضــه علــى اللجن ــصيغة األصــلية هلــذه املب وضــعت ال

  ):لتوجيهية باللغتني االنكليزية والروسيةا
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    بناء نظام دويل لتبادل املعلومات والبيانات  
ينبغي تشجيع الدول واملنظمات الدولية على وضـع وتطبيـق إجـراءات حمـددة                  

بــصورة مناســبة وموثــوق هبــا لتبــادل ملعلومــات مــن أجــل تــدعيم مــصاحلها املــشتركة    
ستجدة واملتوقعـة واحملتملـة يف الفـضاء القريـب مـن            والفردية إزاء األوضاع اخلطـرية املـ      

يـاً إلنفـاذ هـذه      وتوخِّ. األرض اليت قد تؤثر على أمن وأمان عمليات الفـضاء اخلـارجي           
اإلجراءات على الوجه الصحيح، تعني الدول واملنظمات الدولية بـصورة رمسيـة كيانـاً              

اجلة التقـارير والتنبـؤات     مناسبا ذا قدرة عملية على املشاركة يف تبادل املعلومات، ومع         
ــدابري     ــاد التـ ــا يتعلـــق باعتمـ ــة اتـــصال فيمـ ــداث، والعمـــل كجهـ ــواردة بـــشأن األحـ الـ
االحترازية والتصدي لألزمات، وتعلـن بيانـات االتـصال اخلاصـة هبـذا الكيـان، وذلـك           

  .لغرض دعم آليات اإلنذار باألزمات وإدارهتا
ليـة دوليـة متفـق عليهـا        وينبغي تشجيع الدول واملنظمات الدولية على وضـع آ            

لتبادل البيانات الفعلية عن مجيع األجسام العاملة وغري العاملة يف الفـضاء القريـب مـن                
وتنفيـــذها ) بـــالنظر الحتمـــاالت نـــشوء أوضـــاع خطـــرية يف البيئـــة الفـــضائية(األرض 

مة علـى   واستخدامها، على أن تكون مفتوحة ملشاركة مجيع األطراف املهتمـة ومـصمَّ           
 اجلوانب العملية، علـى تـوفري معلومـات موثوقـة ودقيقـة ووافيـة               مجيعمن  حنو يساعد،   

مبا يشمل املعلومات اليت تقطع األطراف اليت تنقلها بأهنـا تتـصف بتلـك    (بدرجة كافية  
بـشأن  ) بـالنظر لـضرورة اختـاذ إجـراءات اسـتباقية وقائيـة           (يف وقت مناسـب     ) السمات

ومــات عــن الفتــرة الزمنيــة النطبــاق  حلظــات أو فتــرات زمنيــة حمــددة مــع تعزيزهــا مبعل 
ــ مركــٌزُينــَشأ. [البيانــات املنقولــة د للمعلومــات عــن رصــد الفــضاء القريــب مــن    موحَّ

 األمــم املتحــدة ليكــون حمــورا أساســيا لنظــام دويل لتوزيــع  مــنرعايــةب وُيــشغَّلُاألرض 
املعلومــات ومنــصة معلومــات للتعــاون املتعــدد األطــراف علــى تبــادل ونــشر معلومــات 

 وتوَضـُع، مـن  . ددة املصادر بشأن األجسام واألحداث الفضائية القريبة من األرض  متع
  الترتيبـاتُ  ،خالل جلنة األمم املتحدة الستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية         

ها اجلمعية العامـة لألمـم       مهامه ومسؤولياته القانونية لكي تقرَّ     ُدالتنظيمية للمركز وحتدَّ  
  ].املتحدة

    
    يري الواجب مراعاهتا يف عمليات اإلزالة الفعلية لألجسام املداريةاملعا  
ــة      يِّ ينبغــي أل     ــة الفعلي ــات لإلزال ــذ عملي ــة تنظــر يف تنفي ــة أو منظمــة دولي دول

أو غـري العاملـة أو تـشرع يف عمليـات     /للحطام الفضائي واألجسام الفـضائية العاملـة و     
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ــوم، خــالل مر     ــا، أن تق ــشارك فيه ــل أو ت ــذا القبي ــن ه ــت يف جــدوى تلــك   م ــة الب حل
العمليــات وأماهنــا، وكــذلك علــى امتــداد مراحــل اإلعــداد والتنفيــذ لتلــك العمليــات،   
بإجراء استعراض واف جملموعة مترابطـة مـن االشـتراطات والتـدابري الـصارمة املتـوخى                
منها كفالة استبانة املخاطر وحتليلها وتقييمها ومنع وقوعها مث تنفـذها علـى حنـو فعـال            

دام الوسائل واألساليب املناسبة اليت من شـأهنا جعـل تلـك العمليـات مأمونـة                مع استخ 
وعنــد البــت يف أســاليب ختفيــف . ومتــسقة متامــا مــع مبــادئ القــانون الــدويل ومعــايريه

املخــاطر واختيــار الوســائل والتقنيــات الالزمــة لتنفيــذ عمليــات اإلزالــة الفعليــة، ينبغــي  
 إما بسبب القيام بفعل مـا أو تـرك فعـل مـا،     احلرص التام على جتنب كل ما من شأنه،       

أن يعــرض للخطــر الــنظم أو اجملموعــات أو الوســائط املداريــة الــيت متلكهــا أو تــشغلها   
أو /دها بـاخلطر و   أو يهـدِّ  /دولة أخرى أو منظمات دوليـة أو كيانـات أجنبيـة أخـرى و             

ــدهور أو اإل      يعرِّ ــضها للت ــشغيلها، أو تعري ــك إســاءة ت ــا يف ذل ــضياع، مب ضــرار ضــها لل
بسالمتها، جزئيا أو كليا، علـى حنـو ميـس حبقـوق ومـصاحل تلـك الـدول أو املنظمـات                     

وينبغي أن يكون من املفهوم بوجـه عـام أنَّ   . الدولية أو الكيانات األجنبية أو حيد منها      
  : عملية إزالة فعلية ينبغي أن تراعي ما يليأيَّ

ملوجودات الفـضائية   تأثريات تكنولوجية قسرية على ا    أيِّ  تاليف إحداث     -    
املذكورة أعاله بدون موافقة موثقة بصورة صـحيحة وإذن صـريح مـن             

أو املنظمـة الدوليـة املعنيـة       /و) مبا يف ذلك دولـة التـسجيل      (الدولة املعنية   
  أو الكيان املعين؛/و

أعمــال متــس بالواليــة القــضائية علــى املوجــودات  أيِّ عــدم التــسبب يف   -    
  .هام الرقابية املتعلقة هباأو امل/األجنبية املذكورة و

    
  أجنبيةاحترام أمن البىن التحتية األرضية واإلعالمية املتعلقة بالفضاء التابعة جلهات   

  
، ٢٠١٣ يونيـه / استكملت الـصيغة املقدمـة مـن االحتـاد الروسـي يف حزيـران              :ملحوظة  

 علــى )رباينالــسي(الــيت تؤلــف الفقــرة األوىل، بــالفقرة الثانيــة املتعلقــة بــأمن املعلومــات   
  . لصياغة مشروع مبدأ توجيهي واحدالصعيد الدويل

ينبغي تشجيع الدول واملنظمات الدولية على النظر يف مفهوم استدامة أنـشطة                
الفضاء اخلارجي يف األمـد البعيـد واملمارسـات الكفيلـة بتحقيـق تلـك االسـتدامة علـى                   

ن وأمــن البنيــة التحتيــة أهنمــا جــزء ال يتجــزأ مــن جممــوع املــسائل املتعلقــة بــضمان أمــا  
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األرضــية الــيت تتــيح تــشغيل الــنظم واجملموعــات والوســائل املداريــة واســتقبال البيانــات  
وحرصــا علــى تنفيــذ األنــشطة الفــضائية علــى حنــو   . منــها ومعاجلتــها علــى حنــو ســليم 

مـــسؤول وســـلمي، ينبغـــي للـــدول واملنظمـــات الدوليـــة أن تتخـــذ، يف إطـــار الـــدعم   
استدامة أنشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد واملمارسـات             املؤسسي العام ملفهوم    

الكفيلة بتحقيق تلك االستدامة، قرارات مدروسة ومعتمدة بـصورة رمسيـة فعليـة علـى        
مستوى السياسات واملبادئ حتول دون اختاذ أيِّ إجراء من شأنه أن يفسد عمـل الـبىن        

ة لــسيطرهتا أو يــؤثر ســلبا علــى أو اخلاضــع/التحتيــة األرضــية التابعــة للــدول األجنبيــة و
  .قدرهتا على تقدمي اخلدمات

ويقتضي هذا النهج الـشامل أن تقبـل مجيـع الـدول واملنظمـات الدوليـة حتمـل                      
مـــسؤولياهتا بـــشأن وضـــع وانتـــهاج سياســـة ألمـــن املعلومـــات، يف إطـــار مبادئهـــا         

ــات    ــأمن املعلوم ــسيرباين(واســتراتيجياهتا اخلاصــة ب ــساعي ال  ) ال ــن خــالل امل ــشطة وم ن
بـصورة مناسـبة احلاجـة إىل     هـذه الـسياسة      أن تلـيب     علىاملبذولة على املستوى الدويل،     

ــع ضــروب إســاءة اســتخدام        ــق مبن ــه فيمــا يتعل ــد طرائق ــال وحتدي ــدويل الفع ــاون ال التع
 أنشطة أخرى تتعارض مع مهمـة احلـد         أو أيِّ /تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت و   

عطيـل الـبىن التحتيـة اإلعالميـة الوطنيـة واألجنبيـة            من مواطن الـضعف واحليلولـة دون ت       
والدولية ذات األمهية الكبرية، والـيت قـد تكـون مرتبطـة ارتباطـا مباشـرا بـضمان أمـان                    
وأمن تشغيل النظم واجملموعات والوسائط املداريـة اخلاضـعة للواليـة القانونيـة الوطنيـة               

وبالتــايل، . ها وردعهــاأو األجنبيــة، وحتديــد تلــك الــضروب أو األنــشطة والتحــري عنــ
أو بنـاء علـى الطلـب، يف        /ينبغي للدول واملنظمات الدولية أن تشرع، عند االقتـضاء و         

التواصل والتفاعل العملي فيما بينها للتصدي بصورة آنية ملا يستجد أو حيتمل وقوعـه              
  .من خماطر وأحداث يف القطاع قيد النظر

 


