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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية   

  الدورة السادسة واخلمسون
  ٢٠١٣يونيه / حزيران٢١- ١٢فيينا، 

  تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
        عن أعمال دورهتا اخلمسني

جتميع ملشاريع املبادئ التوجيهية املقترحة من أفرقة اخلرباء ألف إىل دال     
 املعين باستدامة أنشطة الفضاء  العاملر فيها الفريقمن أجل أن ينظ

يف األمد البعيد، بصيغتها املقدمة يف الدورة السادسة اخلارجي 
      فضاء اخلارجي يف األغراض السلميةواخلمسني للجنة استخدام ال

      رة من األمانةمذكِّ    
    مةمقدِّ  -أوالً  

ــضاء اخلـــ     -١ ــتخدام الفـ ــة اسـ ــسادسة واخلمـــسني للجنـ ــدورة الـ ــراض يف الـ ارجي يف األغـ
السلمية، ُعرضت على الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد                 

 الـيت اقترحتـها   ، اليت تتـضمن جمموعـة مـن مـشاريع املبـادئ التوجيهيـة               A/AC.105/1041الوثيقة  
واتفـق  . ة والتقنيـة   هنايـة الـدورة اخلمـسني للجنـة الفرعيـة العلميـ            حىتأفرقة اخلرباء ألف إىل دال      

أن تتـاح جبميـع اللغـات الرمسيـة لألمـم املتحـدة يف أقـرب وقـت ممكـن بعـد                      الفريق العامل على    
م الـذي أحرزتـه     دُّحة من تلك الوثيقـة تعكـس التقـ        الدورة السادسة واخلمسني للجنة صيغة منقَّ     

ــة  ــة املقترحــة    اخلــرباءأفرق ــادئ التوجيهي ــشاريع املب ــها  يف وضــع م ــدورة خــاللمن ــسادسة  ال ال
  .واخلمسني للجنة
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ن هذه الوثيقة تنقيحا جملموعة مشاريع القواعـد التوجيهيـة الـيت اقترحتـها أفرقـة                مَّوتتض  -٢
 األمانـة علـى أي   ُتقْـِدم ومل .  هناية الـدورة الـسادسة واخلمـسني للجنـة    حىتاخلرباء ألف إىل دال  

مث، يعتريهــا شــيء مــن ، ومــن  هــذهحماولــة للمواءمــة بــني مــضمون مــشاريع القواعــد التوجيهيــة
 عنـدما ُتـدمج أعمـال أفرقـة اخلـرباء هـذه يف عمـل الفريـق                  ُيتـدارك سـوف    االزدواجية والتجـزؤ  

 صـوب إعـداد مـشروع جمموعـة مـن املبـادئ             األمامومتثل هذه الوثيقة خطوة هامة إىل       . العامل
التوجيهية للفريق العامـل وسـوف تـستخدم كأسـاس لوضـع ورقـة عمـل يعـدها رئـيس الفريـق                      

الفريق العامـل وجمموعـة أوليـة مـن مـشاريع املبـادئ       من لعامل تتضمن مقترحا مبشروع لتقرير     ا
التوجيهية، وسوف تتاح جبميع اللغات الرمسيـة لألمـم املتحـدة مـن أجـل عرضـها علـى الـدورة             

  . واخلمسني للجنة العلمية والتقنيةةاحلادي
    

  من أجل ة اخلرباء مشاريع املبادئ التوجيهية املقترحة من أفرق  -ثانياًً  
   ينظر فيها الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي أن

    يف األمد البعيد
    فريق اخلرباء ألف    
     للتنمية املستدامة على األرضالداعماالستخدام املستدام للفضاء     

نظر فيهـا   الـيت سـي   املبادئ التوجيهية املقتَرحـة مـن فريـق اخلـرباء ألـف         فيما يلي مشاريع    
  .الفريق العامل

    
    ١- املبدأ التوجيهي ألف    
تشجيع الدول األعضاء على أن تضع يف اعتبارها متطلّبات ُنظم رصد األرض     

واخلدمات الفضائية لدى استخدامها للطَّيف الكهرومغنطيسي، وفقاً للوائح الراديو 
    الصادرة عن االحتاد الدويل لالتصاالت وتوصياته يف هذا الشأن

ينبغــي للــدول، لــدى اســتخدامها للطَّيــف الكهرومغنطيــسي، أن تــضع يف اعتبارهــا          
اخلدمات الفضائية دعماً للتنميـة املـستدامة   وسائر النظم وفضائية المتطلّبات نظم رصد األرض     

  . وتوصياتهعلى األرض، وذلك وفقاً للوائح الراديو الصادرة عن االحتاد الدويل لالتصاالت
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    ٢- ي ألفاملبدأ التوجيه    
رة ألغراض  باألنشطة والتطبيقات الفضائية املسخَّوالوعي العامتعزيز التوعية املؤسسية     

 واإلنذار املبكر بالكوارث  واحلد من الكوارثالتنمية املستدامة على كوكب األرض
    احملتَملة وإدارة الكوارث واإلغاثة يف حاالت الكوارث

ادر طواعيــةً إىل مجــع املعلومــات عــن أدوات    ينبغــي للــدول واملنظمــات الدوليــة أن تبــ      
ــرامج  ــة الوب ــافع الــيت تعــود    العامــة والتثقيــف العــام توعي ــة إىل نــشر املعلومــات عــن املن مــن  اهلادف

 التنميــة املــستدامة، وأن تطلــب املــساعدة مــن خــرباء االتــصاالت مــن اســتخدام الفــضاء ألغــراض
 العامة لألمـم املتحـدة لالسـتعانة هبـم يف     الدول ومن مكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة    

إعداد جمَمع حيوي هلذه املعلومات، بغية تيسري التنمية وتنفيذ مبادرات مماثلة تشتمل علـى توجيـه                
  .رسائل توعية متسقة

وينبغي للجهات الفاعلة يف ميـدان الفـضاء، مبـا يف ذلـك الـدول واملنظمـات الدوليـة، أن                      
 التنميـة املـستدامة، وذلـك مـن خـالل           ألغـراض لتطبيقـات الفـضائية      ا الوعي العام باسـتخدام   ز  تعزِّ

ضع يـ واملؤسـسات العموميـة وكيانـات القطـاع اخلـاص واجملتمـع املـدين،          تنهض بـه    جهٍد مشترك   
  .يف االعتبار على وجه اخلصوص احتياجات الشباب وأجيال املستقبل

 تعـىن ظمـات الدوليـة أن   ولدى تصميم برامج التعليم يف جمال الفضاء، ينبغـي للـدول واملن             
 دراســـية لنـــشر املعـــارف وتعزيـــز املمارســـات املتعلقـــة باســـتخدام دورات بتـــوفريخاصـــة عنايـــة 

  . حتقيق التنمية املستدامةيفالتطبيقات الفضائية 
قـرار اجلمعيـة   (ووفقاً للمبادئ املتصلة باستشعار األرض عـن ُبعـد مـن الفـضاء اخلـارجي           
 علــى جوانــب الطــوارئ الــيت قــد تــؤثّر  ألزمــات التــصدي ومــن أجــل، )، املرفــق٤١/٦٥العامــة 

االجتماعيــة األساســية، كــالكوارث الطبيعيــة وغريهــا مــن األحــداث الــضارة والنكبــات    الرفاهــة 
الكربى، ينبغي للدول واملنظمات الدولية أن تقـوم بـاجلهود الالزمـة إلتاحـة سـبل احلـصول علـى                    

لبلـدان املتـضررة، مـع احلـرص علـى تطبيـق مبـادئ              املعلومات والبيانات الفضائية ذات الصلة إىل ا      
  .زاهة وعدم التمييز احلياد والن

    



 

4 V.13-85406 

 

A/AC.105/1041/Rev.1 

    ٣- املبدأ التوجيهي ألف    
دعم التعاون الدويل وتعزيزه من أجل بناء القدرات وتيسري سبل احلصول على البيانات     

مدة على أسس مقبولة من مجيع األطراف، وذلك من خالل تبادل البيانات واملعلومات املست
     مع مراعاة احتياجات البلدان النامية ومصاحلها،واألدوات املتصلة بذلك

 جهــود التعــاون الــدويل يف جمــال بنــاء     قتنــسِّ ينبغــي للــدول واملنظمــات الدوليــة أن      
ضـمان الكفـاءة يف     القدرات وتيسري سـبل احلـصول علـى البيانـات فيمـا يتـصل بالفـضاء، بغيـة                   

ــوارد املتاحــة و   ــاباســتخدام امل ــة اجتن ــة   االزدواجي ــائف ويف غــري الالزم ــودالوظ ــدر اجله  بالق
  .، مع مراعاة احتياجات البلدان النامية ومصاحلهااملعقول واملناسب

ز وتـدعم التعـاون علـى الـصعيدين اإلقليمـي           وينبغي للدول واملنظمات الدوليـة أن تعـزِّ         
بنـاء قـدرات   إىل  والتوصُّلية،   جتميع املوارد البشرية والتقنية واملال     ملساعدة البلدان على  والدويل  

تعزيــز اســتدامة أنــشطة الفــضاء اخلــارجي يف  وذات كفــاءة فيمــا يتــصل مبيــدان أنــشطة الفــضاء
  .األمد البعيد ودعم التنمية املستدامة يف كوكب األرض

كما ينبغي للدول واملنظمـات الدوليـة أن تستكـشف أشـكاالً جديـدة مـن التعـاون يف                     
يمــي والــدويل، دومنــا مــساس مببــادرات التعــاون الــدويل اجلاريــة،   العمــل علــى الــصعيدين اإلقل 

ج احلوكمـة اخلاصـة      واملعـايري وهنـ    األعـراف  على الصعيد الوطين     قعلى أن تطبِّ   البلدان   ملساعدة
بالفــضاء، واضــعةً يف احلــسبان ضــرورة اســتدامة األنــشطة الفــضائية يف األمــد البعيــد، وكــذلك  

  .ااحتياجات البلدان النامية ومصاحله
    

    ٤- املبدأ التوجيهي ألف    
من أجل دعم االهتمام املتنامي لدى على أسس مقبولة من اجلميع تشجيع التعاون الدويل     

كثري من البلدان بإنشاء قدرات وطنية خبصوص أنشطة الفضاء اخلارجي من خالل برامج 
 لقواعد ، ووفقاًبناء القدرات ونقل التكنولوجيا، دون مساس حبقوق امللكية الفكرية

    ، مع مراعاة متطلبات استدامة هذه األنشطة يف األمد البعيدومبادئ عدم االنتشار
ــة أن      التعــاون الــتقين علــى الــصعيد  تنظــر يف تــشجيعينبغــي للــدول واملنظمــات الدولي

  .الدويل من أجل تعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي ودعم التنمية املستدامة يف األرض
أشــكال أن تنظــر يف ملنظمــات الدوليــة أن تــدعم املبــادرات احلاليــة و وينبغــي للــدول وا  

جديدة من التعاون يف العمل على الصعيدين اإلقليمي والدويل من أجـل تعزيـز بنـاء القـدرات،                
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ــة       ــشريعات الوطني ــاً للت ــة ومــصاحلها، ووفق ــدان النامي وااللتزامــات مــع مراعــاة احتياجــات البل
  .والقانون الدويلنتشار املتعددة األطراف وقواعد عدم اال

مــن  التكنولوجيــا لترتيبــات لــصونج كمــا ينبغــي للــدول واملنظمــات الدوليــة أن تــروِّ    
ر بنــاء القــدرات الفــضائية، مــع احتــرام حقــوق امللكيــة الفكريــة يف الوقــت ذاتــه، سِّ تيــشــأهنا أن

  .ووفقا لقواعد ومبادئ عدم االنتشار، وكذلك متطلبات االستدامة يف األمد البعيد
ــزم االضــطالع أو اإلذن         ــأذن باالضــطالع، أو تعت ــضطلع، أو ت ــيت ت ــدول ال وينبغــي لل

أجـسام ومـواد ومـصنوعات      (باالضطالع، بأنشطة فضائية دولية تشتمل على اسـتخدام أشـياء           
 تـستند إىل تكنولوجيـات ُيحظـر إفـشاؤها واملـضّي قُـدماً يف نقلـها               ) ومعدات ومنتجات أخـرى   

مايــة علــى مــستويات مناســبة، أن تكفــل تــسيري هــذه األنــشطة ، ومــن مث تــستدعي احلدون إذن
، بصرف النظر عّمـا إذا كانـت هـذه           املتعلقة بعدم االنتشار   وفقاً ملبادئ وقواعد القانون الدويل    

األنشطة تقوم هبـا كيانـات حكوميـة أو غـري حكوميـة أو ُيـضطلع مـن خـالل منظمـات تنتمـي                        
الفـضائية ملعـايري وممارسـات تتـسم باملـسؤولية مثـل             األنشطة   تثلوينبغي أن مت  . إليها هذه الدول  

  .مدونة الهاي لقواعد السلوك ملنع انتشار القذائف التسيارية
وينبغي للدول املعنية أن تتيح الفرص املناسبة إلرساء نظام رقـايب قـانوين وإداري أشـّد                  

 وجـه اخلـصوص،     قوةً فيما يتعلق هبذا التعاون، يف احلاالت اليت يكـون فيهـا ذلـك مناسـباً علـى                 
ينبغــي و. أو حــىت أساســياً، بــالنظر إىل طبيعــة الــسلع اخلاضــعة للمراقبــة الــيت ُتــصدَّر أو ُتــستورد

للدول أن تسعى إىل صياغة عالقـات مـن التعـاون يف العمـل تـستند إىل املنـافع املتبادلـة واملزايـا                       
 املنتجــات ونصــاملتــساوية فيمــا خيــّص دراســة وتــسوية املــسائل ذات الــصلة بتنــسيق إجــراءات  

 املنافع احملتمل احلـصول عليهـا مـن هـذه املمارسـة، ُتـشجَّع               تعظيمومن أجل   . اخلاضعة للمراقبة 
 ذات طــابع  تنفيــذ تــدابريعلــى،  أخــرىالــدول أيــضاً علــى أن تــنص، يف اتفاقــات أو ترتيبــات  

ــتــشريعاهتا الوطنيــة، مؤســسي يتناســب مــع   ســالمة الــسلع املــستوردة اخلاضــعة  أمــن وضمان ل
وينبغـــي للـــدول، الـــيت تتـــصرف وفقـــا . اقبـــة أثنـــاء وجودهـــا يف إقلـــيم الدولـــة املـــستوردةللمر

ــع، أن ُتجــري مــشاورات ترمــي إىل       ــة مــن اجلمي ــصلة وعلــى أســس مقبول ــشريعات ذات ال للت
  :التوّصل إىل اتفاق فيما يتعلق مبا يلي

ــة مــا بعــد     )أ(   ــعالرصــد والتحقّــق يف مرحل ضــعة  اخلااألشــياء للتأكّــد مــن أنَّ البي
   به؛ على حنو غري مأذونيف نقلهاللمراقبة ليست ُعرضةً ملخاطر استخدامها أو املضّي قُدماً 

تعزيز إجراءات االعتماد والتوثيق القـانوين لالسـتعمال النـهائي علـى مـستوى                )ب(  
  ؛الدولة
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 وذلــك مــن أجــل  إليهــااإلشــراف القــانوين علــى العقــود واألنــشطة املــستندة     )ج(  
 النـهائي للـسلع   سـتعمال   اال عليهـا بـشأن      املتَّفـق ال للتطبيق السليم للتـدابري       فعَّ التسهيل على حنو  

احملمّية املستوردة، ومن أجل منع حدوث أّي ظروف ميكن فيها أن تصبح تلك الـسلع، حينمـا             
أو الســتعماهلا تكــون موجــودة يف إقلــيم الدولــة املــستوردة، ُعرضــة لتنــازع الواليــات القــضائية 

  ؛عةألغراض غري مشرو
 اهليئـــات ذات الـــصلة التابعـــة للدولـــة املعنيـــة احلـــرص علـــى أن تكـــون لـــدى  )د(  

 اخلاضـعة للمراقبـة، والختـاذ       لألشـياء  لرصد االسـتعمال النـهائي       الصالحيات والقدرات الالزمة  
 قرينـة علـى عـدم       حيثمـا وجـدت   ) املناسـبة مبا يف ذلك إصدار األوامـر       (التدابري الفورية الالزمة    

  .يبات املَربمة بشأن االستعمال النهائياالمتثال للترت
    

    ٥- املبدأ التوجيهي ألف    
 قدرات ومعايري وإجيادتشجيع التعاون الدويل بغية مساعدة البلدان على حشد املوارد البشرية     

  تقنية وقانونية تكون متوافقة مع األطر التنظيمية ذات الصلة، وخباصة بالنسبة إىل البلدان 
    ر قدراهتا يف جمال التطبيقات واألنشطة اخلاصة بالفضاء اخلارجياليت بدأت يف تطوي

ــروِّ       ــة وأن ت ــادرات اجلاري ــدعم املب ــة أن ت ــدول واملنظمــات الدولي ج ألشــكال ينبغــي لل
جديدة من التعاون على الصعيدين اإلقليمي والدويل بغية تقدمي املساعدة إىل البلدان مـن أجـل                

 بــشأن أنــشطة الفــضاء  كفــؤةيــق قــدرات ومعــايري تقنيــة  حــشد املــوارد البــشرية واملاليــة، وحتق 
اخلارجي، تكون متوافقـة مـع االسـتدامة يف األمـد البعيـد واألطـر التنظيميـة ذات الـصلة، ومـن                      
أجــل تقــدمي املــساعدة إىل البلــدان املــستجّدة يف مــضمار الفــضاء علــى تنفيــذ اللــوائح التنظيميــة  

  .األنشطة الفضائية يف األمد البعيدالفضائية الوطنية، مع مراعاة ضرورة استدامة 
    

    ٦- املبدأ التوجيهي ألف    
  التشجيع على إعداد دراسات والقيام مببادرات أخرى الستخدام الفضاء اخلارجي،     

    مبا يف ذلك األجرام السماوية، على حنو مستدام
يف ســـياق اســـتخدام الفـــضاء اخلـــارجي واستكـــشافه ألغـــراض ســـلمية، مبـــا يف ذلـــك   
الــسماوية، ينبغــي للــدول أن تــضع يف االعتبــار، بــالرجوع إىل الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر   األجــرام 

األمم املتحدة بشأن التنمية املستدامة، األبعـاد الثالثـة اخلاصـة بالتنميـة املـستدامة علـى كوكـب            
  .البعد االجتماعي والبعد االقتصادي والبعد اإلمنائي: األرض، وهي
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اذ تدابري وافيـة بـالغرض بـشأن الـسالمة مـن أجـل محايـة                وينبغي للدول أن تنظر يف اخت       
كوكب األرض وبيئة الفضاء من التلّوث الضار، وذلك باالستفادة من التـدابري املطبقـة حاليـاً،                

 علــى تلــك األنــشطة،   قــد تنطبــق ومنــها مــثالً أفــضل املمارســات واملبــادئ التوجيهيــة الــيت       
  .عند االقتضاءوباستحداث تدابري جديدة، 

    
    ٧- ملبدأ التوجيهي ألفا    
يات واخلدمات تعزيز ودعم أعمال البحث والتطوير املتعلقة بالتكنولوجيات والعمل    

    الفضائية املستدامة
 تقلٍِّـل على الدول واملنظمات الدولية أن تشجع على العمل على تطـوير تكنولوجيـات                

الفـضائية مـن أجـل تعزيـز         املوجـودات إىل أدىن حد من اآلثار البيئية للتصنيع وعمليات إطـالق           
  .استدامة تلك األنشطة يف األمد البعيد

م مـن إمكانيـة     ج لتطـوير تكنولوجيـات تعظِّـ      وعلى الـدول واملنظمـات الدوليـة أن تـروِّ           
  . الفضائية أو استخدامها يف أغراض جديدةاملوجوداتإعادة استخدام 

م  تعظِّــضائيةالســتحداث موجــودات فــ ج وِّوميكــن للــدول واملنظمــات الدوليــة أن تــر   
  .استخدام املوارد املتجددة

    
    مواضيع ُيوَصى بالنظر فيها مستقبالً    

ــسلمية أن تنظــر يف دراســة        -١ ــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض ال ينبغــي للجن
  .مسألة استكشاف الفضاء اخلارجي يف سياق التنمية املستدامة

ــة أن تقـــوم بتجميـــع    -٢ ــة وافيـــة مـــن التـــدابري  ينبغـــي للـــدول واملنظمـــات الدوليـ  خالصـ
واملمارسات واملعايري وغريها من العناصر اليت تؤّدي إىل سالمة تـسيري أنـشطة اسـتغالل مـوارد                 

ج هلـا مجيـع اجلهـات    الفضاء، وينبغـي أن ُيتـاح احلـصول علـى اخلالصـة الوافيـة جمانـاً، وأن تـروِّ           
  .الفاعلة املعنية بالفضاء، مبا يف ذلك الدول واملنظمات الدولية

ُتشجَّع الدول على استحداث معـايري جديـدة بـشأن اجتنـاب التلـّوث الـضار بالفـضاء                    -٣
اخلارجي وذلك من أجل تعزيز استدامة الفضاء اخلـارجي، مبـا يف ذلـك األجـرام الـسماوية، يف          

  .األمد البعيد
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ــسلمية أن      -٤ ــراض الـ ــارجي يف األغـ ــضاء اخلـ ــتخدام الفـ ــة اسـ ــي للجنـ ــى ينبغـ ــل علـ  تعمـ
إليـه علـى حنـو منـصف        سبل الوصـول    ات لالستفادة من منافع الفضاء وإتاحة       مبادراستحداث  

  . بغية دعم التنمية املستدامة على كوكب األرضوكفء وعقالين
    

    فريق اخلرباء باء    
احلُطام الفضائي والعمليات الفضائية وأدوات دعم التعاون يف جمال التوعية     

    بأحوال الفضاء
لتوجيهيـة املقترحـة مـن فريـق اخلـرباء بـاء الـيت سـينظر فيهـا                  فيما يلي مـشاريع املبـادئ ا        

 واملبادئ التوجيهيـة والبنـود الـيت مـا زالـت قيـد املناقـشة لـدى فريـق اخلـرباء بـاء              .الفريق العامل 
  .موضوعة بني أقواس معقوفة

    
    ١- املبدأ التوجيهي باء    
     وتبادهلا ونشرها املعلومات عن رصد احلطام الفضائيتعزيز مجع    

 تكنولوجيـات   اسـتحداث واسـتخدام   ع علـى    ينبغي للدول واملنظمات الدولية أن تشجِّ       
 ألغـــراض قيـــاس اخلـــواص املداريـــة والفيزيائيـــة للحطـــام الفـــضائي ورصـــدها وحتديـــد مناســـبة

ج لتبادل ونـشر املنتجـات البيانيـة املـستمّدة منـها ومنـهجيات              وأن تروِّ اخلصائص اليت تتمّيز هبا     
  .استخدامها

    
    ٢- بدأ التوجيهي باءامل    
    تنفيذ تدابري التخفيف من احلطام الفضائي    

 التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عن جلنة اسـتخدام الفـضاء            وفقاً للمبادئ   
، ينبغـي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن تعـاجل وترسـي                يةاخلارجي يف األغراض السلم   

  . احلطام الفضائي من خالل آليات قابلة للتطبيقوتنفّذ التدابري اخلاصة بالتخفيف من
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    ٣- املبدأ التوجيهي باء    
  املتحكَّم حاالت العودة احلّد من املخاطر احملدقة بالناس واملمتلكات من جّراء     

    فيها إىل الغالف اجلوي
 للمركبـات الفـضائية     يف حاالت العودة املتحكَّم فيهـا     واملنظمات الدولية   ينبغي للدول     

أن تنظـر يف توجيـه      أو املراحـل دون املداريـة منـها         /املراحل املدارية من مركبات اإلطـالق و      أو  
وعنــد [ بالفعــل ذلــك باّتبــاع اإلجــراءات املقــرَّرة، ووالبحــرينياجلــويني املالحــني إشــعارات إىل 

  ].خرىألالدول ا واالقتضاء إبالغ اجلمهور العام
    

    ٤- املبدأ التوجيهي باء    
إجياد تقنيات لتحسني دقة البيانات املدارية من أجل سالمة العمليات التشجيع على [    

    ]اليت تتم يف املدار
ــأنَّ  [   ــسليماً ب ــات ت ــة     ســالمة العملي ــات املداري ــة البيان ــى دقّ ــشّدة عل  الفــضائية تعتمــد ب

 طرائـق   عـن التحـرِّي   ع الـدول علـى      مـن احملبـذ أن تـشجِّ       نَّريها من البيانات ذات الـصلة، فـإ       وغ
ــة  التحــسني ــداراتملعرف ــضائية ] وأوضــاع [مب ــشمل   . األجــسام الف ــُق ميكــن أن ت وهــذه الطرائ

 صـّحتها، مبـا يف ذلـك    والتحقّـق مـن  التعاونَ الدويل ودمَج البيانات املستمدَّة من مصادر خمتلفة   
وأدوات املـساعدة علـى التتبُّـع الـسليب         احلاليـة واجلديـدة     وآليات التوزيع   القدرات االستشعارية   

  .]يف املدارواإلجيايب 
    

    ٥- املبدأ التوجيهي باء    
    م فيهااملراحل املدارية لعمليات التحليق املتحكَّتقدير االقتران أثناء     

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

  .م فيها يف مسارات السفن الفضائية احلالية واملعتزمةاملتحكَّ
ومن اخلطوات املناسبة لعملية تقييم االقتران حتسني حتديد مدارات األجـسام الفـضائية               

ذات الصلة، وفحص املسارات احلالية واملعتزمة لألجـسام الفـضائية ذات الـصلة للتعـرُّف علـى                 
نة مــا إذا كــان يلــزم تعــديل املــسار لتقليــل خمــاطر التــصادم وذلــك   احتمــاالت التــصادم واســتبا

ــيم       بالتنــسيق مــع مقــدِّمي خــدمات التــشغيل اآلخــرين واملنظمــات األخــرى املــسؤولة عــن تقي
  .االقتران حسب االقتضاء
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هجــاً مــشتركة لتقيــيم االقتــران مــن احملبــذ أن تــستحدث الــدول واملنظمــات الدوليــة ُنو  
  .وتنفذها

    
    ٦- توجيهي باءاملبدأ ال    
    توفري املعلومات عن جهات االتصال    

أن تتبادل املعلومات عن جهات االتـصال خبـصوص   واملنظمات الدولية  للدول   من احملبذ   
  .وتقدير حاالت االقتران عمليات تشغيل املركبات الفضائية املسؤولة عناهليئات املناسبة 

ع إجـراءات مناسـبة تتـيح إمكانيـة         ومن احملبذ للـدول واملنظمـات الدوليـة أيـضاً أن تـض              
حتطّـم األجـسام   ويف الوقت املناسب من أجـل خفـض احتمـاالت التـصادمات املداريـة          التنسيق  

ومـن أجـل    يف املدارات وغري ذلك من األحداث اليت قد تزيد من احتماالت حوادث التـصادم               
  .تيسري اختاذ تدابري فعَّالة للتصدِّي يف هذا الشأن

    
    ٧- ي باءاملبدأ التوجيه    
     املعلومات املدارية عن األجسام الفضائيةالترويج الستخدام املعايري عند تبادل    

تـشجيع مقـدِّمي خـدمات       املعلومات املدارية عن األجسام الفضائية، ينبغـي         تقدميعند    
 التعـاون   تتـيح دة معتـرف هبـا دوليـاً،         موحَّ معايرياستعمال  على   الكيانات املعنية    التشغيل وسائر 

 املواِضـع  بـشأن ع يف املعـارف  مـن شـأن تـسهيل التـشارك املوسَّـ      و. العمل وتبـادل املعلومـات    يف  
 االصـطدامات احملتملـة ومنـع حـدوثها       الراهنة واملتنّبأ هبا لألجسام الفضائية أن ميكّن من التنّبـؤ ب          

  .يف الوقت املناسب
    

    ٨- املبدأ التوجيهي باء    
    ية للمساعدة يف حتديد هوية تلك األجسامتوفري معلومات عن تسجيل األجسام الفضائ    

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدوليـة أن تقـدِّم معلومـات عـن تـسجيل األجـسام                   
الفــضائية، وفقــاً التفاقيــة تــسجيل األجــسام املطلقــة يف الفــضاء اخلــارجي، وأن تنظــر يف تقــدمي  

وينبغـي  . ٦٢/١٠١رهـا    حـسبما أوصـت بـه اجلمعيـة العامـة يف قرا            موسَّـعة، معلومات تسجيل   
للدول أن تقدِّم هذه املعلومات عـن التـسجيل إىل األمـني العـام لألمـم املتحـدة يف أقـرب وقـت          
ممكــن عمليــاً، ممــا يــساعد يف حتديــد هويــة األجــسام الفــضائية ويــسهم يف استكــشاف الفــضاء   

  .اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية
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    فريق اخلرباء جيم    
    طقس الفضاء    

الـيت سـينظر فيهـا     اخلـرباء جـيم   ق فريـ  مـن املبادئ التوجيهية املقتَرحـة     ما يلي مشاريع    في  
  :لالفريق العام

    
    ١- املبدأ التوجيهي جيم    
والتشارك وأرشفتها طقس الفضاء احليوية عن  مجع البيانات وتعزيز العمل علىدعم     

    فيها ومضاهاهتا ونشرها
ــي للــدول واملنظمــات الدوليــة أن ُتــش        حتديــد جمموعــات  عمليــاترِك خــرباء يف ينبغ
 خلــدمات وأحبــاث طقــس الفــضاء، وأن تعتمــد سياســات عامــة   ذات األمهيــة احليويــةالبيانــات 

 مــصادرها املــستمّدة مــن احليويــةبـشأن التــشارك اجملــاين وغــري املقيَّــد يف بيانــات طقــس الفــضاء  
ء ومــالكي بيانــات طقــس  وُتحــثّ مجيــع اجلهــات الفاعلــة املعنيــة بالفــضا  . الفــضائية واألرضــية

 علـى هـذه   ودون قيـد الفضاء احلكوميني واملدنيني والتجاريني على إتاحـة سـبل احلـصول جمانـاً              
  .ألغراض املنفعة املتبادلةوأرشفتها البيانات 
 احليويــةوينبغــي للــدول واملنظمــات الدوليــة التــشارك أيــضاً يف بيانــات طقــس الفــضاء    

 بيانــات طقــس بتقيــيمقيقــي؛ كمــا ينبغــي هلــا أن ُتعــىن  ونواجتهــا يف الوقــت احلقيقــي وشــبه احل 
؛ والتــشارك املفتــوح يف احليويــة ونواجتهــا باملــضاهاة فيمــا بينــها وعلــى مــصادر أخــرى الفــضاء 

ــضاء    ــات طقــس الف ــةبيان ــات يف  احليوي ــواتج البيان ــد  ون ــاد بروتوكــوالت  شــكل موحَّ ، واعتم
اء ونـواتج هـذه البيانـات؛ وتعزيـز      عـن طقـس الفـض      احليويـة مشتركة بشأن الوصول إىل بياناهتا      

 ممـا يزيـد مـن   القابلية لالستعمال التباديل فيما بني البوابات اإللكترونية لبيانات طقـس الفـضاء،      
  .إىل البيانات املستعملني والباحثنيسهولة وصول 

للمحافظــة ق كمــا ينبغــي للــدول واملنظمــات الدوليــة إضــافةً إىل ذلــك اّتبــاع هنــج منــسَّ  
ســتبانة ثغـــرات القيـــاس  ة عمليــات رصـــد طقــس الفـــضاء الطويلــة األمـــد وال   علــى اســـتمراري 

ــات طقــس الفــضاء       ــة االحتياجــات إىل بيان ــى تلبي ــساعد عل ــا ي ــداركها مب ــةوت وُتحــثّ . احليوي
 ترســلاجلهــات الفاعلــة يف ميــدان الفــضاء، مبــا يف ذلــك الــدول واملنظمــات الدوليــة، علــى أن   

ص لعلــوم طقــس الفــضاء خفــضة القــدرة ُتخــصَّمحــوالت فــضائية متكاملــة صــغرية احلجــم ومن 
ــة ورصــده  مــثالً إرســال أجهــزة لرصــد اإلشــعاعات علــى مــنت    (يف األوقــات واملواضــع املمكن

  ).بعثات سواتل املدار األرضي
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    ٢- املبدأ التوجيهي جيم    
دعم وتشجيع مواصلة العمل بشكل منسَّق على وضع مناذج متطوِّرة بشأن طقس     

    ِملنيرة للتنّبؤ به دعماً الحتياجات املستعالفضاء وأدوات متطوِّ
توثيـق أحبـاث طقـس      لق   هنج منـسَّ   استحداثينبغي للدول واملنظمات الدولية أن ُتشرِك خرباء يف          

 العملياتيــة، وكــذلك أدوات التنّبــؤ املــستعملة حاليــاً، ذجواحتياجــات املــستعملني والنمــاالفــضاء 
  . وخدماته واحتياجات املستعِملنيوعلى تقييمها فيما يتعلق بعلوم طقس الفضاء

ــسَّقا       ــع هنجــا من ــة أن تتَّب ــدول واملنظمــات الدولي  األحبــاثســتبانة الثغــرات يف  الكمــا ينبغــي لل
طقــس الفــضاء بعلــوم الزمــة لتلبيــة االحتياجــات اخلاصــة  وأدوات التنبــؤ الوالنمــاذج العملياتيــة

وحيثمـــا تقتـــضي . لثغـــراتوتـــدارك تلـــك اواخلـــدمات املتعلقـــة بـــه واحتياجـــات املـــستعملني 
الضرورة، ينبغي أن يشمل ذلـك بـذل جهـود منـسَّقة لـدعم وتـشجيع األحبـاث وتطويرهـا مـن                      

  .أجل املضي يف تطوير مناذج طقس الفضاء وأدوات التنّبؤ به
    

    ٣- املبدأ التوجيهي جيم    
    سَّق على حنو مندعم وتشجيع التشارك يف نواتج مناذج طقس الفضاء والتنبؤات به ونشرها    

 االحتياجـات ذات األولويـة العاليـة اخلاصـة بنمـاذج            دحتـدِّ ينبغي للدول واملنظمـات الدوليـة أن         
، وباعتمـاد سياسـات عامـة بـشأن التـشارك اجملـاين       بـه  والتنّبـؤات  هطقس الفضاء ونـواتج مناذجـ     

 علـى   اجلهـات القائمـة   وُتَحـثّ مجيـع     . وغري املقيَّد يف نواتج مناذج طقس الفـضاء والتنبـؤات بـه           
 به من القطاعـات احلكوميـة واملدنيـة والتجاريـة علـى إتاحـة               ؤّبوالتن مناذج طقس الفضاء     تطوير

 مـن   وأرشـفتها سبل الوصول اجملانية وغري املقيَّدة إىل نواتج مناذج طقـس الفـضاء والتنبـؤات بـه                 
  .، مبا سيعّزز من عمليات البحث والتطوير يف هذا الشأنأجل املنفعة املشتركة

لـديها علـى     طقـس الفـضاء      ع مقـدِّمي خـدمات    تـشجِّ بغي للدول واملنظمات الدوليـة أن       كما ين  
مقارنات بني نواتج منـاذج طقـس الفـضاء والتنبـؤات بـه هبـدف تقيـيم قياسـاهتا وكـذلك                    إجراء  

يف نـواتج    صـرحية    بصورةأمناط األداء املقارنة بغية حتسني دقة النماذج والتنّبؤات؛ وأن تتشارك           
وأن بـشكل موحَّـد      علنـاً    الـسابقة والالحقـة وتنـشرها     اء ونواتج التنبؤات بـه      مناذج طقس الفض  

تعتمد بروتوكوالت مشتركة بشأن سبل الوصـول إىل نواجتهـا اخلاصـة بنمـاذج طقـس الفـضاء                 
 املـستعِملني والبـاحثني، مبـا يف        بغية تيـسري اسـتخدامها علـى      ونواتج التنبؤات به بقدر اإلمكان،      

؛  اخلاصة بطقس الفـضاء    اإللكترونية التباديل للبّوابات    لالستعمالبلية  ذلك من خالل تعزيز القا    
قة للتنّبؤات بطقس الفـضاء بـني أوسـاط مقـدِّمي خـدمات طقـس           واالضطالع بعملية نشر منسَّ   

  .الفضاء واملستعملني النهائيني من مقدِّمي خدمات التشغيل
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    ٤- املبدأ التوجيهي جيم    
الصلة بأفضل املمارسات بشأن التخفيف من آثار دعم وتشجيع مجع املعلومات ذات     

طقس الفضاء على النظم األرضية والفضائية وبالتقديرات ذات الصلة باملخاطر 
    والتشارك يف تلك املعلومات ونشرها وإتاحة سبل الوصول إليها

 مشترٍك وثـائَق تبـّين أفـضل        تودع يف أرشيف  ُتَحثّ الدول واملنظمات الدولية على أن         
ات التصميمية واملبادئ التوجيهية والدروس املـستفادة فيمـا يتعلـق بـالتخفيف مـن آثـار          املمارس

 احتياجــات مــستعِملي تتنــاولطقــس الفــضاء علــى الــنظم التــشغيلية، وكــذلك وثــائق وتقــارير  
حتليالت جلانيب التكلفة واملنفعـة     لثغرات و لخدمات طقس الفضاء ومتطلّبات القياس وحتليالت       

  .التقييمات اخلاصة بطقس الفضاءوما يتصل بذلك من 
لي م الـدعم لـتمكني اهليئـات الوطنيـة ومـشغِّ          وينبغي للدول واملنظمات الدوليـة أن تقـدِّ         

ــة وأفــضل  علــىالــسواتل ومقــدِّمي خــدمات طقــس الفــضاء مــن العمــل      تطــوير املعــايري الدولي
  . بشأن التخفيف من آثار طقس الفضاء يف تصميم السواتلالساريةاملمارسات 

ع التعــاون والتنــسيق بــشأن  مــا ينبغــي للــدول واملنظمــات الدوليــة أن تــدعم وتــشجِّ  ك  
عمليات رصد طقس الفضاء األرضية والفضائية ومناذج تنّبؤاتـه واملفارقـات الـساتلية واإلبـالغ               

وميكـن القيـام بـذلك بالتعـاون يف العمـل           . عن آثار طقس الفضاء بغية صون األنشطة الفـضائية        
  . خلدمات البيئة الفضائية واملنظمة العاملية لألرصاد اجلويةمع الدائرة الدولية

  :كذلك ينبغي للدول واملنظمات الدولية أن تقوم مبا يلي  
ــستقبل يف        )أ(   ــة بطقــس الفــضاء احلــايل ويف امل ــؤات الراهن ــات التنّب ــدمج عتب أن ت

  املعايري اإللزامية بشأن عملية اإلطالق الفضائي؛ 
كــني مــشغِّلي الــسواتل التــابعني هلــا مــن العمــل مــع  تقــدمي الــدعم مــن أجــل مت  )ب(  

 للتخفيـف مـن املفارقـات،    الالزمـة املعلومـات  أفيـد   مقدِّمي خدمات طقس الفضاء على حتديـد        
ــة حمــدَّ    ــادئ توجيهي ــى اســتنباط مب ــات    وعل ــشأن أفــضل املمارســات يف العملي ــا ب دة ُموصــى هب

 حمفوفة باألخطار، فإنَّ ذلك قـد يـشمل         وعلى سبيل املثال، إذا كانت البيئة اإلشعاعية      . املدارية
ــاورات      ــام باملن ــات، وإجــراءات ترمــي إىل القي اختــاذ إجــراءات ترمــي إىل تــأخري حتميــل الرباجمي

  الالزمة، وغري ذلك؛
 تصاميم السواتل القدرة على التعايف مـن آثـار طقـس الفـضاء املؤذيـة،                تضمني  )ج(  

  سالمة؛ومن ذلك مثالً إدخال وضعية تشغيل للحفاظ على ال
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فيمـا خيـّص   وخطـط البعثـات،   تـصاميم الـسواتل   يف  مراعاة آثار طقس الفضاء   )د(  
ضـمان  وذلـك إمَّـا مـن أجـل         التـشغيلي    عمرها   انتهاءالتخلّص من أجزاء البعثات الفضائية عند       

وإّما من أجل إخراجها مـن املـدار علـى          املعتزمة  وصول املركبات الفضائية إىل مقابرها املدارّية       
اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف ملناســب، وفقــاً للمبــادئ التوجيهيــة الــصادرة عــن جلنــة  النحــو ا

وينبغــي أن يــشمل ذلــك حتلــيالت  . احلطــام الفــضائياألغــراض الــسلمية بــشأن التخفيــف مــن  
  .هامشية مناسبة

  :وينبغي أيضاً للدول واملنظمات الدولية أن تقوم مبا يلي  
ملعلومــات املتعلقــة باآلثــار ومفارقــات  التــشجيع علــى مجــع ومــضاهاة وتبــادل ا   )أ(  

  النظم األرضية والفضائية ذات الصلة بطقس الفضاء، مبا يف ذلك مفارقات املركبات الفضائية؛
وأمــا فيمــا . لإلبــالغ عــن املعلومــات التــشجيع علــى اســتخدام شــكل موحَّــد   )ب(  

 الــذي أعـّده فريــق  النمـوذج يتعلـق بـاإلبالغ عــن املفارقـات اخلاصــة باملركبـات الفـضائية، فــإنَّ      
  م هنجاً مقترحاً ممتازاً؛التنسيق املعين بسواتل األرصاد اجلوية يقدِّ

ز التـشارك يف البيانـات عـن مفارقـات     التشجيع على وضع سياسات عامة تعزِّ      )ج(  
  .مفارقات السواتل متاحة جلميع الدولأرشيف  حمفوظات حبيث تصبحالسواتل، 
أو لتـدابري محايـة حلقـوق       /ومن املسلّم به أنَّ بعض البيانات قـد ختـضع لقيـود قانونيـة و                

  .امللكية أو تكون معلومات سرية
 االقتـصادية االجتماعيـة   واآلثـار وينبغي للدول أن تضطلع بدراسات تقييمية للمخـاطر        

 ُتنـَشر نتـائج هـذه    ينبغـي أن و. لظواهر طقس الفضاء السلبية على النظم التكنولوجية يف بلـداهنا    
  .الدراسات وأن ُتتاح إىل كل الدول

    
    ٥- املبدأ التوجيهي جيم    
 والتدريب وبناء القدرات الالزمة إلنشاء قدرة عاملية مستدامة التعليمتعزيز برامج     

    خاصة بطقس الفضاء
عة بـالنظر إىل أنَّ املنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة لــديها مـن قبـلُ بـرامج تدريبيـة موسَّــ           

شمل أيـضاً التـدريب علـى رصـد طقـس       يـ  لكـي    النـشاط  ابشأن طقس األرض، فإنَّ توسيع هذ     
الفضاء من شأنه أن يكـون خطـوة ذات قيمـة كـبرية ألهنـا سـوف ترفـع مـستوى الـُبىن التحتيـة                         

  .والقدرات املوجودة حالياً يف هذا اخلصوص
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طقـس الفـضاء يف     ع التـدريب علـى رصـد        وينبغي للدول واملنظمـات الدوليـة أن تـشجِّ          
ومن بني أمثلة فرص التدريب املتاحة يف هذا الـشأن حلقـة       . حلقات عمل معّينة بطقس الفضاء    

العمل السنوية اليت تنظّمها بشأن طقـس الفـضاء يف الواليـات املتحـدة اإلدارة الوطنيـة لدراسـة                   
 عمـل   احمليطات والغالف اجلوي بالواليات املتحدة وأسبوع طقس الفـضاء األورويب وحلقـات           

رس مبادرة طقس الفضاء الدوليـة واملراكـز        اأوقيانوسيا املعين بطقس الفضاء، ومد    -حتالف آسيا 
  .اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء املنتسبة لألمم املتحدة

    
    مواضيع ُيوَصى بالنظر فيها مستقبالً    

ة أن تعمـل مـن      ينبغي للدول األعـضاء يف جلنـة اسـتخدام الفـضاء يف األغـراض الـسلمي                 -١
املنظمــات الدوليــة ذات الــصلة علــى وضــع أســاس للتنــسيق بــني الــُبىن التحتيــة    وخــالل اللجنــة

األرضــية والفــضائية البحثيــة والعملياتيــة مــن أجــل ضــمان االســتمرارية الطويلــة األمــد ألرصــاد 
 كمـا ينبغـي للـدول األعـضاء يف اللجنـة أن تعمـل، يف إطـار بنـد         . ظواهر طقس الفضاء احلرِجة   

جــدول أعمــال اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة، بغيــة تــوفري آليــة للتنــسيق بــني الــُبىن التحتيــة     
األرضية والفضائية من أجل ضمان االستمرارّية الطويلة األمـد ألرصـاد ظـواهر طقـس الفـضاء                 

 للدول األعضاء يف اللجنة أن تعمل من خالل اللجنة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة              وينبغي  . احلرِجة
تنفيـذ املبـادئ التوجيهيـة السـتدامة        واسـتعراض التقـّدم احملـرز يف        على تنفيذ عملية لتقييم اآلثار      

أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد والتنسيق بني البىن التحتية األرضـية والفـضائية لـضمان           
وينبغي إجنـاز هـذه االستعراضـات كـل مخـس           . استمرارية أرصاد ظواهر طقس الفضاء احلرجة     

  .سنوات على األقل
املعلومـات  معاجلة  التنسيق يف   سبل  كذلك ينبغي للدول واملنظمات الدولية أن تتقّصى          -٢

 عمليــات صــنععــن طقــس الفــضاء، مبــا يف ذلــك أرصــاده وحتليالتــه وتنّبؤاتــه، مــن أجــل دعــم   
 القرارات والتخفيف من املخاطر فيما يتعلق بتشغيل الـسواتل واملركبـات الفـضائية واملركبـات              
دون املدارية، مبا يف ذلك الصواريخ واملركبات اليت ُتـستخدم يف الـرحالت الفـضائية املأهولـة،                  

  . السياحة الفضائيةيشملمبا 
    



 

16 V.13-85406 

 

A/AC.105/1041/Rev.1 

    فريق اخلرباء دال    
    األنظمة الرقابية واإلرشادات املتعلقة باألطراف الفاعلة يف ميدان الفضاء    

 فريـق اخلـرباء دال الـيت سـينظر فيهـا            فيما يلي مشاريع املبـادئ التوجيهيـة املقترحـة مـن            
واملبادئ التوجيهية والبنـود الـيت مـا زالـت قيـد املناقـشة لـدى فريـق اخلـرباء دال               . الفريق العامل 

  .موضوعة بني أقوس معقوفة
    

    ١- املبدأ التوجيهي دال    
تشجيع وتيسري التعاون الدويل على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية [    

    .]ة لتعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيدكوسيل
 علــى مجيـع أسـاليب التعــاون، مبـا يف ذلـك احلكوميــة     ١-ينطبـق املبـدأ التـوجيهي دال   [  

منها وغري احلكوميـة والتجاريـة والعلميـة؛ والعامليـة منـها أو املتعـّددة األطـراف أو اإلقليميـة أو                     
وهـذا املبـدأ مهـم علـى وجـه      . ان على كـل مـستويات التنميـة     الثنائية األطراف؛ وفيما بني البلد    

اخلـــصوص ألنَّ التعـــاون الـــدويل فيمـــا خيـــّص دوالً كـــثرية يـــسّهل مـــشاركتها يف استكـــشاف  
وحينمــا ُتفَــسَّر املــادة احلاديــة عــشرة مــن معاهــدة املبــادئ املنظمــة ألنــشطة الــدول يف  . الفــضاء

يف ذلك القمر واألجرام الـسماوية األخـرى        ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا       
على ضوء اإلعالن اخلاص بالتعاون الدويل يف جمـال استكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه          
لفائدة مجيع الدول ومـصلحتها، مـع إيـالء اعتبـار خـاص الحتياجـات البلـدان الناميـة، الـصادر                  

ىل شروط تعاقديـة عادلـة ومنـصفة         يف التعاون الدويل إ    تقضي باالستناد ، فإنَّ املادة    ١٩٩٦عام  
  .]د حبرية وُتحدَّمن مجيع األطرافومقبولة 

  ] احلايل١‐نص مقترح من الواليات املتحدة لالستعاضة به عن املبدأ التوجيهي دال[
 على مجيع أساليب التعاون، مبا يف ذلـك احلكوميـة منـها           ١-ينطبق املبدأ التوجيهي دال   [  

دة األطـراف أو اإلقليميـة أو الثنائيـة         يـة؛ والعامليـة منـها أو املتعـدِّ        وغري احلكومية والتجاريـة والعلم    
سيما الـدول   ميع الدول، والجل وينبغي. األطراف؛ وفيما بني البلدان على كل مستويات التنمية      

اليت لديها قدرات فضائية مناسبة وبرامج الستكـشاف واسـتخدام الفـضاء اخلـارجي، أن تـساهم        
 الدويل على حتقيق االسـتدامة لألنـشطة الفـضائية يف األمـد البعيـد علـى                 يف تعزيز وتوطيد التعاون   

ويف هذا السياق، ينبغـي إيـالء االهتمـام خباصـة إىل مـا سـيعود                . أسس مقبولة من مجيع األطراف    
على البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت لـديها بـرامج فـضائية وليـدة مـن فوائـد ومـصاحل مـن ضـروب                        

وللـدول احلريـة يف     . تـتم مـع بلـدان لـديها قـدرات فـضائية أكثـر تقـدما               التعاون الدويل هذه الـيت      
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حتديد مجيع جوانب املشاركة يف استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي على أسس مقبولـة مـن             
وينبغي أن تكون شروط هذه املشاريع التعاونيـة، الـيت سـتحدد مـثال مـن خـالل          . مجيع األطراف 

  .] ومعقولةعادلةانونا، العقود وغريها من اآلليات امللزمة ق
    

    ٢- املبدأ التوجيهي دال    
    يف األمد البعيدالتشارك يف التجارب واخلربات ذات الصلة باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي     

التجارب واخلـربات الـيت يكتـسبها أولئـك الـذين يـضطلعون باألنـشطة الفـضائية ُتعتـرب             
كمـا  . اسـتدامة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد          الة لتعزيز   وسيلة مفيدة الستحداث تدابري فعَّ    

أنَّ التشارك يف هذه التجارب واخلربات مـع اآلخـرين ُيـسهِّل وُيعـزِّز تطـوير املبـادئ التوجيهيـة                    
ولـيس مـن الـالزم أن يكـون         . والقواعد واللوائح التنظيمية وأفـضل املمارسـات يف هـذا امليـدان           

 بينها، بل ميكـن أن حيـدث أيـضاً بـني الـسلطات              هذا التبادل مقصوراً على مستوى الدول فيما      
التنظيمية الوطنية واهليئات احلكومية واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة والكيانـات غـري احلكوميـة،                
وكذلك فإنَّ املشاركني اجلُدد أو أولئك الذين لديهم جتربـة قليلـة جـداً يف استكـشاف الفـضاء                

ات الفاعلـة يف ميـدان الفـضاء، كمـا أنَّ         سوف يستفيدون من جتارب وخربات غريهم من اجله       
 شـراكات جديـدة   بنـاء اجلهات الفاعلة الراسخة يف هذا امليدان سوف جتد أيضاً فائدةً قّيمـة يف         

  .والتشارك يف التجارب على حنو أوسع نطاقاً
    

    ٣- املبدأ التوجيهي دال    
ز استدامة  تعزِّوضع واعتماد إجراءات من أجل تيسري مجع املعلومات اليت من شأهنا أن    

    األنشطة الفضائية يف األمد البعيد وتعميم تلك املعلومات على اجلهات الفاعلة املعنية بالفضاء
يف كثري من احلاالت اليت تكون فيها الدول واملنظمـات الدوليـة راغبـةً يف التـشارك يف                    

 موجــودة وإمَّــا املعلومــات، تكــون اإلجــراءات الالزمــة لتيــسري التــشارك يف املعلومــات إمَّــا غــري
وينبغـي التـشارك يف املعلومـات علـى أوسـع نطـاق الزم              . بطيئة أو تؤدِّي إىل بيانـات متعارضـة       

 يف األمــد البعيــد، ّممــا يعــين ضــرورةَ اعتمــاد ء اخلـارجي أنــشطة الفــضامـن أجــل تعزيــز اســتدامة  
كوميـة  إجراءات جتيز التـشارك يف املعلومـات مـع كيانـات القطـاع اخلـاص واملنظمـات غـري احل                  

ويف بعـض احلـاالت، يكـون لـدى         . الوطنية، إضافة إىل التشارك بني الدول واملنظمات الدوليـة        
الـة للتــشارك يف البيانــات ميكـن أن تعتمــدها الــدول    آليــات فعَّبالفعــلكيانـات القطــاع اخلـاص   

ومــن مث ينبغــي التــشجيع علــى التــصديق علــى اتفاقيــة التــسجيل واالمتثــال    . وســائر املنظمــات
  .ها، باعتبارها منطلقاً يف جتميع املعلومات وتبادهلاألحكام
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، بـالنظر إىل املعلومـات املتـصلة        ٨‐ر يف دمـج هـذا املبـدأ مـع املبـدأ التـوجيهي بـاء               ظَُيْن: ملحوظة[
  .]باتفاقية التسجيل والقرارات الصادرة يف هذا الشأن واملعلومات األخرى ذات الصلة

    
    ٤- املبدأ التوجيهي دال    
تواصل وبناء قدرات وتعليم حمدَّد اهلدف بصورة مناسبة بشأن اللوائح أنشطة القيام ب    

وأفضل املمارسات ذات الصلة باالستدامة يف األمد البعيد بالنظر إىل ازدياد التنظيمية 
    احملتملة يف ميدان الفضاءوالقائمة عدد وتنّوع اجلهات الفاعلة 

 ميكــن أن تــساعد كــل ف بــصورة مناســبةالتعلــيم احملــدَّدة اهلــد وبــرامج التواصــلأنــشطة   
اجلهات الفاعلة يف ميدان الفضاء على أن تكتسب تقديراً أفضل وفهماً أحسن لطبيعـة التزاماهتـا،     
ّممــا ميكــن أن يــؤّدي إىل حتــسني االمتثــال لإلطــار التنظيمــي القــائم وإىل اّتبــاع أفــضل املمارســات 

ويف . خلاصة بالفضاء اخلارجي يف األمد البعيداملستخَدمة حالياً من أجل تعزيز استدامة األنشطة ا
حني ينبغي للجهات املسؤولة عن التنظيم أن تسعى دائماً إىل الوضوح عند وضع التدابري الراميـة       

 ميكـن أن تـساعد أيـضاً علـى          التواصـل والتعلـيم   إىل تعزيز االسـتدامة البعيـدة األمـد، فـإنَّ أنـشطة             
وهلذا قيمـة كـبرية علـى وجـه      .  الوطنية يةطر التنظيم األ أّي مسائل تنفيذية تنشأ من خالل     معاجلة  

.  ّمما يؤّدي إىل نـشوء التزامـات جديـدة         جرى حتديثه،  اإلطار التنظيمي أو     حيثما تغري اخلصوص،  
 الـصناعية واألكادمييـة     الـدوائر  إمـا بواسـطة      للتواصـل أنـشطة   بتنظـيم   وُتشجَّع الدول علـى العنايـة       

  .لة وإما بالتعاون معها ذات الصاجلهاتوالتنظيمية وسائر 
، مــن أجهــزة التنظــيم واهليئــات التابعــة هلــا وميكــن أيــضاً أن تــستفيد الــدول، وكــذلك    

 وإصـدار  اللوائح التنظيميـة مها اجلهات الفاعلة يف ميدان الفضاء، عند وضع  املدخالت اليت تقدِّ  
 آليـةً تفاعليـة   تواصـل الر بـرامُج  وقـد تـوفِّ  . دوائر الصناعات الفضائية املبادئ التوجيهية من أجل     

  .أجهزة التنظيمقّيمة لتقدمي التعليقات واملالحظات إىل 
دراســية التواصــل والتعلــيم وبنــاء القــدرات شــكل حلقــة كمــا ميكــن أن تّتخــذ أنــشطة   

، أو نشر مبـادئ توجيهيـة السـتكمال القـوانني     ) أو ُتَبثّ عرب اإلنترنت   تعقد يف فصول دراسية   (
 أو اإلقليمية، أو إنشاء موقـع علـى اإلنترنـت حيتـوي علـى معلومـات              واللوائح التنظيمية الوطنية  

 ميكنـه أن يـساعد      لـدى احلكومـة    مـسؤول اتـصال      ختـصيص أساسية عن إطار تنظيمي رقايب أو       
  .املشاركني يف العثور على املعلومات احلامسة

 ومـن  ، من دولـة إىل أخـرى تفاوتـاً كـبرياً     لدعم هذه املبادراِتوتتفاوت املوارد املتاحة    
األكادمييـة  من احملبذ بـشدة االهتمـام بتنظـيم مبـادرات مماثلـة تـضطلع هبـا الـدوائر الـصناعية و                مث  
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فإنَّ هذه الكيانـات ميكنـها أن تـسهم بتقـدمي ُمـدَخالت قّيمـة عـن املـسائل                   . واملنظمات الدولية 
  .التنظيمية وأفضل املمارسات التقنية

 كمثـال توضـيحي يف إطـار هـذا          ٧‐يهي بـاء  ميكن أن تستخدم كلمات املبدأ التوج     : ملحوظة[
  ].املبدأ على اجلهات الفاعلة احملتملة يف جمال الفضاء

    
    ٥- املبدأ التوجيهي دال    
ز استدامة أنشطة تشجيع وترويج أنشطة الكيانات غري احلكومية اليت من شأهنا أن تعزِّ    

حة، ووضع معايري الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، ومنها مثالً إشراك أصحاب املصل
    توافقية وممارسات مشتركة، وزيادة التعاون الدويل

تقوم املنظمات غري احلكومية وكيانات القطاع اخلاص بأنشطة هلا تأثري بالغ األمهية، علـى                
 األنـشطة   وقـد باتـت   . حنو مباشر وغري مباشر معاً، على استدامة األنشطة الفضائية يف األمـد البعيـد             

ع هبا القطـاُع اخلـاص يف الفـضاء جـزءاً متناميـاً مـن االقتـصاد العـاملي؛ وأخـذت                     التجارية اليت يضطل  
تنفيـذ تـدابري تقنيـة متوافقـة مـع املبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام                 لكيانات كثرية تقـوم خبطـوات       

وأبـدت اجلامعـات    . الفضائي الصادرة عـن جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية                
اســتخدام الــسواتل الــصغرية لألغــراض العلميــة بســسات التعليميــة اهتمامــاً متزايــداً وغريهــا مــن املؤ

ــالنظر إىلولكــْن . والتقنيــة  تــرتبط ببعثــات املعّوقــات التقنيــة واخلاصــة بالتكــاليف، الــيت كــثرياً مــا   ب
 عوالقطانتباه إىل أنشطة الكيانات غري احلكومية       اال زيادةالسواتل الصغرية، فقد يكون من املسّوغ       

  . حطام مداري معمِّر يف املستقبلينشأ عنه إىل مصدر خطري حىت ال تتحوَّلاخلاص 
وتقوم املنظمات غري احلكومية بأدوار هامة يف اجلمع بني أصـحاب املـصلحة احملـتملني                 

ــاً  ــشطة الفــضائية    لمع ــق باالضــطالع باألن ــة فيمــا يتعل ــال،  . وضــع هنــج توافقي وعلــى ســبيل املث
ــة الدوليــ   ــضل املمارســات       اعتمــدت املنظم ــشأن أف ــية ب ــايري قياس ــّدة مع ــد القياســي ع ة للتوحي

وُتــشجَّع الــدول علــى .  اجتنــاب االصــطداماتمــن أجــلدة لتبــادل البيانــات  املوحَّــواألشــكال
تقييم هذه املعايري، والسعي إىل استخدام معايري مشتركة، حيثما ميكن عملياً، بـشأن التخفيـف               

، والتخلّص اآلمن من املعدات وإدارة العودة إىل الغـالف          من احلطام، وتقديرات العمر املداري    
مـة  ز املـسامهات القيِّ   وهذا من شأنه أيضاً أن يعزِّ     . اجلوي، وحتديد خصائص السواتل ومساراهتا    

  .مها املنظمات غري احلكومية يف هذا امليداناليت تقدِّ
 واملؤســسات كــذلك فــإنَّ املنظمــات غــري احلكوميــة، ومنــها مــثالً الرابطــات الــصناعية   

األكادميية واهليئـات التعليميـة املعنيـة باملـصلحة العامـة، ميكنـها أن تقـوم بـأدوار هامـة يف زيـادة                       
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الـــوعي الـــدويل باملـــسائل املقترنـــة باالســـتدامة الفـــضائية، وكـــذلك بالتـــدابري العمليـــة لتعزيـــز   
طــام الفــضائي وميكــن أن تــشمل هــذه التــدابري اعتمــاَد املبــادئ التوجيهيــة بــشأن احل. االســتدامة

الــصادرة عــن اللجنــة، واالمتثــال للــوائح التنظيميــة الراديويــة الــصادرة عــن االحتــاد الــدويل           
 معلَنـة بـشأن تبـادل البيانـات     ات الفضائية، ووضع معـايري شـفّافة  لالتصاالت فيما يتعلق باخلدم  

الالزمــة الجتنــاب االصــطدامات أو بــشأن تــشويش التــرددات الراديويــة أو غــري ذلــك مــن          
وحتقيقاً هلذه الغايات، ينبغي التشجيع على التعـاون الـدويل بـني احلكومـات              . ألحداث الضاّرة ا

  .واملنظمات غري احلكومية وكيانات القطاع اخلاص وتعزيز هذا التعاون
    

    ٦- املبدأ التوجيهي دال    
ة مراعاة استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد عند اعتماد اُألطر التنظيمي    

    الوطنية أو تنفيذها
 مبـسائل مثـل الـسالمة واملـسؤولية         جرت العادة على أن ُتعىن اللوائح التنظيمية الوطنيـة          

جديــدة، أن تنظــر بعــني لــوائح تنظيميــة وضــع ينبغــي للــدول عنــد ولكــْن . واملوثوقيــة والتكلفــة
ثالثـة  وهنالـك  . االعتبار يف وضع أنظمة تعّزز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيـد  

أوهلـا أن تأخـذ الـدول يف احلـسبان التزاماهتـا مبوجـب        جوانب رئيسية هلذا الضرب مـن التنظـيم   
ــة، وثانيهــا       ضــمان املــادة الــسادسة مــن معاهــدة الفــضاء اخلــارجي عنــد ســن اللــوائح التنظيمي

وذلـك مـن أجـل    الختصاص جهـة التنظـيم،   يف ميدان الفضاء اخلاضعة     تشجيع اجلهات الفاعلة    
واجلانـب  . لقيام بأنشطتها علـى حنـو حيـافظ علـى االسـتدامة البعيـدة األمـد لألنـشطة الفـضائية                   ا

 طرائـق جديـدة مناسـبة لـضمان اسـتدامة األنـشطة الفـضائية يف              التشجيع على اتبـاع    هو   الثالث
 إىلاهلادفـة   متنـع املبـادرات  تقييديـة   يف صـيغة  تـأيت اللـوائح التنظيميـة   وال ينبغي أن ،  األمد البعيد 

  .حتسني استدامة األنشطة الفضائية يف األمد البعيد
    

    ٧- املبدأ التوجيهي دال    
الة  من أجل تيسري اختاذ تدابري ناجعة وفعَّهاالتواصل داخل السلطات املختصَّة وفيما بين    

    بشأن استدامة األنشطة الفضائية يف األمد البعيد
اهليئـات  داخـل  لتواصـل والتـشاور      ل مناسـبة الدول على إجياد آليـات      من احملبذ أن حترص       

ذلـك أنَّ   . املختّصة اليت تشرف على األنشطة الفضائية أو تـضطلع هبـا، وفيمـا بـني تلـك اهليئـات                  
فــضائية يعتمــد علــى ختّصــصات معرفيــة كــثرية، ومنــها مــثالً علــوم االقتــصاد     الألنــشطة اتنظــيم 

ة،  واهلندســـلعلـــوم الفيزيائيـــةاوالقـــانون والـــسياسة العموميـــة والعلـــوم االجتماعيـــة، إضـــافة إىل  
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وعلى سبيل املثال، قد تشتمل . ُيتوقَّع من أيِّ كيان مبفرده أن حيوز كل التخصصات املعرفية وال
 املتمـايزة، ومنـها     األنـشطة  على كـثري مـن       ، اليت تفرض شروطاً على العمليات الفضائية      ،الرُّخص

ددات الراديوية وأنشطة االستشعار عـن   مثالً عمليات اإلطالق والعمليات املدارية واستخدام التر      
التواصـل داخـل    ومـن مث فـإنَّ      . ُبعد والتخلّص من األجسام الفضائية يف املدار عند انتـهاء ُعمرهـا           

 الـيت تتميـز باالّتـساق والقابليـة         اللـوائح التنظيميـة   ز  عزِّي التنظيم املعنية وفيما بينها ميكن أن        أجهزة
  . من عمليات التنظيمالدول اليت تتوخاهانتائج ال للتنّبؤ والشفافية وذلك لضمان إحراز

    
    ٨- املبدأ التوجيهي دال    
وضع األطر عملية التنظيم يف سياق أعمال ّسهم مت أصحاب املصلحة الوطنيني الذين تشجيع    

     على تقدمي املشورة وبلورهتا وتنفيذهاالتنظيمية الوطنية اليت حتكم األنشطة الفضائية
 مـن املفيـد واجملـدي تلقّـي املـشورة مـن أصـحاب املـصلحة الـوطنيني                   قد جتد الدولُ أنَّ     

التنظـيم، وذلـك أثنـاء عمليـة وضـع األطـر التنظيميـة الـيت حتكـم األنـشطة                    أعمـال   ّسهم  متالذين  
ــون    . الفــضائية ــشمل أصــحاُب املــصلحة املعني ــد ي ــات مــن القطــاع اخلــاص أو   هــؤالء وق كيان

ضائية قــحكوميــة تعمــل يف نطــاق الواليــة الجامعــات أو مؤســسات أحبــاث، أو منظمــات غــري 
للدولــة املعنيــة، أو أجهــزة تابعــة للدولــة، أو غــري ذلــك مــن اهليئــات الــيت تقــوم بــدور يف جمــال    

  .األنشطة الفضائية اليت سوف متّسها املبادرة التنظيمية املقترحة
دى  أن يكـون لـ     فمـن املـرّجح   أمَّا خبصوص الدولة اليت لديها قدرات فـضائية متقدمـة،             

يف  هبـا اإلطـار التنظيمـي        يـؤثر أصحاب املـصلحة املعنـيني فيهـا فهـٌم عملـي بـشأن الكيفيـة الـيت                  
ومن مث فإنَّ إتاحة اجملـال لتلقّـي        . عمليات األنشطة الفضائية أو إدارهتا    احلاضر أو املستقبل على     

ت مــن عمليــاالدولــة املعنيــة العواقــب غــري املقــصودة  جينــب املــشورة يف وقــت مبكــر ميكــن أن 
وقـد يكـون أصـحاب      .  أصـحاب املـصلحة املعنـيني الرئيـسيني        علـى  تـأثري سـليب      هلـا اليت  التنظيم  

. املصلحة املعنيـون علـى وعـي بااللتزامـات املتنازعـة مبوجـب القـانون املطّبـق أو االتفـاق املُبـرم                     
ولذلك فإنَّ حتديـد هـذه التنازعـات يف وقـت مبكّـر ميكـن أن يـساعد علـى اجتنـاب املنازعـات             

  .صة بالوالية القضائية بعد اعتماد إطار التنظيماخلا
د املكّونـات األساسـية الالزمـة    رة أن حتـدِّ وينبغي للدول ذات القدرات الفضائية املتطـوِّ     

ومـن  .  من أصحاب املصلحة املعنيني، أو بعد التشاور معهم        املشورةللتنظيم الوطين، بعد تلقّي     
 الدولـة أصـحاب املـصلحة املعنـيني التـابعني هلـا             دون توفّر ُمدخالت من هذا النحو، قد ُتخِضع       

وأمـا يف   .  الوطأة، وذلك بصياغة إطـار تنظيمـي تقييـدي أكثـر مـن الـالزم               ة ثقيل للوائح تنظيمية 
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ــة ســابقاً     ــة  األحــوال الــيت مل تــشرع فيهــا الدول ــوائح تنظيمي ــة أو ل ــة قانوني  علــى يف فــرض رقاب
التــشريعات اخلاصــة بالفــضاء الــصادرة يف  يفاألنــشطة الفــضائية، فقــد ترغــب الدولــة يف النظــر 

 قـوانني وطنيـة أخـرى، لكـي تتخـذها دلـيالً إرشـادياً يف                يفدول أخرى، أو على سبيل القيـاس        
ولكْن من دون توفّر خربة يف هذا الصدد، فقد تصوغ الدولـة دومنـا              . صياغة أنظمتها وقوانينها  

ــاً بــشأن األ    نــشطة الفــضائية املخــصوصة أو  قــصد قــوانني ال ميكــن تطبيقهــا أو غــري دقيقــة تقني
  .لسيطرهتااألطراف الفاعلة يف ميدان الفضاء اخلاضعة 

 أن تراعـي احلاجـة      ،وينبغي جلميع الدول، عند وضع أو تنقيح األطر التنظيمية الوطنيـة            
إىل حتديــد فتــرات انتقاليــة وحمطــات هامــة لتنفيــذ التــدابري الراميــة إىل زيــادة اســتدامة األنــشطة   

  .ألمد البعيدالفضائية يف ا
    

    ٩- أ التوجيهي دالاملبد    
  املوازنة بني التكاليف واملنافع واملساوئ واملخاطر يف جمموعة متنوعة من البدائل     

يف سياق التدابري التنظيمية اليت ُتطبَُّق على استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد 
    التقنية الدولية احلاليةوالتعاريف  البعيد، والنظر يف املنافع احملتملة من استخدام املعايري

 اخلاصــة هبــا، الــيت تطّبــق علــى  لوائحهــا التنظيميــةذ ينبغــي للــدول أن تــستحدث وتنفِّــ   
تطلـع غريهـا    األشخاص اخلاضعني لواليتها القضائية أو سيطرهتا حـسبما يكـون املناسـب، وأن              

  .اذج جديرة بالنظر فيهاواخلربات املستمّدة منها، باعتبارها مناللوائح تلك  من الدول على
لدولة بوسع ا  ينبغي أن يكون     ، أي  قابلة للتنفيذ العملي   اللوائح التنظيمية وينبغي أن تكون      
ومـن املفـاهيم الوثيقـة    . ها أن تنفـذها فعـالً يف إطـار قـدراهتا التقنيـة والقانونيـة واإلداريـة                اليت تفرض 

ينبغــي أن  ه أنَّ اللــوائح التنظيميــة ال ومفــاد مفهــوم اجلــدوى العمليــة التقنيــةالــصلة يف هــذا الــشأن
  . الراهنة اخلاصة باألنشطة الفضائيةمبتكرات تقنية أو جتاوز نطاق اإلمكانيات التقنيةتطلب ت

 قـابالً للتنبـؤ بـه، كمـا ينبغـي للجماعـات الـيت        اللوائح التنظيميـة وينبغي أن يكون تأثري    
ــق عليهــا   ــوائح  ُتطّب ــم آثارتلــك الل ــشطتها بقــدر    علــى أنــشطته هــاأن تعل ا قبــل االضــطالع بأن

وكــذلك ينبغــي النظــر يف مــسألة إنــشاء نظــام إبــالغ مــن أجــل مجــع املعلومــات عــن  . اإلمكــان
  . يف املمارسة العمليةتلك اللوائحكيفية تطبيق 

هـي الـيت تنجـز      الة   الفعَّ واللوائح.  ذات كفاءة وفعالية   اللوائح التنظيمية وينبغي أن تكون      
وجـود غـرض واضـح مقـصود     ضـمان   الةللوائح الفعَّ اهلامة املقوماتمن و. الغرض املقصود منها  

 تكلفـة االمتثـال هلـا       اخنفاضويف الوقت نفسه، من الالزم أن تكون ذات كفاءة من حيث            . امنه
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.  عندما تقارن هبا   اجملدية عملياً األخرى   البدائل   عن)  أو الوقت أو املخاطر    من حيث املال  مثالً،  (
 تقـع علـى جهـة التنظـيم واهليئـة اخلاضـعة للتنظـيم مـن حيـث اآلثـار املباشـرة                  هلـا وتكلفة االمتثال   

اللوائح تكاليف االمتثال ضمان أن تكون      يف  ومن أفضل املمارسات يف التحكّم      . والطويلة األمد 
وينبغي هلا أن جتتنب اشتراط اّتباع      . االبتكارات التقنية ومتجاوبة مع    مستندة إىل األداء     التنظيمية
  . معّين أو حلول خاضعة حلقوق ملكية، مما يعوق االبتكار يف املستقبلهنج تقين

    
    ١٠- املبدأ التوجيهي دال    
ر إرشادات واضحة للجهات مالئمة لألنشطة الفضائية توفِّوطنية اعتماد أطر تنظيمية     

    الفاعلة اخلاضعة للوالية القضائية لكل دولة ولسيطرهتا
لفــضائية، وخــصوصاً فيمــا يتعلــق بظهــور جهــات  يف ســياق عوملــة وتعمــيم األنــشطة ا   

تعتمـد أطــراً  فاعلـة جديـدة يف مـضمار اخلـدمات والعمليـات غــري احلكوميـة، ينبغـي للـدول أن         
 بالكيانـات  املواصـفات اخلاصـة       مـع مراعـاة    ال للقواعد الدولية  عَّتكفل التطبيق الف  تنظيمية لكي   

النظـر يف تطبيـق   وُتشجَّع الـدول علـى    . هناغري احلكومية اليت تتحمَّل الدولة مسؤولية دولية بشأ       
  .املعايري وأفضل املمارسات املناسبة اليت حتظى بالقبول العام

ــى ا       ــصر عل ــدول خباصــة أال تقت ــذ لل ــن احملب ــضائية   وم ــشطة الف ــشاريع واألن لنظــر يف امل
علـى  يف التطوير احملتمـل لقطـاع األنـشطة الفـضائية الوطنيـة لـديها، و      أن تنظر أيضاً    الراهنة، بل   

ونيـة يف  يف الوقت املناسب مـن أجـل اجتنـاب الثغـرات القان          وضع لوائح تنظيمية مالئمة     توّخي  
قطـاع الفـضاء التـابع للدولـة        ل احملـددة  بالطبيعـة    ة الوطنيـ  اللوائح أن ُتعىن ومن املهم   . هذا الصدد 

ممـا   اليت متّيزه عـن غـريه مـن القطاعـات، وكـذلك بإطـاره االقتـصادي العـام،                    وخصائصهاملعنية  
  . السياق الذي يتسىن فيه مواصلة توسيع نطاق القطاع الفضائيريوفِّ
    

    ١١- املبدأ التوجيهي دال    
ُمعاجلة املخاطر املُحدقة بالناس واملمتلكات والصحة العامة والبيئة من جرَّاء إطالق     

الغالف اجلوي عند وضع األطر أجسام فضائية وتشغيلها يف املدار وعودهتا إىل 
      ية الوطنية واملعايري الدوليةالتنظيم

  ]. قيد النظر لدى فريق اخلرباء دال١١‐ما زالت الصيغة الداعمة للمبدأ التوجيهي دال: ملحوظة[
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    مواضيع ُيوَصى بالنظر فيها مستقبالً    
 يف يـة تطـورات التنظيم الهنالك طائفة متنوعة مـن اجملـاالت الـيت ميكـن أن ُتفـضي فيهـا                  

املـسائل ذات   مل ُتعـاجل    و. تدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمـد البعيـد        املستقبل إىل حتسني اس   
ففــي بعــض  . يف املبــادئ التوجيهيــة الــواردة يف هــذه الوثيقــة، وذلــك ألســباب شــىت       الــصلة 

احلاالت، تكون املسألة قانونية أصالً، ومن األفضل أن تعاجلها اللجنة الفرعيـة القانونيـة التابعـة            
ويف حـاالت أخـرى، تكـون املمارسـة         . اخلارجي يف األغراض الـسلمية    للجنة استخدام الفضاء    

ل فريــق اخلــرباء دال إىل توافــق يف اآلراء بــشأن  بقــدر كــاف لكــي يتوصَّــمترســخةالدوليــة غــري 
  .أفضل السبل الكفيلة بتنظيم املسألة املعنية

ظيم يكـون  فـالتن .  يف املستقبل هو وضع تعـاريف للتطوير التنظيمياجملال األول احملدَّد  و  
ــوفّر فهــم واضــح لنطاقــ    ــدما يت ــةً عمومــاً عن  املــسائل معاجلــةيف مــن املفيــد جــداً  و. هأشــدَّ فعالي

 باتــساق علــى منطبــقالرئيــسية الــيت متــّس باســتدامة أنــشطة الفــضاء اخلــارجي وجــود تعريــف    
الـبىن  وإضافة إىل ذلك، فـإنَّ االرتبـاط املتزايـد بـني الـبىن التحتيـة األرضـية و              ". احلطام الفضائي "

يف يف املـستقبل  قد يصبح مهماً للـدول   األنشطة الفضائية تعريفالتحتية الفضائية يدل على أنَّ     
   .نطاق أُطرها التنظيمية الوطنية

 اللـوائح التنظيميـة   اجملال الثاين احملـدَّد لتطـوير التنظـيم الرقـايب يف املـستقبل هـو تطـوير                  و  
ألسـباب شـىت،     بالبـسيطة، وذلـك   امللكية ليـست    مسألة  و .فيما يتعلق مبلكية األجسام الفضائية    

مجيع األجسام يف الفضاء ختضع، مبقتضى القانون الدويل احلـايل، للواليـة            أوالً أنَّ   : منها ما يلي  
وثانيـاً  . ، بصرف النظر عـن مـصدر متويلـها أو مهمتـها الوظيفيـة أو سـالمتها          ماالقضائية لدولة   

ــالكني  األجــسام الفــضائية أصــبحت يف حــاالت متز  أنَّ ــدة متعــددة امل ــزداد شــيوع  . اي وأخــذ ي
واحــد، وبــات الساتل يف الــعــدد حقــوق امللكيــة احلمــوالت الفــضائية املستــضافة ممــا يزيــد مــن 

ميكن اآلن يف عملية إطالق واحدة نقل احلموالت الفضائية التابعة للعديد من اجلهـات الفاعلـة    
ــدار   ــة إىل املـ ــن ا   (املختلفـ ــدد مـ ــالق عـ ــال، إطـ ــبيل املثـ ــى سـ ــصّغرة  علـ ــسواتل املـ ــوع لـ ــن نـ  مـ

  . ُمبهمةاخلطوط الفاصلة بني املسؤوليات وحدود امللكية، مما ميكن أن جيعل ")لكيوبسات"
 الـدول يف  ات يف املستقبل يتعلق بتحسني ممارسـ للتطوير التنظيمياجملال الثالث احملدَّد  و  

وعيــة وآنيــة وتوجــد طائفــة متنوعــة مــن املمارســات فيمــا خيــّص ن. تــسجيل األجــسام الفــضائية
 اتفاقية التـسجيل باعتبارهـا      جدوىوهذا يقلل من    . مة مبوجب اتفاقية التسجيل   املعلومات املقدَّ 

  .آلية عاملية للتشارك يف املعلومات
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اللـوائح التنظيميـة    يتعلـق بتحـسني االتـساق يف    يتطـوير التنظيمـ   للاجملال الرابـع احملـدَّد      و  
دوث عـدم تناسـب يف أعـداد األجـسام الفـضائية             على الصعيد العاملي بغيـة اجتنـاب حـ         الوطنية

 اسـتدامة األنـشطة الفـضائية يف      اللوائح التنظيميـة تـشدُّداً إزاء     املسّجلة يف البلدان اليت لديها أقل       
 املتبعـة حاليـاً لـدى الـدول، بـشأن           ملمارسـات انَّ حاالت عـدم االتـساق يف        أكما  . األمد البعيد 

 املفاضـلة بـني الـدول الختيـار    شّجع علـى    تُـ ، قـد    تراخيص ورسوم التسجيل ومتطلبـات التـأمني      
 ناجعـة مـن أجـل      وهـو أيـضاً مـا قـد ال ُيـشّجع علـى اّتبـاع ممارسـات وإجـراءات                     أقلها تشدُّداً، 

  .استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد
ــانوين اخلــاص   يتطــوير التنظيمــ لاجملــال اخلــامس احملــدَّد ل و    يف املــستقبل هــو اإلطــار الق

ويف هذا السياق، ال بدَّ من معاجلـة عـدد مـن املـسائل، منـها             . زالة النشطة للحطام الفضائي   باإل
 عما إذا كـان     والتساؤل اجلسم الفضائي،    عنمثالً حتديد هوية الدولة املطِلقة والدولة املسؤولة        

التـساؤل   املعنيـة، وكـذلك   الـدول من الضروري احلصول علـى توافـق يف الـرأي مـن الدولـة أو         
كمـا ينبغـي أن ُتنـاقش مـسألة مـا إذا      .  يتحمَّل تكاليف وخماطر أّي نشاط من هـذا القبيـل        عمَّن

ــة      ــة نــشطة للحطــام الفــضائي، أو اإلذن بــذلك، مــن جانــب دول كــان ميكــن االضــطالع بإزال
واحدة مبفردها، أو ما إذا كان من شـأن وجـود إطـار دويل لإلزالـة النـشطة للحطـام الفـضائي                      

وفيمــا يتعلــق بالبــديل . ء علــى الــصعيد الــدويل أن يكــون مالئمــاً أكثــر مبقتــضى توافــق يف اآلرا
قائمة من أجل استحداث وتنفيـذ إجـراءات        الالدولية   احملافلنظمات أو   املاألخري، ميكن إشراك    
  .مناسبة وممكنة عملياً

  


