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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية  

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة الثالثة واخلمسون

  ٢٠١٦شباط/فرباير  ٢٦- ١٥فيينا، 
  تمن جدول األعمال املؤقَّ ١٤البند 

        استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد
  توجيهية بشأن استدامة جمموعة حمدَّثة من مشاريع املبادئ ال    

      أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد
    مذكِّرة من األمانة    

الحظت جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، أثنـاء دورهتـا الثامنـة            -١
ــني،  ــه واخلمسـ ــاء    أنَّ  ٢٠١٥يف حزيران/يونيـ ــطة الفضـ ــتدامة أنشـ ــل املعـــين باسـ ــق العامـ الفريـ

رئـيس الفريـق   أنَّ على أن يعمل يف فترة مـا بـني الـدورات؛ و    اتَّفقالبعيد قد  اخلارجي يف األمد
العامل سيستكشف فكرة عقد اجتماع عمـل غـري رمسـي يف فيينـا أثنـاء فتـرة مـا بـني الـدورتني          
حبيـث يتسـىن إجيـاد آليـة فعالـة تـدفع قُـُدماً بالعمـل املتعلـق مبشـاريع املبـادئ التوجيهيـة (الوثيقـة              

A/70/20، وبعد ذلك عقد الفريق العامـل اجتماعـاً فيمـا بـني الـدورتني يف فيينـا       ١٧٢رة الفق .(
  ,٢٠١٥  تشرين األول/أكتوبر ٩إىل  ٥من 
وطالب املشاركون يف االجتماع املعقود فيما بني الدورتني بأن يشكل الـنصُّ الصـادر     -٢

رَجم إىل مجيـع لغـات   عن االجتماع النصَّ الرمسـي التـايل ملشـاريع املبـادئ التوجيهيـة، حبيـث ُيتـ       
                                                         

   A/AC.105/C.1/L.336.  
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األمم املتحدة الرمسية الست؛ وبأن يتواصل النظر يف ذلك النص أثناء الدورة الثالثـة واخلمسـني   
. كمـا طلـب املشـاركون إىل الـرئيس أن     ٢٠١٦للجنة الفرعية العلمية والتقنية يف شباط/فرباير 

فيهـا أفكـاراً جديـدة وسـبالً     ُيعدَّ ورقةَ عمل قبل الدورة الثالثة واخلمسني للجنة الفرعية يقتـرح  
دماً بعمــل الفريــق، خاصــة فيمــا يتعلــق مبشــاريع املبــادئ التوجيهيــة الــيت   ممكنــة تكفــل الســري قُــ

تتطلب إجراء املزيد من املناقشات. وقد اسـُتخدمت احلواشـي يف هـذا الـنص احلـايل باعتبارهـا       
أثنـاء االجتمـاع املعقـود    بشأن االقتراحـات الـيت سـيقت     سبيالً يتيح تقدمي إرشادات إىل الوفود

مـن احملتمـل املضـي يف تنـاول بعـض تلـك االقتراحـات يف ورقـة         أنَّ فيما بني الـدورتني؛ علمـاً بـ   
  العمل املقبلة اليت سيقدمها الرئيس.  

وتستند الوثيقة احلالية إىل النسخة السـابقة مـن مشـاريع املبـادئ التوجيهيـة الـواردة يف         -٣
تضـمن التغـيريات الـيت اقترحـت دولٌ أعضـاء إجراءهـا أثنـاء        . وهـي ت A/AC.105/L.298الوثيقة 

دورة اللجنة الثامنـة واخلمسـني؛ وكـذلك التغـيريات الـيت اقترحـت دول أعضـاء إجراءهـا أثنـاء          
لفـت  . وت٢٠١٥يف تشـرين األول/أكتـوبر    قد فيما بني الدورتنياالجتماع غري الرمسي الذي ُع

يني كـبريين أُدخـال علـى الوثيقـة احلاليـة مقارنـة بالوثيقـة        األمانةُ انتباَه الوفـود إىل تغـيريين هيكلـ   
A/AC.105/L.298     فأوالً، مت حتقيق التجانس يف هيكل مشاريع املبـادئ التوجيهيـة حبيـث يبـدأ .

اآلن كــلُّ مشــروع مــن تلــك املشــاريع ببيــان إجرائــي مقتضــب مطبــوع خبــط داكــن يليــه نــصُّ  
ــرقيم     ــد ت ــاً، أعي ــوجيهي. ثاني ــدأ الت ــة   مشــروع املب ــة. وتيســرياً لإلحال ــادئ التوجيهي مشــاريع املب

ــة        ــتخدمة يف الوثيقـــ ــة، املســـ ــادئ التوجيهيـــ ــاريع املبـــ ــة ملشـــ ــام القدميـــ ــة إىل األرقـــ املرجعيـــ
A/AC.105/L.298    والنســـخ الســـابقة ملشـــاريع املبـــادئ التوجيهيـــة، ُوضـــعت األرقـــام القدميـــة

  معقوفتني.  بني
    

مة أنشطة الفضاء اخلارجي التوجيهية بشأن استدا املبادئ سياق  -أوالً  
    )١(األمد البعيد  يف

    اخللفية  - ألف  
أقرَّ مـؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف            -٤

األغــراض الســلمية، يف قــراره املعنــون "األلفيــة الفضــائية: إعــالن فيينــا بشــأن الفضــاء والتنميــة    

                                                         
اقُترحت إمكانية تبسيط  ،تشرين األول/أكتوبر ٩إىل  ٥أثناء االجتماع املعقود بني الدورتني يف الفترة من  )١(  

  القسم األول كله، مع اإلبقاء على مفاهيمه الرئيسية وجوهره.
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تطبيقاته مـن أمهيـة يف إثـراء معرفتنـا األساسـية بـالكون وحتسـني        مبا لعلوم الفضاء و )٢(البشرية"،
حياة الناس اليومية يف كل أرجاء العامل من خـالل رصـد البيئـة وإدارة املـوارد الطبيعيـة ووضـع       
نظم لإلنـذار املبكِّـر للمسـاعدة علـى ختفيـف حـدَّة الكـوارث ودعـم إدارة الكـوارث وتنبُّـؤات           

ــاخ    ــة ومنذجــة املن ــوم    األرصــاد اجلوي واملالحــة واالتصــاالت باالســتعانة بالســواتل. وتســهم عل
وتكنولوجيا الفضاء إسهاماً كبرياً يف رفاه البشر، وعلى وجه التحديـد يف بلـوغ األهـداف الـيت     
تضعها املؤمترات العاملية اليت تعقدها األمـم املتحـدة ملعاجلـة خمتلـف جوانـب التنميـة االقتصـادية        

تؤدِّي أنشطة الفضـاء دوراً حيويـا يف دعـم التنميـة املسـتدامة يف       واالجتماعية والثقافية. ولذلك
كوكب األرض. وقد أسهمت يف حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة؛ وستسـهم يف حتقيـق خطـة      

. ومــن ثَــمَّ، فــإنَّ اســتدامة أنشــطة الفضــاء يف األمــد البعيــد مســألة  ٢٠١٥التنميــة ملــا بعــد عــام 
ــمُّ املشــاركني يف أ   ال ــا فحســُب،     تعــين وهت ــتطلِّعني إىل املشــاركة فيه ــا وامل نشــطة الفضــاء حالي
  تعين وهتمُّ أيضاً اجملتمع الدويل برمَّته.  بل
ويســتخدم البيئــة الفضــائية عــدٌد متزايــٌد مــن الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة            -٥

ادث والكيانات غري احلكومية. ويشكِّل انتشار احلطام الفضائي وزيـادة احتمـاالت وقـوع حـو    
االرتطام وحاالت التشويش على تشغيل األجسام الفضائية مصدر قلق بشـأن اسـتدامة أنشـطة    
ــة       ــئيت املــدارات األرضــية املنخفضــة واملــدارات الثابت ــد، وال ســيما يف بي الفضــاء يف األمــد البعي

  بالنسبة لألرض.
ة والدوليـة  وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية والكيانات غري احلكومية الوطني  -٦

الضـالعة يف أنشــطة الفضــاء أن تتَّخـذ خطــوات تكفــل أالَّ تنــتقص أنشـطتها مــن قــدرة اجلهــات    
األخـرى علــى القيــام بأنشــطة الفضــاء اخلاصـة هبــا، ســواء اآلن أو يف املســتقبل. [وعــالوة علــى   
ذلك، ينبغي هلا أن تنظر يف اختاذ كل ما يف وسعها مـن تـدابري مـن أجـل تفـادي إحلـاق أضـرار        

  ].تملة باألجسام الفضائية اخلاصة بالدول األخرى واملنظمات احلكومية الدولية األخرىحم
وعلــى مــرِّ الســنني، نظــرت جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية إىل    -٧

خمتلف جوانب استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيـد مـن زوايـا خمتلفـة. واسـتناداً إىل      
السابقة واجلهود ذات الصلة اليت بذلتها كيانات أخرى، اقترح الفريق العامـل املعـين    هذه اجلهود

باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمـد البعيـد التـابع للجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة سلسـلةً         
  من التدابري هبدف توفري هنج شامل لتعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.

                                                         
تحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينا، تقرير مؤمتر األمم امل )٢(  

  .١ )، الفصل األول، القرارA.00.I.3(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  ١٩٩٩متوز/يوليه  ٣٠‐١٩
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ر التـــدابري املقترحـــة، الـــيت جـــرى جتميعهـــا يف جمموعـــة مـــن املبـــادئ التوجيهيـــة وتـــوفِّ  -٨
الطوعيـة، أساســاً الســتحداث ممارسـات وطنيــة ودوليــة وأُطــر لألمـان فيمــا يتعلــق باالضــطالع    
ــةً يف تكييــف هــذه األطــر للظــروف        ــه مرون ــيح يف الوقــت ذات بأنشــطة الفضــاء اخلــارجي، وتت

ــاء   واهلياكـــل التنظيميـــة الوط نيـــة املعيَّنـــة. وتتنـــاول املبـــادئ التوجيهيـــة جوانـــب أنشـــطة الفضـ
  السياساتية والرقابية والتنظيمية والعلمية والتقنية وتلك املتعلقة بالتعاون وبناء القدرات.

ويشتمل اإلطار القانوين الذي متَّ فيه وضـع جمموعـة املبـادئ التوجيهيـة الـواردة يف هـذه         -٩
م املتحـدة ومبادئهـا القائمـة بشـأن الفضـاء اخلـارجي. وباإلضـافة إىل        الوثيقة على معاهدات األمـ 

ذلـــك، روعيـــت أيضـــاً يف إعـــداد هـــذه اجملموعـــة مـــن املبـــادئ التوجيهيـــة املمارســـاُت احلاليـــة، 
واإلجــــراءات التشــــغيلية، واملعــــايري التقنيــــة، والسياســــات، واخلــــربات املكتســــبة مــــن القيــــام  

  الفضاء.  بأنشطة
ئ التوجيهية الواردة يف هذه الوثيقة توافقـاً دوليـا بشـأن التـدابري الالزمـة      وُتجسِّد املباد  -١٠

ــتناداً إىل املعـــارف الراهنـــة     ــاء اخلـــارجي يف األمـــد البعيـــد، اسـ ــتدامة أنشـــطة الفضـ لتعزيـــز اسـ
واملمارسات الراسخة. ومع تكـوين فهـم أعمـق للطـابع املتعـدِّد األوجـه ملختلـف العوامـل الـيت          

أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، ينبغي اسـتعراض املبـادئ التوجيهيـة،    تؤثِّر يف استدامة 
  كما ميكن تنقيحها على ضوء النتائج اجلديدة اليت جيري التوصُّل إليها.

وال يــوفِّر تنفيــذُ األطــر الوطنيــة والدوليــة لالضــطالع بأنشــطة الفضــاء عنصــَر الضــمان    -١١
ــة الفضــائية فحســب بــل يســهِّ   ــائي واملتعــدِّد األطــراف يف   ملســتخدمي البيئ ل أيضــاً التعــاون الثن

  االستخدامات السلمية للفضاء اخلارجي وبذلك يساهم يف أمان الفضاء اخلارجي واستقراره.
    

    والتنفيذالنطاق   - باء  
[ُتعرَّف استدامةُ أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد على أهنا االضـطالع بأنشـطة     -١٢

] [يوازن بـني] أهـداف متكـني مجيـع الـدول والكيانـات احلكوميـة وغـري         الفضاء على حنو [يليب
ــة مــن استكشــاف واســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية وحــدها [و]       احلكومي
[وبني] احلاجة إىل احلفـاظ علـى بيئـة الفضـاء اخلـارجي ومحايتـها علـى حنـو يراعـي احتياجـات           

  األجيال املقبلة.]
ــتدامة أنشــط  [إنَّ  -١٣ ــني       اس ــة ب ــى املوازن ــد تنطــوي عل ــد البعي ة الفضــاء اخلــارجي يف األم

احتياجات الدول واملنظمات احلكومية الدولية واجملتمع الدويل بوجه عام إىل استخدام الفضـاء  
فــاً وبــني قــدرهتا علــى احلفــاظ علــى صــالحية الفضــاء اخلــارجي، مــن  اخلــارجي اســتخداماً مكثَّ
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واملسـتقر واخلـايل مـن الصـراعات. وينبغـي فهـم اسـتدامة         الناحية التشغيلية، لالسـتخدام اآلمـن  
ــدول          ــا ال ــا تعــين وضــع اســتراتيجة، تتبعه ــى أهن ــد عل ــد البعي أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األم
واملنظمات احلكومية الدولية على حنـو مجـاعي وفـردي، ترمـي إىل حتقيـق األهـداف املتمثلـة يف        

فضائية من شأهنا توفري مربرات وجيهة وفـرص  َتحوُّل اجلميع معاً حنو تصميم وتنفيذ سياسات 
وحــوافز عمليــة تكفــل احلفــاظَ علــى تلــك املوازنــة. ويــتعني علــى الــدول واملنظمــات احلكوميــة 
الدولية أن تضمن توافر الفهم والدعم الكاملني لتلك األهداف لـدى مجيـع قطاعـات أنشـطتها     

  الفضائية.]الفضائية وفيما خيص كل اجلوانب املتعلقة بتقرير السياسات 
[وتستلزم مفـاهيم وسياسـات اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد، مبـا            -١٤

تسنده إليها املبادئ التوجيهيـة مـن وظـائف رقابيـة خاصـة، ضـرورةَ حتديـد مالمـح سـياق عـام           
وطرائق تكفل املواظبة علـى إدخـال حتسـينات علـى الكيفيـة الـيت ُتثبـت هبـا الـدول واملنظمـات           

مية الدولية، يف الوقت الذي تعكف فيه على تطوير وختطيط وتنفيـذ أنشـطتها الفضـائية،    احلكو
نواياها السلمية جتاه الفضاء اخلارجي وتراعي هبا حقَّ املراعاة حتميةَ احلفاظ علـى بيئـة الفضـاء    
ــال القادمــة. وعلــى التنــاغم مــع هــذه املهمــة األوىل ينبغــي التســليم       اخلــارجي مــن أجــل األجي

مصاحل الدول واملنظمات احلكومية الدولية يف الفضاء اخلارجي، مبا هلـا أو ُيحتمـل   أنَّ بالشديد 
أن يكون هلـا مـن تبعـات علـى الـدفاع/األمن الـوطين، جيـب أن تتوافـق متامـاً مـع احلفـاظ علـى             
ــه       ــام أنشــطة االستكشــاف واالســتخدام مــع احملافظــة علــى حالت الفضــاء اخلــارجي مفتوحــاً أم

ــدان استكشــاف    مبقتضــى املــادة األ ــادئ املنظمــة لنشــاطات الــدول يف مي وىل مــن "معاهــدة املب
واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخـرى" ومبقتضـى مبـادئ    
ــوائح         ــهج يف السياســات والل ــذا الن ــي جتســيد ه ــده ذات الصــلة. وينبغ ــدويل وقواع ــانون ال الق

يهـا الـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة يف حتديـد املتطلبـات        التنظيمية املعيارية الـيت تعتمـد عل  
التشغيلية املتعلقة بالفضاء اخلارجي والنهوض بالقدرات الفضـائية وإدارة مواردهـا الفضـائية أو    

  ما يتصل هبا من موارد استناداً إىل أسس قانونية والتصدي للطوارئ يف الفضاء اخلارجي.]
اردة يف هذه الوثيقـة شـديدة االرتبـاط جبميـع أنشـطة الفضـاء،       املبادئ التوجيهية الو إنَّ  -١٥

سواء املزمعة أو اجلاريـة، وجبميـع مراحـل دورة حيـاة البعثـات الفضـائية، مبـا يف ذلـك إطالقهـا          
وتشــغيلها والــتخلُّص مــن مكوِّناهتــا عنــد انتــهاء عمرهــا. وتتعلــق املبــادئ التوجيهيــة باجلوانــب   

واجلوانـب العلميـة والتقنيـة واجلوانـب املتعلقـة بالتعـاون الـدويل         السياساتية والرقابية والتنظيميـة 
وبناء القدرات املتصلة بالقيام بأنشطة الفضاء اخلـارجي بطريقـة آمنـة ومسـتدامة؛ وهـي تسـتند       
إىل جمموعة كبرية من معارف وخـربات الـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة والكيانـات غـري        
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مثَّ، فـــإنَّ هـــذه املبـــادئ التوجيهيـــة ذات أمهيـــة للكيانـــات احلكوميـــة الوطنيـــة والدوليـــة. ومـــن 
  احلكومية وغري احلكومية على حدٍّ سواء.

لقانون الدويل. وهي هتـدف إىل  اواملبادئ التوجيهية طوعية وغري ملزمة قانوناً مبوجب   -١٦
  استكمال اإلرشادات املتاحة يف املعايري واملتطلَّبات الرقابية القائمة.

نفيــذ املبــادئ التوجيهيــة خطــوة حكيمــة وضــرورية صــوب احلفــاظ علــى بيئــة  وُيعتــرب ت  -١٧
ــة       ــة الدولي ــال املقبلــة. وينبغــي للــدول، واملنظمــات احلكومي الفضــاء اخلــارجي مــن أجــل األجي
والكيانــات غــري احلكوميــة الوطنيــة والدوليــة أن تقــوم طوعــاً باختــاذ تــدابري تكفــل، مــن خــالل   

  هذه املبادئ التوجيهية إىل أبعد حدٍّ ممكن وجمٍد عمليا.آلياهتا اخلاصة املنطبقة، تنفيذَ 
    

    املبادئ التوجيهية الستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد  - ثانياً  
ــيت ترســي مفهــوم ضــمان         -١٨ ــة ال ــة الطوعي ــادئ التوجيهي ــة مــن املب تســتند اجملموعــة التالي

دِّد املعـايري األساسـية واملمارسـات احملليـة     استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمـد البعيـد وحتـ   
والدوليــة لضــمان هــذه االســتدامة، إىل فكــرة إبقــاء الفضــاء اخلــارجي باســتمرار بيئــةً تشــغيليةً    
مستقرَّةً وآمنـةً وخاليـةً مـن الصـراعات مـن أجـل األجيـال املقبلـة، ومتاحـةً لألغـراض السـلمية            

ا باسـتفادة اجملتمـع الـدويل اسـتفادةً كاملـةً مـن       والتعاون الدويل، ويـرتبط ذلـك ارتباطـاً جوهريـ    
الفرص املتاحة مـن أجـل املواظبـة علـى تعزيـز إمكانيـة التنبُّـؤ بأنشـطة الفضـاء وشـفافيتها وبنـاء            
الثقــة فيهــا، مــن خــالل اختــاذ تــدابري عمليــة خمصَّصــة هلــذا الغــرض؛ وذلــك ألنَّ هــذه الســمات   

امة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد      تساعد على تطبيق املبادئ التوجيهية بشأن اسـتد 
  وتفيد يف هذا التطبيق.

وعند [تطبيق] [تنفيذ] الدول واملنظمات احلكومية الدولية للمبـادئ التوجيهيـة حبسـن      -١٩
نيَّة، جيب عليها أن ترتِّب إلنشاء وتفعيل نظام مالئم من اللـوائح الرقابيـة الداخليـة (مبـا يشـمل      

الالزمة) وآليات للتعاون الدويل مـن أجـل تنفيـذ الوظـائف ذات الصـلة      اإلجراءات واملتطلبات 
  هبدف أداء املهام املتعلقة بضمان استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.

ــة        -٢٠ ــدول واملنظمــات احلكومي ــذها] ال ــا] [تنف ــيت [تطبِّقه ــة، ال ــادئ التوجيهي وهتــدف املب
ِفل مبادئ وقواعد القـانون الـدويل القائمـة وال تتعـارض     الدولية باستخدام وسائل مناسبة ال ُتْغ

معها بأيِّ طريقة رمسية أو عملية، إىل توفري إطار رقـايب فعَّـال يتنـاول السُّـبل والوسـائل العمليـة       
لتحقيــق تنظــيم أكثــر عقالنيــةً ألنشــطة الفضــاء اخلــارجي، حبيــث تســتطيع الــدول واملنظمــات    

نشـطة عـن طريـق االسـتفادة مـن اآلليـات القائمـة وإجيـاد         احلكومية الدولية االضطالَع بتلك األ
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آليات جديدة تلبِّي على حنو موثوق، من خالل اجلهود التعاونية، االحتياجاِت اخلاصـة بتطـوير   
اإلمكانيــات الفضــائية وتســاعد علــى التقليــل إىل أدىن حــدٍّ ممَّــا يلحــق ببيئــة الفضــاء اخلــارجي     

  أو جتنُّب تلك األضرار قدر اإلمكان.وبأمان العمليات الفضائية من أضرار، 
وعند السعي إىل حتقيق اهلدف املتمثِّل يف كفالـة اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف        -٢١

األمد البعيـد، ينبغـي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن متتنـع عـن القيـام بـأيِّ أعمـال أو            
ر بـأيِّ شـكل مـن األشـكال،     ممارسات، وكذلك عن استخدام سـبل أو وسـائل، ميكـن أن تـؤثِّ    

عن قصد أو عن غري قصد، على حنو خيالف مبادئ القانون الدويل وقواعده، علـى موجـودات   
يف الفضــاء اخلــارجي و/أو ُتلحــق هبــا أضــراراً، و/أو تــؤدِّي إىل تطــوُّر ظــروف ميكــن أن جتعــل   

  الوطين. والفعَّال غري عملي ألسباب تتعلق باألمن تطبيَق املبادئ التوجيهية الكامل
ودون املســاس بــأيٍّ مــن العناصــر املكوِّنــة ملفهــوم وممارســات ضــمان اســتدامة أنشــطة    -٢٢

الفضاء اخلارجي يف األمد البعيـد، ينبغـي النظـر إىل رصـد املخـاطر بغـرض حتديـد العوامـل الـيت          
تـــؤثِّر يف طبيعـــة وحجـــم املخـــاطر املوجـــودة يف خمتلـــف قطاعـــات أنشـــطة الفضـــاء اخلـــارجي  

التطـوُّرات اخلطـرة احملتملـة الـيت حتـدث يف بيئـة الفضـاء باعتبـار ذلـك الرصـد أكثـر            واألحوال و
املهام حتدِّياً من حيث توفري السياق الالزم لتهيئة احلوافز فيما يتعلق بتنفيذ ومراعـاة اإلجـراءات   
التشــغيلية الــيت ميكــن هبــا للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة، علــى ضــوء اللــوائح التشــريعية  

تعاهدية املنطبقة، أن تتعاون بفعالية وتقدم املشورة واملساعدة لبعضـها الـبعض جبميـع السُّـبل     وال
  العملية املمكنة.

وقد ُصنِّفت املبادئ التوجيهية يف فئـات تسـهيالً لتنفيـذها مـن جانـب خمتلـف اجلهـات          -٢٣
الرقــايب  الفاعلــة احلكوميــة وغــري احلكوميــة يف جمــال الفضــاء، وهــي: فئــة السياســات واإلطــار    

ألنشطة الفضاء؛ وفئة أمان العمليات الفضائية؛ وفئة التعاون الـدويل وبنـاء القـدرات والتوعيـة؛     
  ؛ وفئة التنفيذ والتحديث.البحث والتطوير يف اجملالني العلمي والتقينوفئة 

    
    السياسات واإلطار الرقايب ألنشطة الفضاء  - ألف  

...] إرشــادات بشــأن وضــع سياســات وأطــر رقابيــة  ُتقــدِّم املبــادئ التوجيهيــة مــن [...] إىل [
وممارسات تـدعم اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد، موجَّهـةً إىل احلكومـات          
واملنظمات احلكوميـة الدوليـة ذات الصـلة الـيت تـرخِّص ألنشـطة الفضـاء أو تضـطلع هبـا. كمـا           

سـليمة] [احليلولـة دون نشـر أسـلحة     تعيد التأكيد على أمهية [استخدام الفضـاء يف األغـراض ال  
يف بيئة الفضـاء اخلـارجي] وأمهيـة تنفيـذ تـدابري تتعلـق بالشـفافية وبنـاء الثقـة يف أنشـطة الفضـاء            
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اخلارجي مـن أجـل منـع وقـوع أيِّ حـوادث قـد تضـر بتلـك البيئـة. وتتنـاول هـذه اإلرشـادات             
ن جانــب كيانــات تضــطلع اعتمــاد أطــر رقابيــة وطنيــة وتعزيــز التــدابري الطوعيــة املوصــى هبــا مــ 

بأنشــطة الفضــاء اخلــارجي مــن أجــل تعزيــز أمــان هــذه األنشــطة واســتدامتها. وتتضــمَّن هــذه     
اإلرشادات أيضاً تدابري ُتَيسِّـر تقاسـَم املعلومـات بشـأن األجسـام الفضـائية واألحـداث املداريـة         

  ضائية.وتقاسَم بيانات االتصال اخلاصة بالكيانات املسؤولة عن تشغيل املركبات الف
    

  ]١٢+٩[املبدآن التوجيهيان السابقان  ١املبدأ التوجيهي     
    االقتضاء اعتماد أطر رقابية وطنية بشأن أنشطة الفضاء اخلارجي، وتنقيحها وتعديلها حسب    

ــة      -١-١   ينبغــي للــدول أن تعتمــد، أو تــنقح أو تعــدل حســب االقتضــاء، أطــراً رقابي
ي التزامات الدول مبوجـب معاهـدات األمـم املتحـدة     وطنية بشأن أنشطة الفضاء اخلارجي تراع

ــة وكــدول       املتعلقــة بالفضــاء اخلــارجي كــدول مســؤولة عــن أنشــطة الفضــاء اخلــارجي الوطني
مطِلقة. وينبغي للدول، لدى اعتمادها أو تنقيحهـا أو تعديلـها أو تنفيـذها أطـراً رقابيـة وطنيـة،       

  لبعيد.أن تراعي استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد ا
مع تزايد أنشـطة الفضـاء اخلـارجي الـيت تضـطلع هبـا اجلهـات احلكوميـة وغـري            -٢-١  

الـدول تتحمـل مسـؤولية دوليـة عـن أنشـطة الفضـاء        نَّ احلكومية يف شىت أحناء العـامل، ونظـراً أل  
اليت تضطلع هبا كيانات غري حكوميـة، ينبغـي أن تعتمـد الـدول أو تـنقح أو تعـدل أطـراً رقابيـة         

طبيق الفعال قواعد [األمان] الدولية. وينبغي أيضاً أن تنظـر الـدول يف تطبيـق مـا يلـزم      تكفل الت
  من أجل االضطالع اآلمن بأنشطة الفضاء اخلارجي.عاما من معايري وممارسات تلقى قبوالً 

لدى وضع أطر رقابية وطنيـة أو تنقيحهـا أو تعديلـها أو اعتمادهـا، ينبغـي أن        -٣-١  
الذي يتضمَّن توصـيات بشـأن التشـريعات     ٦٨/٧٤ام قرار اجلمعية العامة تنظر الدولُ يف أحك

الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية. وينبغـي       
بوجه خاص أالَّ تكتفي الدول بالنظر يف املشاريع واألنشطة الفضائية الراهنة بل أن تنظـر أيضـاً   

ها الفضائي الوطين، وأن تتوخَّى وضع لوائح رقابية مالئمة يف الوقـت  يف التطوير احملتمل لقطاع
ــة يف هــذا الصــدد. ومــن املهــم أن ُتعــىن اللــوائح       املناســب مــن أجــل اجتنــاب الثغــرات القانوني
الوطنية بالطبيعة واخلصائص احملدَّدة لقطاع الدولة الفضائي، وكذلك إطارها االقتصـادي العـام   

  ميكن للقطاع الفضائي أن يواصل فيه توسُّعه.الذي يوفِّر السياق الذي 
ــدة أو تنقــيح أو       -٤-١   ــوائح جدي ينبغــي للــدول أن تضــع يف اعتبارهــا، لــدى ســنِّ ل

تعديل تشريعات قائمة، التزاماهتا مبوجب املادة السادسـة مـن معاهـدة املبـادئ املنظِّمـة ألنشـطة       
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ذلـــك القمـــر واألجـــرام الــدول يف ميـــدان استكشـــاف واســتخدام الفضـــاء اخلـــارجي، مبــا يف    
السماوية األخرى. وقد جرت العادة على أن ُتعـىن اللـوائح الوطنيـة مبسـائل معيَّنـة مثـل األمـان        
واملسؤولية واملوثوقية والتكلفة. ولـدى وضـع لـوائح جديـدة، ينبغـي للـدول أن تنظـر يف وضـع         

ــد. ويف الوقــت       ــد البعي ــزِّز اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األم ــوائح تع نفســه، ينبغــي  ل
تكون اللوائح تقييدية إىل درجة متنع املبادرات اهلادفة إىل استدامة أنشطة الفضـاء اخلـارجي    أالَّ

  يف األمد البعيد.
    

  ]٢٣+٢٢+١٣+١١+١٠[املبادئ التوجيهية السابقة  ٢املبدأ التوجيهي     
اء اخلارجي، النظر يف عدد من العناصر عند استحداث أطر رقابية وطنية بشأن أنشطة الفض    

    )٣(أو عند تنقيح تلك األطر أو تعديلها
ينبغي للدول، لدى وضع تدابري رقابيـة منطبقـة علـى اسـتدامة أنشـطة الفضـاء         -١-٢  

  اخلارجي يف األمد البعيد، أو تنقيح تلك التدابري أو تعديلها حسب االقتضاء:
وص عليهـا يف معاهـدات   أن تنفِّذ التزاماهتا الدولية، مبـا فيهـا االلتزامـات املنصـ      أ)(  

  األمم املتحدة الفضائية اليت هي طرف فيها؛
املبادئ التوجيهية لتخفيـف احلطـام   [تدابري ختفيف احلطام الفضائي] [ذ أن تنفِّ  )(ب  

  الفضائي]؛
أن تتصــدَّى للمخــاطر الــيت هتــدد النــاس واملمتلكــات والصــحة العامــة والبيئــة     (ج)  

  وتشغيلها يف املدار وعودهتا إىل الغالف اجلوي؛املرتبطة بإطالق األجسام الفضائية 
  أن تنظر يف املنافع احملتملة الستخدام املعايري التقنية الدولية احلالية؛  (د)  
ــاوئها          (ه)   ــا ومس ــدائل ومنافعه ــن الب ــة م ــة متنوِّع ــاليف جمموع ــني تك ــوازن ب أن ت
  وخماطرها؛
  الت إرشادية؛أن تشجِّع الكيانات الوطنية املعنية على تقدمي ُمدخ  (و)  
أن تدرس وتوائم التشريعات القائمة ذات الصلة من أجل ضمان امتثاهلا هلـذه    (ز)  

  املبادئ التوجيهية.

                                                         
اقُترحت إمكانية  ،٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٩إىل  ٥أثناء االجتماع املعقود بني الدورتني يف الفترة من  )٣(  

  .١-٢على غرار اهليكل الوارد يف الفقرة  ٢صياغة نسخة مكثفة للمبدأ التوجيهي 
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ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدوليـة أن تضـع وتعـزز لـوائح وسياسـات        -٢-٢  
الفضـاء  تدعم فكرة التخفيف قدر اإلمكان من تأثري األنشطة البشـرية يف بيئـة األرض ويف بيئـة    

اخلارجي. وتشجَّع الدول واملنظمات احلكومية الدولية على وضع أولويـات ألنشـطتها اسـتناداً    
ــة        ــة املتعلق ــارات الدولي ــة الرئيســية واالعتب ــات الوطني ــة مســتدامة وإىل املتطلب ــداف إمنائي إىل أه

وظهـور  باستدامة الفضاء واألرض؛ وذلـك نظـراً حملدوديـة املـوارد املتاحـة يف الفضـاء اخلـارجي        
  خماطر ال ميكن التنبؤ هبا يف بيئة الفضاء نتيجةً لتزايد مستوى األنشطة الفضائية.

ــدول [،   -٣-٢   ــي لل ــة،] أن      ينبغ ــة وطني ــديل أطــر رقابي ــيح أو تع ــدى وضــع أو تنق ل
تضَمن تنفيذ االلتزامات اليت ينصُّ عليها القانون الدويل، مبـا يف ذلـك تلـك الـواردة علـى وجـه       

ات األمـم املتحـدة املتعلقـة باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه الــيت        التحديـد يف معاهـد  
هي طرف فيها. ويف ظل مراعـاة املبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام الفضـائي، الصـادرة عـن         
جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة    

 اخلاصـة بتخفيـف احلطـام الفضـائي وأن تضـع تلـك التـدابري        الدولية أن تتصدَّى ملسـألة التـدابري  
  وتنفِّذها من خالل آليات قابلة للتطبيق.

ينبغي للدول [، لدى إنشاء أطر رقابيـة،] أن تتصـدَّى للمخـاطر الـيت تتعـرَّض        -٤-٢  
هلا الصحة العامة وأمان األشخاص واحتمال إصابتهم أو الضرر الـذي قـد يلحـق باملمتلكـات،     

ة املخاطر احملتملة لعمليات الفضاء وخمتلـف نظـم املسـؤولية عـن الضـرر الـذي حيـدث        مع مراعا
على األرض مقارنةً بالضرر الذي حيدث يف الفضاء. وينبغـي النظـر إىل احلـدِّ مـن املخـاطر الـيت       
تتعرَّض هلا الصحة العامة واألمـان كجـزء مـن اللـوائح الوطنيـة املنطبقـة علـى إطـالق األجسـام          

غيلها يف املــدار وعودهتــا احملكومــة إىل الغــالف اجلــوي. ويف هــذا الصــدد، ينبغــي الفضــائية وتشــ
الـــذي يتضـــمَّن توصـــيات بشـــأن  ٦٨/٧٤للـــدول أن تنظـــر يف أحكـــام قـــرار اجلمعيـــة العامـــة 

التشـــريعات الوطنيـــة ذات الصـــلة باستكشـــاف الفضـــاء اخلـــارجي واســـتخدامه يف األغـــراض  
ــة لل   ــودة احملكوم ــة و/أو دون   الســلمية. ويف حــاالت الع ــات الفضــائية أو املراحــل املداري مركب

ــه      املداريــة ملركبــات اإلطــالق، ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة أن تنظــر يف توجي
  إشعارات إىل املالَّحني اجلوِّيني والبحريني باستخدام إجراءات مقرَّرة سلفاً.

دول املرتــادة للفضــاء ينبغــي إيــالء االعتبــار الواجــب للممارســات الدوليــة للــ    -٥-٢  
ــق إدارة       ــدة. وميكــن لطرائ ــات والقــدرات اجلدي ــدة نتيجــة للتكنولوجي ووضــع ممارســات جدي
املخــاطر الــيت تتعــرَّض هلــا الصــحة العامــة واألمــان أن تشــمل مــا يلــي: تقنيــات ضــمان اجلــودة   
وإدارة املخاطر؛ ومنهجيات تقييم احتمـاالت إصـابة األشـخاص أو إحلـاق الضـرر باملمتلكـات       
مــن أجســام تصــل إىل ســطح األرض مــن الفضــاء أو نتيجــةً حملــاوالت اإلطــالق؛ والتقييمــات     
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االحتمالية للمخاطر وحتليالت األخطار ودراسات األثر البيئي اليت تتصدَّى لكامل دورة حيـاة  
ــة يف الفضــاء         ــدرة النووي ــادئ ذات الصــلة باســتخدام مصــادر الق ــذ املب ــات الفضــاء؛ وتنفي بعث

  الفضاء باستخدام القدرة النووية؛ وتدابري محاية الكوكب. اخلارجي لعمليات
ــة          -٦-٢   ــد احملتمل ــدول أن تنظــر أيضــاً يف الفوائ ــي لل ــة، ينبغ ــدى إنشــاء أطــر رقابي ل

الســتخدام املعــايري التقنيــة الدوليــة القائمــة، مثــل تلــك الــيت تنشــرها املنظمــة الدوليــة للتوحيــد     
البيانات الفضائية وهيئات التوحيد القياسـي الوطنيـة.   القياسي واللجنة االستشارية املعنية بنظم 

ــادئ        ــدول أن تنظــر يف اســتخدام املمارســات املوصــى هبــا واملب ــك، ينبغــي لل ــى ذل وعــالوة عل
التوجيهية الطوعية املقترحة من جلنة التنسيق املشتركة بـني الوكـاالت املعنيـة باحلطـام الفضـائي      

  وجلنة أحباث الفضاء.
واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن متتنـع عـن اسـتخدام مصـادر        ينبغي للدول   -٧-٢[  

القدرة النووية يف الفضـاء اخلـارجي قبـل قيامهـا أوالً بإنشـاء أطـر رقابيـة وقانونيـة وتقنيـة حتـدد           
املسؤوليات وتقـدم املسـاعدات يف احلـاالت الـيت ميكـن أن تنشـأ عـن املمارسـات غـري السـليمة           

  و/أو غري الضرورية.]
وضـــع التـــدابري الرقابيـــة املنطبقـــة علـــى اســـتدامة أنشـــطة الفضـــاء  يف معـــرض  -٨-٢  

اخلارجي يف األمد البعيد، ينبغي للدول أن تضـَمن أنَّ هـذه التـدابَري قابلـةٌ للتنفيـذ وعمليـةٌ علـى        
ضـــوء القـــدرات التقنيـــة والقانونيـــة واإلداريـــة للدولـــة الـــيت تفـــرض هـــذه اللـــوائح، إذ ينبغـــي  

تقنيا أو تتجاوز احلالة الراهنـة للممارسـة اخلاصـة بالنشـاط الفضـائي       تقتضي اللوائح ابتكاراً أالَّ
  اخلاضع للرقابة.

ينبغي للـوائح أن تتَّسـم بالكفـاءة مـن حيـث تقليـل تكلفـة االمتثـال هلـا (علـى             -٩-٢  
سبيل املثال، من حيث املال أو الوقت أو املخاطر) مقارنةً بالبـدائل اجملديـة األخـرى وأن تتَّسـم     

ة من حيث وضوح الغرض منها وحتقيقها هلذا الغرض. وينبغـي للـدول أن تتبـادل فيمـا     بالفعالي
بينها اللوائح واخلربات النامجة عن تنفيـذها وأن تنظـر يف املعلومـات املتاحـة عـن األطـر الرقابيـة        

  للدول األخرى لدى إنشائها أطَرها الرقابيةَ.
ة علــى تقــدمي ُمــدخالت   ينبغــي للــدول تشــجيع الكيانــات الوطنيــة املعنيــ       -١٠-٢  

ــة الــيت حتكــم أنشــطة الفضــاء. وقــد تشــمل هــذه        ــة وضــع األطــر الرقابي إرشــادية خــالل عملي
الكياناُت كياناٍت غَري حكومية وجامعاٍت ومؤسساٍت حبثيـةً تعمـل يف نطـاق الواليـة القضـائية      

الفضــاء للدولــة أو أجهــزة تابعــة للدولــة أو غــري ذلــك مــن اهليئــات الــيت تــؤدي دوراً يف أنشــطة 
وستتأثر باملبادرة الرقابية املقترحة. وُيمكن للدولة، بإتاحتها الفرصة لتقدمي ُمـدخالت إرشـادية   
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يف وقت مبكِّر، أن تـتالىف العواقـب غـري املقصـودة لعمليـة رقابيـة قـد تكـون تقييديـة أكثـر مـن            
  الالزم أو قد تتعارض مع التزامات قانونية أخرى.

أو تشــذيب أطرهــا الرقابيــة الوطنيــة، أن تراعــي  ينبغــي للــدول، عنــد وضــع  -١١-٢  
ــز         ــة إىل تعزي ــدابري الرامي ــذ الت ــة لتنفي ــة مالئم ــامل مرحلي ــة ومع ــرات انتقالي ــد فت احلاجــة إىل حتدي

  استدامة أنشطة الفضاء يف األمد البعيد، حسب ما يالئم مستوى تطورها التقين.
    

  ]٣٣+٣٢+١٤[املبادئ التوجيهية السابقة  ٣املبدأ التوجيهي     
    اإلشراف على أنشطة الفضاء اخلارجي    

ينبغي للدول، عند إشرافها على األنشـطة الفضـائية الـيت تضـطلع هبـا كيانـات         -١-٣  
غري حكومية، أن تضمن أنَّ الكيانـات اخلاضـعة لواليتـها القضـائية و/أو سـيطرهتا الـيت تضـطلع        

لتخطـــيط أنشـــطة الفضـــاء  بأنشـــطة الفضـــاء اخلـــارجي َتملـــك اهلياكـــلَ واإلجـــراءاِت املناســـبةَ
واالضطالع هبا على حنو يدعم هدف تعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمـد البعيـد،   
وَتملك وسـائلَ االمتثـال لألطـر واملتطلَّبـات والسياسـات والعمليـات الرقابيـة الوطنيـة والدوليـة          

يلـزم مـن آليـات    ذات الصلة يف هذا الصـدد. وينبغـي أن تعمـل الـدولُ علـى ضـمان وجـود مـا         
َتواُصل وتشاور داخل اهليئات املختصَّة اليت تشرف على أنشـطة الفضـاء أو تضـطلع هبـا وفيمـا      

  بني تلك اهليئات.
تتحمَّل الدول مسـؤولية دوليـة عـن األنشـطة الوطنيـة املضـطلع هبـا يف الفضـاء           -٢-٣  

للقـانون الــدويل،  اخلـارجي وعــن إصـدار التــراخيص لتلـك األنشــطة، الـيت جيــب أن تنفَّـذ وفقــاً      
وعن اإلشراف املستمر عليها. [وينبغي أن تتسق أنشطة الدول مع اإلطـار القـائم الـذي حيكُـم     
ــة أو السياســات       ــدول أن تتخــذ مــن املصــاحل الوطني أنشــطة الفضــاء اخلــارجي.] [وال جيــوز لل
 [التشــريعات] الوطنيــة ذريعــةً تســوِّغ هلــا االضــطالع بعمليــات قــد تتعــارض مــع تلــك املبــادئ  
التوجيهيــة[.] أو مــع أيِّ مبــدأ مــن املبــادئ املنصــوص عليهــا فيمــا تصــدره األمــم املتحــدة مــن   

] وينبغـي للـدول   .معاهدات ومبادئ توجيهية [ووثائق أخرى] تتعلق بأنشطة الفضاء اخلـارجي 
يف وفائهـــا بتلـــك املســـؤولية أن تشـــجِّع [تكفـــل] قيـــاَم الكيانـــات الـــيت تضـــطلع بأنشـــطة          

  يلي:  مبا  فضائية
إنشاء وصون مجيع الكفاءات التقنية الضرورية املطلوبـة مـن أجـل االضـطالع       أ)(  

بأنشطة الفضـاء اخلـارجي علـى حنـو مـأمون ومسـؤول ومـن أجـل متكـني الكيـان مـن االمتثـال             
  لألطر واملتطلَّبات والسياسات والعمليات الرقابية احلكومية واحلكومية الدولية ذات الصلة؛
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دَّدة تتنـــاول أمـــان وموثوقيـــة أنشـــطة الفضـــاء وضـــع شـــروط وإجـــراءات حمـــ  (ب)  
  اخلارجي اخلاضعة لسيطرة الكيان، يف مجيع مراحل دورة حياة البعثة؛

تقييم مجيع ما يترتَّب على استدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد        (ج)  
البعثـة،   من خماطر مرتبطة بأنشطة الفضاء اليت يضطلع هبا الكيـان، يف مجيـع مراحـل دورة حيـاة    

  واختاذ خطوات للتخفيف من تلك املخاطر.
إضافة إىل ذلك، تشجَّع الدول على تعيني كيان واحد أو أكثـر مسـؤول عـن      -٣-٣  

ختطيط وتنسيق وتقييم األنشطة الفضائية على حنـو يكفـل فعاليتـها يف دعـم األهـداف والعمليـة       
بـادُئ التوجيهيـةُ املتعلقـة باسـتدامة     اإلمنائية املستدامة عالوة علـى دعـم الغايـات الـيت تنشـدها امل     

  أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد من منظور ورؤية أوسع نطاقاً.
ــذي يضــطلع بأنشــطة الفضــاء         -٤-٣   ــان ال ــاَم إدارة الكي ــة قي ــل الدول ــي أن تكف ينبغ

اخلارجي بإنشاء اهلياكل واإلجراءات املتعلقة بتخطيط وتنفيـذ أنشـطة الفضـاء علـى حنـو يـدعم       
دف تعزيــز اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد. وينبغــي أن تشــمل التــدابري    هــ

  املناسبة اليت تتَّخذها اإلدارة يف هذا الشأن ما يلي:
التزاماً، على أعلى مستويات الكيان، بتعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي    (أ)  

  يف األمد البعيد؛
استدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد     إرساَء التزام تنظيمي بتعزيز  (ب)  

  وتوطيد هذا االلتزام داخل الكيان، وكذلك يف التعامالت ذات الصلة مع الكيانات األخرى؛
التأكَُّد من أنَّ التزام الكيان باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمـد البعيـد     (ج)  

ــة   ــه اخلاصــ ــه اإلداري ويف إجراءاتــ ــد يف هيكلــ ــارجي  ُمجسَّــ ــاء اخلــ ــطة الفضــ ــيط أنشــ بتخطــ
  وتنفيذها؛  وتطويرها
التشجيَع، حسبما يكون مالئماً، على إطالع اجلهات األخـرى علـى خـربات      (د)  

الكيــان يف جمــال التنفيــذ اآلمــن واملســتدام ألنشــطة الفضــاء اخلــارجي كمســامهة مــن الكيــان يف 
  تعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد؛

عــيَني جهــة اتصــال داخــل الكيــان تكلَّــف مبســؤولية التواصــل مــع الســلطات   ت  (ه)  
املعنية لتسهيل تبادل املعلومات بكفاءة ويف الوقت املناسب وتنسيق اختـاذ التـدابري الـيت ُيحتمـل     

  أن تكون ملحَّةً من أجل تعزيز أمان أنشطة الفضاء اخلارجي واستدامتها.
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وجــود آليــات َتواُصــل وَتشــاور مناســبة ينبغــي أن تعمــل الــدولُ علــى ضــمان   -٥-٣  
داخل اهليئات املختصَّة اليت تشرف على أنشطة الفضاء أو تضطلع هبا وفيما بني تلك اهليئـات.  
فمن شأن التواصل داخل اهليئات الرقابية املعنية وفيما بينها أن يؤدِّي إىل وجـود لـوائح متَّسـقة    

  ز النتائج الرقابية املتوخَّاة.وُيمكن التنبُّؤ هبا وشفَّافة حبيث ُيضَمن إحرا
على ضوء ما ُيبلَّغ عنه من أعطال واصـطدامات ُيعتـرب أنَّ اسـتخدام مصـادر       -٦-٣[  

القــدرة النوويــة [يف املــدارات األرضــية] يســبب هتديــدا للبشــرية ولبيئــة األرض [إذا كــان هــذا   
ليـة الـيت تضـطلع    االستخدام داخل مدار أرضي]. لذا ينبغـي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدو    

بأنشطة فضـائية تنطـوي علـى اسـتخدام مصـادر قـدرة نوويـة أن تكفـل امتثاهلـا ألقصـى معـايري            
األمان؛ مع االمتثـال التـام إلطـار األمـان اخلـاص بتطبيقـات مصـادر القـدرة النوويـة يف الفضـاء           

قـانون  حتظـى بقبـول دويل، املكرسـة يف ال    ذلك من تدابري األمان األخـرى الـيت  اخلارجي، وغري 
  الدويل وميثاق األمم املتحدة ومعاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي.]

    
  ]٤[املبدأ التوجيهي السابق  ٤املبدأ التوجيهي     
كفالة االستخدام العادل والرشيد والفعال لطيف الترددات الراديوية وشىت املناطق املدارية     

    اليت تستخدمها السواتل
لدول، عند وفائها بالتزاماهتا مبوجب دستور االحتاد الـدويل لالتصـاالت   ينبغي ل  -١-٤  

("االحتــاد") واتفاقيتــه ولــوائح الراديــو الصــادرة عنــه، أن تــويل اهتمامــاً خاصــا الســتدامة أنشــطة   
الفضاء يف األمد البعيد وللتنمية املستدامة علـى األرض، ولتيسـري اإلسـراع بتـداُرك مـا حيـدَّد مـن        

ــداخل ضــار يف ــوائح االحتــاد     ت ــدفاع عــن ل ــذا يتحــتم عــدم االكتفــاء بال ــة. [ل ــردُّدات الراديوي  الت
الراديوية وتوصياته وإمنا ينبغي أيضاً توفري فرص الوصول العـادل إىل مـدار سـاتلي ثابـت بالنسـبة      

    )٥(])٤(لألرض أمام مجيع الدول من أجل ضمان التنمية املستدامة على األرض.
التــرددات أنَّ دســتور االحتــاد الــدويل لالتصــاالت علــى  مــن ٤٤[تــنص املــادة   -٢-٤  

مدارات مصـاحبة هلـا، مبـا فيهـا مـدار السـواتل الثابـت بالنسـبة إىل األرض، هـي           الراديوية وأيَّ
االً واقتصـادياً طبقـاً ألحكـام لـوائح     موارد طبيعية حمدودة جيب استعماهلا اسـتعماالً رشـيداً وفعَّـ   

                                                         
، قيل إن العبارة ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٩إىل  ٥أثناء االجتماع املعقود بني الدورتني يف الفترة من  )٤(  

  .٢-٤مشولية يف الفقرة  عوجلت على حنو أكثر ١-٤األخرية املوضوعة بني معقوفتني يف الفقرة 
، اقُترح أن تؤكد ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٩إىل  ٥أثناء االجتماع املعقود بني الدورتني يف الفترة من  )٥(  

مع التعابري املستخدمة يف صكوك االحتاد ذات الصلة.  ١-٤األمانة توافق التعابري املستخدمة يف الفقرة 
  يف هذه الوثيقة عقب إجراء مشاورات مع االحتاد. املعروضة ١-٤ُوضعت صيغةُ الفقرة   وقد



 

V.15-08450 15 
 

A/AC.105/C.1/L.348 

جملموعـــات البلـــدان االنتفـــاع العـــادل مـــن هـــذه املـــدارات   الراديـــو، حـــىت يتســـىن للبلـــدان أو
والترددات، مع مراعاة االحتياجات اخلاصـة للبلـدان الناميـة، واملوقـع اجلغـرايف لبلـدان معينـة.]        

ــادة   [و] ــاً بامل ــدول واملنظمــات      ٤٤[رهن ــدويل لالتصــاالت،] ينبغــي لل مــن دســتور االحتــاد ال
لفضـاء اخلاصـة هبـا تنفَّـذ وفقـاً للـوائح الراديـو الصـادرة         احلكومية الدولية أن تضَمن أنَّ أنشطة ا

عن االحتـاد الـدويل لالتصـاالت، بغيـة تـاليف التـداخل الضـار مـع اسـتقبال وإرسـال اإلشـارات            
الراديوية املتعلقة بأنشطة الفضاء الـيت تضـطلع هبـا سـائر الـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة،         

  أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.وباعتبار ذلك أحد سبل تعزيز استدامة 
ــتخدامها للطيـــف      -٣-٤   ــة، لـــدى اسـ ــة الدوليـ ــات احلكوميـ ــدول واملنظمـ ينبغـــي للـ

ــنُّظُم     الكهرمغنطيســي، أن تضــع يف اعتبارهــا متطلَّبــات نظــم رصــد األرض الفضــائية وســائر ال
ائح الراديــو واخلــدمات الفضــائية الــيت تــدعم التنميــة املســتدامة علــى األرض، وذلــك وفقــاً للــو  

الصــادرة عــن االحتــاد الــدويل لالتصــاالت والتوصــيات الصــادرة عــن قطــاع االحتــاد املخــتص     
  باالتصاالت الراديوية.

ــوطين       -٤-٤   ــة أن تقــوم علــى الصــعيد ال ــة الدولي ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكومي
لالتصـاالت بشـأن   [بتيسري تنفيذ] [بإنفاذ] إجـراءات لـوائح الراديـو الـيت أقرَّهـا االحتـاد الـدويل        

الوصالت الراديوية الفضائية. وعالوة على ذلك، ينبغـي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة      
أن تشجِّع وتدعم التعاون اإلقليمـي والـدويل الرامـي إىل حتسـني فعاليـة اختـاذ القـرارات وتنفيـذ         

ــة أيِّ تــداخل ضــار للتــردُّدات الراديويــة جيــري اكتشــافه بشــ     أن الوصــالت تــدابري عمليــة إلزال
  الراديوية الفضائية.

املبـدأ القائـل    الدولية أن حتترم احتراماً تامـا  ينبغي للدول واملنظمات احلكومية  -٥-٤  
متييز، باستكشـاف واسـتخدام الفضـاء اخلـارجي؛ مـع مراعـاة       أيِّ حبرية قيام مجيع الدول، دون 

ــادئ الر      ــاالً للمب ــك امتث ــة؛ وذل ــدان النامي ــاري   احتياجــات ومصــاحل البل ــار املعي اســخة يف اإلط
واملقررات الصادرة عـن كـل مـن االحتـاد الـدويل لالتصـاالت وأجهـزة منظومـة األمـم املتحـدة           
األخــرى ذات الصــلة. كمــا ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة أن تعــزز االســتخدام  

ركبـات الفضـائية   العادل والرشيد لشىت املناطق املدارية اليت تستعملها السواتل. [وفيما خيص امل
واملراحل املداريـة مـن مركبـات اإلطـالق الـيت أهنـت أطوارهـا التشـغيلية يف املـدارات ومتـر عـرب            
منطقــة املــدار األرضــي املــنخفض ينبغــي أن تــزال تلــك املركبــات واملراحــل مــن املــدار بطريقــة  

ويــل َوَجــَب الــتخلص منــها يف مــدارات ُيتفــادى هبــا وجودهــا الط  ،حمكومــة. فــإذا تعــذر ذلــك 
ــنخفض.    ــدار األرضــي امل ــة امل ــا األجــل يف منطق ــة مــن   أمَّ ــات الفضــائية واملراحــل املداري املركب

مركبــات اإلطــالق الــيت أهنــت أطوارهــا التشــغيلية يف مــدارات متــر عــرب منطقــة املــدار األرضــي  



 

16V.15-08450 

 

A/AC.105/C.1/L.348

التزامين فينبغي تركها يف مدارات ُيتفادى هبا تداخلها الطويل األجل مع منطقة املـدار األرضـي   
التزامين. وبالنسبة لألجسـام الفضـائية املوجـودة يف منطقـة املـدار األرضـي التـزامين أو بـالقرب         
منها، ميكن ختفيض إمكانية حدوث االصطدامات يف املستقبل بترك تلك األجسام عنـد انتـهاء   
رحالهتــا يف مــدار فــوق منطقــة املــدار األرضــي التــزامين، حبيــث ال تتــداخل مــع منطقــة املــدار     

  )٦(التزامين أو تعود إليها.]األرضي 
    

  ]٦[املبدأ التوجيهي السابق  ]٥[املبدأ التوجيهي     
    تقدمي معلومات عن تسجيل األجسام الفضائية    

تشـرين   ٩إىل  ٥مالحظة: أشار املشاركون يف االجتماع املعقود بني الدورتني يف الفتـرة مـن   [
حبيـث يشـمل كـل     ٦ملبدأ التـوجيهي  من املمكن تعديل مشروع اأنَّ إىل  ٢٠١٥األول/أكتوبر 

مسـألة حـذف املبـدأ     . وعليه فإن٥َّالعناصر األساسية اليت يتألف منها مشروع املبدأ التوجيهي 
  .]معروضةٌ على الوفود للنظر فيها ٥التوجيهي 

    
  ]٤٠[املبدأ التوجيهي السابق  ٦املبدأ التوجيهي     
    ئيةتعزيز املمارسة املتعلقة بتسجيل األجسام الفضا    

  .]معروضتان على الوفود للنظر فيهما ١‐٦ترد أدناه صيغتان بديلتان للفقرة [
  ]١البديل [

ــة، دعمــاً ألهــداف        -١-٦[   ــة الدولي ــدول واملنظمــات احلكومي ينبغــي أن تواظــب ال
كـــانون الثاين/ينـــاير  ١٤اتفاقيـــة تســـجيل األجســـام املطلقـــة يف الفضـــاء اخلـــارجي املربمـــة يف  

ابري تكفل التنفيذَ الفعَّال والشامل إلجراءات التسجيل اليت أرسـتها تلـك   ، على اختاذ تد١٩٧٥
االتفاقية. كما ينبغي هلـا يف هـذا السـياق أن تتعهَّـد بـأن ُتَتـرجم إىل عمـل سياسـي نـاجح، مـن           
خالل أدوات عملية ولوائح معيارية، إجنـاَز املهـام املتعلقـة بتعزيـز املمارسـة املتمثلـة يف تسـجيل        

ائية علــى النحــو املــذكور يف القــرارات والتوصــيات ذات الصــلة الصــادرة عــن   األجســام الفضــ
اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة حبيــث حتظــى إجــراءات تــوفري معلومــات موسَّــعة عــن التســجيل 
بقبول دويل عريض يكفل هلا االستدامةَ يف األمد البعيد. وينبغـي للـدول واملنظمـات احلكوميـة     

                                                         
سيقت اقتراحات  ،٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٩إىل  ٥أثناء االجتماع املعقود بني الدورتني يف الفترة من  )٦(  

إىل قسم "أمان العمليات الفضائية" من مشاريع  ٥-٤تدعو إىل نقل النص املوضوع بني معقوفتني يف الفقرة 
  .٢يهية أو إىل إدراج تلك املفاهيم يف مشروع املبدأ التوجيهي املبادئ التوج
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ــذا ا   ــة أن تتصــرف يف ه ــربةً التســجيلَ الســليم لألجســام      الدولي ــى حنــو مســؤول معت ــدان عل ملي
الفضائية عامالً هاما يف أمن الفضاء اخلارجي؛ ومن مث ينبغي هلا أن تسترشـد يف ذلـك باملبـادئ    

  والتفامهات احلاكمة التالية وأن جتعل سياساهتا مستندةً إىل تلك املبادئ والتفامهات.]
  ]٢البديل [

املنظمات احلكومية الدولية أن تكفل، وفقـاً ألهـداف اتفاقيـة    ينبغي للدول و  -١-٦[  
 ،١٩٧٥كــانون الثاين/ينــاير   ١٤تســجيل األجســام املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي املربمــة يف      

مارسـات املتعلقـة   م[وكذلك للقواعد القانونية الدولية ذات الصلة،] التنفيذ الفعال والشـامل لل 
معيـة العامـة لألمـم املتحـدة. وحتقيقـاً هلـذا الغـرض        بالتسجيل على النحـو الـذي أوصـت بـه اجل    

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدوليـة أن تعتمـد مـا يلـزم مـن سياسـات ولـوائح ترمـي إىل         
ــات مستفيضــة عــن األجســام          ــاة مبعلوم ــا تتضــمن املواف ــك املمارســات؛ خاصــة وأهن ــز تل تعزي

ت بقبول دويل عـريض وباالسـتدامة   الفضائية وعن تشغيلها وحالتها، حىت حتظى تلك املمارسا
يف األمد البعيد. وينبغـي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن تتصـرف علـى حنـو مسـؤول          
سعياً وراء بلوغ هذه الغاية؛ معتربةً التسجيلَ السليم لألجسام الفضائية عامالً حامسـاً يف حتقيـق   

اســتيفائه مــن أجــل اســتدامة   األمــان واألمــن يف الفضــاء اخلــارجي، ومــن مث شــرطاً ال بــد مــن   
األنشــطة الفضــائية يف األمــد البعيــد. ومــن أجــل هــذا الغــرض ينبغــي للدولــة الــيت تتــوىل اإلذن    
بإطالق أجسام يف الفضاء اخلارجي واإلشراف على هذا اإلطالق، وفقـاً للمـادة السادسـة مـن     

جـب، كـلُّ مـا    معاهدة الفضاء اخلارجي، أن تكفـل أن ُيتخـذ، قبـل اإلطـالق وعلـى النحـو الوا      
يلزم من ترتيبات والتزامات حىت تسجِّل الدولـة املطِلقـة (إحـدى الـدول املطِلقـة) اجلسـَم علـى        

  )٧(حنو سليم.]
ــيت       -٢-٦   ــة ال ينبغــي أن ُيفتــرض و/أو ُيشــَترط علــى حنــو جــازم يف الصــكوك الرقابي

قـة هبـا أنـه ال جيـوز     ُتْنِفذُها الدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة ويف السياسـات الفضـائية املتعل     
للدول واملنظمات احلكومية الدولية، علـى أيِّ حنـو رمسـي أو عملـي، أن تتغافـل عـن إجـراءات        
التسجيل أو أن تنفذها على غري النحـو الواجـب؛ وأنَّ عـدم تسـجيل األجسـام الفضـائية ميكـن        

نبغــي أن تكـون لــه انعكاســات سـلبية خطــرية فيمــا خيـصُّ ضــمان أمــان العمليـات الفضــائية. وي    
للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن [تثبط ممارساِت االمتنـاع عـن التسـجيل وأالَّ ترسـي أو     

تــدعم أو  ســبب كــان] [أالَّيِّ تــدعم أو تبــيح أيَّ ممارســات تتعلــق باالمتنــاع عــن التســجيل أل 
                                                         

قيل إنه إذا حظي  ،٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٩إىل  ٥أثناء االجتماع املعقود بني الدورتني يف الفترة من  )٧(  
  بالقبول أَمكن حذف العبارة األخرية من هذه الفقرة. ٣-٦للفقرة  ٢البديل 
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تبيح ممارسات [تسجيلٍ] تتعارض مع االلتزامات املنصوص عليهـا يف اتفاقيـة التسـجيل]. كمـا     
ينبغي التماس حلول مىت كانت عمليات إطالق حمددة ألجسام فضائية تـثري مسـائلَ قانونيـة أو    

  تقنية تستوجب توخِّي احلذر يف تنفيذ إجراءات التسجيل.
  .]معروضتان على الوفود للنظر فيهما ٣‐٦ترد أدناه صيغتان بديلتان للفقرة [
  ]١البديل [

[تأكيـد] أنَّ جسـماً فضـائيا مل يسـجَّل     إذا أمكن على حنو معقـول [إثبـات]     -٣-٦[  
وفقاً للمعـايري املنصـوص عليهـا يف اتفاقيـة التسـجيل ويف قـرارات اجلمعيـة العامـة، جـاز للـدول           
واملنظمات احلكومية الدولية أن توجِّه طلباً إىل الدولـة (الدول)/املنظمـة (املنظمـات) احلكوميـة     

لتمس فيه منها أن توضح نواياهـا أو أن تـدحض   الدولية اليت ُيفترض أهنا امتنعت عن تسجيله ت
رمسيا ادعاَء عدم التسجيل. وينبغي أن يستند أيُّ افتراض بعدم التسـجيل إىل مـربرات تسـوِّغه.    
وينبغي الردُّ على تلك الطلبات والتعليُق على واقعة عدم التسـجيل املفترضـة بغيـة تصـحيح أيِّ     

ــة و/أو تبديــد أيِّ شــواغ   ــة  تصــورات خاطئــة ممكن ــة. وينبغــي للــدول/املنظمات احلكومي ل ممكن
الدولية اليت توجَّه إليها تلك الطلبـات أن ُتثبـت، عنـد االقتضـاء، عـدَم وجـود أيِّ دوافـع َخفيَّـة         
و/أو أيِّ قصــد حمــدد وراء مــا حــدث فعــالً مــن امتنــاع عــن التســجيل. [والــدول واملنظمــات    

ــاد       ــو يتف ــى حن ــأن تتصــرف عل ــةٌ ب ــة ملَزم ــة الدولي ــه    احلكومي ــتخدام احلــق يف توجي ــوَء اس ى س
  الطلبات.]  تلك

  ]٢البديل [
ــة الــيت ســيطلَق مــن أراضــيها أو مــن مرافقهــا جســٌم فضــائي أن       -٣-٦[   ينبغــي للدول

تتصــل، قبــل إطــالق اجلســم الفضــائي وعنــد عــدم وجــود اتفــاق مســبق، بالــدول أو املنظمــات     
سـم الفضـائي مـن أجـل االتفـاق معـاً       الدولية اليت ميكن وصفها على أهنا الدول املطِلقة لـذلك اجل 

على حتديد الدولة أو الكيان الذي ينبغي له أن يسـجل اجلسـم الفضـائي. وعقـب إطـالق جسـم       
اجلسم الفضائي لـن  أنَّ فضائي إذا حدث أنْ كان لدى دولة (دول) سبٌب يدعوها إىل االعتقاد ب
قد أطلقـت ذلـك اجلسـم     يسجَّل كان على تلك الدول أن تنسق مع الدول اليت حيتمل أن تكون

و/أو مع الدول اليت هلـا واليـة قضـائية أو سـيطرة علـى اجلسـم الفضـائي غـري املسـَجل مـن أجـل            
حتديــد الدولــة أو الكيــان الــذي ينبغــي لــه أن يســجل اجلســم الفضــائي. ويف حالــة تلقــي إحــدى   

ب وقـت  الستفسـار يف أقـر  الدول استفساراً بشأن التسجيل كان على تلك الدولة أن ترد علـى ا 
  ].بغية حتديد الدولة أو الكيان الذي ينبغي له أن يسجل اجلسم الفضائي ممكن عمليا
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ينبغي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي [أنْ يعطَى، علـى حنـو مسـتمر ومالئـم،       -٤-٦  
سلطةَ اختاذ إجراءات من أجل إنشاء وإدامة آلية تنفيذية ُتَمكُِّنـُه مـن أن حيقـق علـى حنـو مـرضٍ       

وضمان َتقَيُّد الدول واملنظمات احلكومية الدولية مبمارسة موحَّدة تتعلق بتقـدمي   هدَف تشجيع
معلومات موسعة عـن التسـجيل. وعلـى وجـه التحديـد ينبغـي للمكتـب] أنْ يشـارك مشـاركةً          
فعَّالةً يف أداء مهام متكاملة ختصُّ ما يلي: مجَع معلومات عن عمليات اإلطالق املداريـة املنفَّـذة   

ت اإلطالق اليت متَّـت فعـالً وأسـفرت عـن وضـع أجسـام يف مـدار أرضـي أو أبعـد)          (أي عمليا
ــدار أرضـــي أو      ــالً إىل مـ ــائية الـــيت أُطلقـــت فعـ ــام الفضـ ــة (أي األجسـ ــام املداريـ وعـــن األجسـ

وإسناَد تسميات دولية لعمليات اإلطـالق املداريـة واألجسـام املداريـة وفقـاً لتعليمـات        أبعد)[؛
  ة على إرسال تلك التسميات إىل دول التسجيل.]جلنة أحباث الفضاء، عالو

ينبغــي للــدول املطِلقــة، وللمنظمــات احلكوميــة الدوليــة عنــد االقتضــاء، أن          -٥-٦  
تتحمل مسؤوليةَ أن تطالب، بنـاء علـى أسـس مشـروعة، مقـدِّمي خـدمات اإلطـالق الفضـائي         

ــة ال      ــا يف اتفاقي ــع شــروط التســجيل املنصــوص عليه تســجيل، وأن ومســتخدميها باســتيفاء مجي
تشجِّع تلك اجلهات على النظـر يف جـدوى تـوفري معلومـات موسَّـعة عـن التسـجيل وأن حتثَّهـا         
علــى ذلــك. وينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة الــيت أضــفت طابعــاً مؤسســيا علــى   
ممارسة توفري معلومات موسَّعة عن التسجيل أن تسعى جاهدةً إىل اإلبقاء على تلـك املمارسـة.   
[ويف احلــاالت الــيت ال تعــود فيهــا تلــك املمارســة تتفــق ومصــاحلَ الدولــة خاصــةً ضــمن منظــور   
سياساهتا األمنية الوطنية، أو مصاحلَ املنظمة احلكومية الدولية خاصـةً مـن املنظـور األمـين ينبغـي      
 للدولة أو املنظمة املعنية أن حتدِّد، يف بيان رمسـي ترسـله إىل مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي،      

  الظروَف اليت تتعذر معها مواصلةُ تلك املمارسة.]
ينبغي للدول واملنظمات احلكوميـة الدوليـة، إذ تتصـرف علـى حنـو مسـؤول         -٦-٦[  

يرمي إىل ضمان أمان العمليات الفضائية، أن توفر أقصى قدر ممكن من املعلومات الـيت تصـف   
ــى ا       ــرأ عل ــيت تط ــتغريات ال ــة) األجســام الفضــائية وال ــام   أوضــاع (حال ــداري لألجس ملوضــع امل

الفضــائية. وينبغــي تقــدمي وصــف أوضــاع (حالــة) األجســام الفضــائية وفقــاً للقائمــة اإلرشــادية  
التالية لظروف حتليق تلك األجسام اليت جيب النظر إليها باعتبارهـا تسـتجيب علـى حنـو مباشـر      

  يف الفقـــرة ملهمـــة ضـــمان أمـــان العمليـــات الفضـــائية وُتعـــاِدل وظيفيـــا احلـــاالت املفترضـــة        
  :٦٢/١٠١من قرار اجلمعية العامة  ‘٢‘(ب)  ٢الفرعية 
  إهناء أو جتديد تشغيل جسم فضائي؛  (أ)  
  فقدان القدرة على تشغيل جسم فضائي نتيجة خللل فين أو ألسباب أخرى؛  (ب)  
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فقدان القدرة على التحكم يف حتليق جسم فضائي مع ما يرافق ذلك من خماطر   (ج)  
ضــار يف التــردُّدات الراديويــة مــع الوصــالت الراديويــة اخلاصــة بأجســام    طارئــة حبــدوث تــداخل

  فضائية أخرى عاملة و/أو احتماالت االقتراب اخلطري من أجسام فضائية أخرى عاملة؛ 
انفصال سواتل فرعيـة و/أو مكونـات تكنولوجيـة ألجسـام فضـائية (إذا كـان         (د)  

  هذا االنفصال متوخى)؛
ــات البنائ   ) (ه   ــيري خصــائص اجلســم       نشــر املكون ــد إىل تغ ــن عم ــؤدي ع ــيت ت ــة ال ي

  الفضائي اليت تؤثر يف عمره املداري (إذا كان هذا النشر متوخى).]
ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، إذ تتصـرف علـى النحـو ذاتـه، أن       -٧-٦  

‘ ٣‘(أ)  ٤توفر أقصى قدر ممكن من املعلومات اليت ُيفترض توفريها بنـاء علـى الفقـرة الفرعيـة     
، والــيت تصــف التغيُّــرات الــيت تطــرأ علــى املوضــع املــداري  ٦٢/١٠١مــن قــرار اجلمعيــة العامــة 

  للجسم الفضائي، وذلك وفقاً للقائمة اإلرشادية التالية:
التغيري املتعمد يف البارامترات املدارية للجسم الفضائي الذي ينجم عنه انتقـال    (أ)  

  فضاء القريب من األرض؛اجلسم الفضائي إىل منطقة أخرى يف ال
  وضع جسم فضائي يف مقربة مدارية أو يف مدار ذي عمر باليسيت منخفض؛  (ب)  
التغـــيري الـــذي يطـــرأ علـــى موضـــع اجلســـم الفضـــائي يف مـــدار ســـاتلي ثابـــت     (ج)  
  لألرض؛  بالنسبة

تغيري موضع مركبة فضـائية (علـى حنـو ال يسـتوجب إحـداث تغـيريات كـبرية          (د)  
دارية األساسـية)، تعمـل باعتبارهـا جـزءاً مـن جمموعـة سـواتل، ضـمن مواقـع          يف البارامترات امل

  مسية داخل اهليكل املداري لتلك اجملموعة.ا
إذا كان اجلسـم الفضـائي املطلـق يتضـمن أجسـاماً فضـائية أخـرى مـن املزمـع            -٨-٦  

فصــلها عنــه مســتقبالً حبيــث حتلــق يف املــدار علــى حنــو مســتقل، كــان علــى الــدول واملنظمــات  
حلكوميــة الدوليــة، أثنــاء تســجيلها اجلســَم الفضــائي الرئيســي (يف مرحلــة إدراجــه يف ســجلها    ا

وعند إرسـاهلا معلومـاِت التسـجيل إىل األمـني العـام لألمـم املتحـدة)، أن توضِّـح (ولـيكن مـثالً           
ــع فصــلها عــن اجلســم          ــدَد وأمســاء األجســام الفضــائية املزم ــة) ع ــة مالحظــات جانبي ــى هيئ عل

بوجوب عدم إعطاء تلك األجسام الفضـائية أمسـاًء خمتلفـة أو معدَّلـة يف مرحلـة       الرئيسي؛ علماً
  التسجيل الالحق.
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ــة     -٩-٦[   ــة العامــ ــرار اجلمعيــ ــاً لقــ ــة    ٦٢/١٠١[وفقــ ــات املتعلقــ ــأن املمارســ بشــ
من اتفاقية التسجيل،] ينبغي للـدول واملنظمـات    ٤من املادة  ٢بالتسجيل،] [اتساقاً مع الفقرة 

ية أن تقدم إىل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي معلومات عن مجيـع األنشـطة أو   احلكومية الدول
 األجسام الفضائية اليت تنطوي على استخدام مصادر قدرة نووية يف الفضـاء اخلـارجي؛ وذلـك   

  .]من خالل اآلليات املقبولة دوليا
    

  ]٣٨[املبدأ التوجيهي السابق  ٧املبدأ التوجيهي     
يف إالَّ قانونية و/أو السياساتية الوطنية، بعدم االضطالع بأنشطة فضائية االلتزام، يف األطر ال    

    األغراض السلمية وحدها
ينبغي للـدول الـيت تضـطلع بأنشـطة يف الفضـاء اخلـارجي أو تـأذن باالضـطالع           -١-٧  

أو تشــرف عليهــا، وكــذلك للمنظمــات احلكوميــة الدوليــة الــيت تضــطلع بتلــك األنشــطة، أن  هبــا
ا بَّاستكشاف الفضاء اخلارجي واسـتخدامه جيـب أن َيصُـ    الذي مفاده أنَّالقدمي العهد تعلي املبدأ 

يف منفعة وصاحل كل البلدان؛ وينبغي هلا أن تلتزم، يف أطرهـا القانونيـة و/أو السياسـاتية الوطنيـة،     
 يف األغراض السلمية وحدها. وعند التزامها بذلك ينبغـي أن إالَّ بعدم االضطالع بتلك األنشطة 

تراعــــي الــــدول تقريــــر فريــــق اخلــــرباء احلكــــوميني املعــــين بتــــدابري الشــــفافية وبنــــاء الثقــــة يف  
  )٨(اخلارجي.  الفضاء  أنشطة

لــيس مــن شــأن ذلــك أن حيــول دون االضــطالع بأنشــطة رصــد ذات أمهيــة أساســية     -٢-٧
الثقـة.   بالنسبة لألمن الوطين وإمنا من شأنه أن يسهم يف إنشاء نظام من تـدابري الشـفافية وبنـاء   

فبقدر ما قد تكون للدول مصاحل أمنية مشروعة يف الفضاء اخلارجي [جيب] [ينبغـي] [َيلـزم]   
أن متتثــل تلــك املصــاحل للقــانون الــدويل ذي الصــلة؛ وينبغــي هلــا أن تراعــي املصــاحل [املنــاظرة] 
[املشتركة] [للبشـرية مجعـاء] [للـدول األخـرى وللمجتمـع الـدويل بوجـه عـام]. [وينبغـي أن          

يــد الــدول التأكيــَد علــى أمهيــة احليلولــة دون خــوض ســباقات َتســلُّح يف الفضــاء اخلــارجي    تع
لتــرويج وتعزيــز التعــاون  وباعتبــار ذلــك شــرطاً أساســيا حفاظــاً علــى الســلم واألمــن الــدوليني

الدويل ولضمان استدامة أنشطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد.] [ويف هـذا الصـدد جيـب        
خـذ إجـراءات مشـتركة ترمـي إىل احليلولـة دون نشـر واسـتخدام أسـلحة يف         على الدول أن تت

  بيئة الفضاء اخلارجي.]

                                                         
  )٨( A/68/189.  
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ينبغي أن متتنع الدول عـن االضـطالع بأنشـطة قـد تـثري خمـاوف دول أخـرى.          -٣-٧  
كان علـى الدولـة الـيت تضـطلع هبـا أن تسـعى جاهـدةً إىل         ،فإذا تبيَّن أنَّ تلك األنشطة ضرورية

  كل الدول اليت حيتمل أن تتضرر وإىل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي.إبالغ األمر إىل 
    

  ]٣٩[املبدأ التوجيهي السابق  ٨املبدأ التوجيهي     
تنفيذ تدابري ضبط نفس عملياتية وتكنولوجية من أجل استباق حدوث [تطورات]     

    )٩([تأثريات] مناوئة يف الفضاء اخلارجي
الدوليــة أن تضــمن أنَّ لــدى وكاالهتــا     ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة     -١-٨  

وهيئاهتا احلكوميـة ذات الصـلة، علـى التـوايل، عـالوةً علـى الكيانـات غـري احلكوميـة املشـاركة           
اخلاضعة لواليتها القضائية و/أو لسيطرهتا، وعياً أساسيا بشأن [ضرورة املواءمـة بـني األهـداف    

وبــني] املعــايري واملتطلبــات املعنيـــة     الــيت تتوخَّاهــا والوســائل الــيت تســتخدمها تلـــك اجلهــات      
املنصوص عليها يف القانون الدويل، مبا فيها مبادئ وقواعد ميثاق األمم املتحدة وأحكـام املـادة   

كمـا ينبغـي للـدول واملنظمـات احلكوميـة       ؛١٩٦٧التاسعة من معاهدة الفضـاء اخلـارجي لعـام    
نشـوء تعـارض يف املصـاحل وال تتـدخل     الدولية أن تتأكد من أنَّ تلك العمليات [ال تعزِّز فـرص  

يف] [وال تتداخل مع] [عمل أجسام] [أنشطة] فضائية أجنبية ما مل [توافق صـراحةً علـى هـذا    
التداخل] [ُتجر مشاورات دولية مالئمة مع] الدول أو املنظمات احلكومية الدولية اليت متـارس  

  واليتها القضائية و/أو سيطرهتا على تلك األجسام.
غي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، عند اضـطالعها بعمليـات فضـائية    ينب  -٢-٨  

ترمــي إىل مجــع معلومــات مــن أجــل اكتســاب معرفــة بأجســام وأحــداث وحــاالت يف املــدار      
الفضائي القريب من األرض من خالل تنفيذ مـا يلـزم مـن اسـتطالع ورصـد عـامَّْين علـى حنـو         

ة نسـبيا مـن أجسـام فضـائية أجنبيـة والتحليـق       ُيفترض أن ينطوي على االقتراب ملسافات قصـري 
على مقربة لصيقة منها ممَّا يعرِّض أمان تلك األجسام وأمنها للخطر، أن [تضع] [تـنص علـى]   
ضمانات [عملية وفعَّالة] الستباق حدوث [تطورات مناوئة] [تأثري مناوئ يف أجسـام فضـائية   

حريـة التقـدير فيمـا خيـصُّ اسـتخدام التقنيـات       أجنبية، سواء مادياً أو تشغيلياً] من خالل تقييـد  
ومــن خــالل اختيــار بــدائل [مــن شــأهنا أن تراعــي علــى أفضــل وجــه اعتبــاراِت األمــان واألمــن  

  املتعلقةَ باألجسام الفضائية األجنبية].

                                                         
اقُترح نقل  ،٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٩إىل  ٥االجتماع املعقود بني الدورتني يف الفترة من  أثناء )٩(  

  مشروع هذا املبدأ التوجيهي إىل قسم املبادئ التوجيهية املعنون "أمان العمليات الفضائية".
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تفادياً حلدوث توتُّرات أو حاالت يف الفضاء اخلـارجي ميكـن أن تسـتوجب      -٣-٨[  
 ٢مـن املـادة    ٤ة قد تنطوي على إجراءات منصوص عليها يف الفقرة اختاذ ترتيبات تصدٍّ مالئم

كقاعـدة   -من ميثاق األمم املتحدة، ينبغـي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة       ٥١والفقرة 
عامة، ومن منطلق إدراكها التام للقيود اليت يفرضها القانون الـدويل ومـا يتعلـق هبـا مـن معـايري       

أن  -باعهـا عنـد تقيـيم و/أو توجيـه أعمـال يف الفضـاء اخلـارجي        حتظى باعتراف دويل ويلزم ات
متتنــع عــن أن تطبِّــق علــى األجســام الفضــائية األجنبيــة أســاليَب وتقنيــاٍت ال تراهــا هــي نفُســها  

  مالئمةً و/أو مقبولةً إنْ هي طُبِّقت على أجسامها الفضائية اخلاصة هبا.]  
ية، خاصةً تلـك الـيت لـديها قـدرات     ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدول  -٤-٨[  

وممارســات ذات صــلة، أن تقــدم ســنويا إىل مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي بيانــاٍت ســليمةً،  
ــا للموقــف يف الفضــاء        ــى حنــو عــام تقييمه ــد االقتضــاء، تتضــمن عل ــا عن ومالحَق/حتــديثاٍت هل

بالقدر الذي تـراه  اخلارجي من منظور االعتبارات االستراتيجية عالوة على اخلصائص املميزة (
مالئماً من التفصيل) حلالة الفضاء اخلارجي القريب مـن األرض باعتبـاره فضـاًء تشـغيليا: علـى      
وجه التحديد الظواهر واألحـداث الـيت تـؤثر يف أمـن الفضـاء اخلـارجي والـيت ينبغـي أن تراعـى          

  ة.]مراعاةً مستفيضة عند تقييم التهديدات واألخطار املتعلقة باألنشطة الفضائي
    

  ]٤٣[املبدأ التوجيهي السابق  ٩املبدأ التوجيهي     
تنفيذ سياسات ترمي إىل منع التداخل مع تشغيل أجسام فضائية أجنبية من خالل الوصول     

    )١٠(دون إذن إىل ما حتمله من معدات وبراجميات
  ]معروضتان على الوفود للنظر فيهما. ٩ترد أدناه صيغتان بديلتان للمبدأ التوجيهي [
  ]١البديل [

ــة    -١-٩[   ــة الدوليـ ــا   -ينبغـــي للـــدول واملنظمـــات احلكوميـ ــا وإدارهتـ عنـــد تنظيمهـ
الوظائَف املتعلقة بضمان تنفيذ العمليات الفضائية علـى حنـو آمـن ومسـؤول، وعنـد إخضـاعها       
ــادة السادســة مــن معاهــدة الفضــاء         ــات امل ــها متطلب ــدة أمــور من يف الوقــت نفســه تصــرفاهتا لع

أالَّ تشـارك علـى حنـو مباشـر أو غـري مباشـر، و/أو تـورِّط نفَسـها، يف          - ١٩٦٧اخلارجي لعام 
أنشطة تدعم أو تساعد أيَّ ممارسة تنطوي على أن ُتْدَمَج داخل أجسام فضائية و/أو مكوناهتـا  
املزمع تصديرها أو استخدامها من جانب متلقِّني (مسـتخِدمني) أجانـب عـن طريـق الشـراء أو      

                                                         
اقُترح نقل  ،٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٩إىل  ٥أثناء االجتماع املعقود بني الدورتني يف الفترة من   )١٠(

  مشروع هذا املبدأ التوجيهي إىل قسم املبادئ التوجيهية املعنون"أمان العمليات الفضائية".
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يُّ أجهزة و/أو براجميات قُِصد هبا أصالً من الناحية الوظيفيـة التـداخلُ   االستئجار أو غري ذلك أ
دون إذن مــع التشــغيل العــادي لرباجميــات أجســام فضــائية أجنبيــة و/أو الوصــولُ دون إذن إىل   
نظــم معلومــات تلــك األجســام األجنبيــة، أو أيُّ أجهــزة و/أو براجميــات ُعــدِّلت عــن عمــد مــن 

أو كليهمــا. وباملثــل، ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة    أجــل حتقيــق أحــد هــذين الغرضــني 
ــدم ضــمانات        ــأن تق ــها القضــائية و/أو لســيطرهتا ب ــاِت اخلاضــعةَ لواليت ــزِم الكيان ــة أن ُتل الدولي
(تأكيدات) بامتناعهـا وامتنـاع موظفيهـا أو املتعاقـدين (املتعاقـدين مـن البـاطن) معهـا علـى أيِّ          

القبيــل. وينبغــي أن تشــهد رمسيــا الــدولُ أو املنظمــاُت مســتوى كــان عــن أيِّ ممارســة مــن هــذا 
احلكومية الدولية اليت متارس واليتها القضائية و/أو سيطرهتا علـى ُمَصـنِّعي وُمـَورِّدي املركبـات     
ــزة و/أو         ــك األجه ــن تل ــن أيٍّ م ــات م ــات واملكون ــذه املركب ــو ه ــا خبل الفضــائية و/أو مكوناهت

ــد واعتمــاد األمــان    الرباجميــات املدجمــة؛ وذلــك كجــزء مــن ا   لعمليــات املتواصــلة املتعلقــة بتأكي
واألمن و/أو بناء على طلب املتلقي (املستخِدم). وينبغي أن يكـون مفهومـاً بوجـه عـام أنَّ أيَّ     

ــدوافع الــيت قــد تفيــد يف     -ممارســة مناقضــة لــذلك مــن شــأهنا أن تنطــوي    بغــض النظــر عــن ال
أجهزة و/أو براجميات مدجمـة معيَّنـة أو   يِّ تمل ألتسويغها و/أو بغض النظر عن طبيعة التأثري احمل

عن نطاق هذا التـأثري أو مدتـه أو شـدته، أو معـايري االشـتباك املسـتخدمة أو األهـداف النهائيـة         
علـى مترتِّبـات خطـرية ختـصُّ أمـان العمليـات الفضـائية ألنَّ بـرامج          -املتوخَّاة يف هـذا السـياق   

ت أخرى قد ُتدَمج يف األجسام الفضائية ميكنـها، عنـد تفعيلـها، أن    نام املَُبدَّلة وأيَّ مكوِّالتحكُّ
تؤثر تأثرياً سلبيا على القدرات التشـغيلية لألجسـام الفضـائية الـيت أُدجمـت فيهـا وعلـى اسـتدامة         
بعثات تلك األجسام؛ كما ميكنها على وجـه التحديـد تصـعيد خمـاطر حـدوث أعطـال وزيـادة        

  احتماالت وقوع حادثات/حوادث.
نظراً ألنَّ أيَّ ممارسة يتناوهلا هذا املبدأ التوجيهي وترمي إىل إحـداث تـأثري يف     -٢-٩  

أجســام فضــائية أجنبيــة حبيــث تفضــي بوجــه خــاص إىل تعــريض أجهــزة الــتحكم للخطــر تعــين  
ــها         ــارس واليت ــيت مت ــة ال ــة الدولي ــدول واملنظمــات احلكومي ــوق ومصــاحل ال ــا إنكــاَر حق جوهري

ا علــى تلــك املوجــودات يف الفضــاء اخلــارجي، ينبغــي وصــف تلــك        القضــائية و/أو ســيطرهت 
املمارســات بأهنــا تنتــهك مبــادئ وقواعــد القــانون الــدويل و/أو متــسُّ بتلــك املبــادئ والقواعــد،  
وحتديــداً املبــادئ والقواعــد الــيت ُتْشــَتق مــن املــادة التاســعة مــن معاهــدة الفضــاء اخلــارجي لعــام  

  زاهة التجارية. علقة باملمارسات احلسنة النيَّة والنوكذلك املعايري الراسخة املت ١٩٦٧
ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة أن تنظــر علــى النحــو املالئــم يف     -٣-٩  

السُّبل والوسائل الكفيلة بإرساء أوضاع تتيح دعَم هذا الفهم املدوَّن يف ذلك املبدأ التـوجيهي،  
ن جانـب الكيانـات غـري احلكوميـة اخلاضـعة      من جانـب تلـك الـدول واملنظمـات مباشـرةً أو مـ      
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لواليتها القضائية و/أو لسيطرهتا؛ وذلك من خالل إجراءات عمليـة علـى الصـعيدين املؤسسـي     
والتقين. وينبغي بذل تلك اجلهود هبدف هتيئة الشروط املسـبقة لتـدعيم الرقابـة الدوليـة يف هـذا      

فيعـة املسـتوى (ولـتكن علـى شـكل      اجملال عن طريق صيغة واعتمـاد وثيقـة سياسـاتية مسـتقلة ر    
  ميثاق دويل مثالً).]  

  ]٢البديل [
ينبغي للدول أن تتخذ خطوات معقولة تكفل سالمة سلسلة اإلمـداد حبيـث     -١-٩[  

يتسىن للمستخدمني النـهائيني أن يثقـوا يف أمـن منتجـات تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت.        
تقنيـات خبيثـة تتعلـق بتكنولوجيـا املعلومـات      وينبغي أن تسعى الدول إىل منـع انتشـار أدوات و  
  ]واالتصاالت ومنع استخدام وظائف خفيَّة ضارة.

    
  ]٤٢[املبدأ التوجيهي السابق  ١٠املبدأ التوجيهي 

  )١١(االمتناع عن إجراء تعديالت متعمدة يف بيئة الفضاء الطبيعية
  

اضـحاً مفـاده   ينبغي للدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن تـدعم فهمـاً و       -١-١٠  
ــذ اآلمــن واملســؤول للعمليــات الفضــائية ُتحــتِّم ضــرورةَ       أنَّ التحــديات املرتبطــة بضــمان التنفي
التركيز على جتنب وإدارة األزمات الـيت قـد تـرتبط بسـوء اسـتخدام التكنولوجيـات والوسـائل        

لنظَم الفضـائية و/أو  التقنية إلجراء تغيري متعمد يف بيئة الفضاء الطبيعية؛ مما يشكِّل خماطَر هتدِّد ا
إذ تتصرف على حنـو يعـزز    -َيتسبَّب يف إضعافها. وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية 

[عند االقتضاء]، من خالل املشـاركة و/أو التطبيـق، شـدةَ [االمتثـال التفاقيـة] [امتثـال الـدول        
أغـراض   كرية أو أليِّساألطراف يف اتفاقية] حظر استخدام تقنيات التغيري يف البيئة ألغراض ع

ودخلـت حيـز النفـاذ يف     ١٩٧٧أيار/مـايو   ١٨عدائية أخرى الـيت فُـتح بـاُب التوقيـع عليهـا يف      
ــوبر   ٥ ــه تلــك      ١٩٧٨تشــرين األول/أكت ــذي تتســم ب ــي ال ــدعم املفهــوم الكل ــها ل ، وســعياً من

الفضـائية.  أن تضع أولويات للجوانب واملعايري اليت تليب احتياجات أمان العمليـات   - االتفاقية
ــات       ــرأي علــى أنَّ اســتخدام تقني ــة أن تتفــق يف ال ــة الدولي ــدول واملنظمــات احلكومي وينبغــي لل
التعديل البيئي ألغراض سلمية، وإن تكن االتفاقية ال حتظره رمسيا، ميِكُنُه، مـا مل يكـن مـدعوماً    

ألجسـام الفضـائية   مبعايري وإجراءات حامسة األمهية بالنسـبة لألمـان، أنْ ُيلحـق ضـرراً أو أذى با    
العاملــة املوجــودة يف املــدار ومــن مث أنْ يســبِّب آثــاراً واســعة االنتشــار و/أو بعيــدة األمــد و/أو   

                                                         
اقُترح نقل  ،٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٩إىل  ٥أثناء االجتماع املعقود بني الدورتني يف الفترة من   )١١(

  ".مشروع هذا املبدأ التوجيهي إىل قسم "أمان العمليات الفضائية
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ــةُ  ــار ميكــن أن  خطــرية حتظرهــا االتفاقي ــا و/أو الحقــاً    ؛ مبعــىن أنَّ تلــك اآلث ــداً فوري تســبِّب هتدي
ــ يبتشــظ إىل انتشــار احلطــام تــؤدي  ة أو أيِّ أجســام فضــائية أخــرى وأنأجســام فضــائية أجنبي

  الفضائي على حنو شاسع حيول دون استخدام املدار.
ألغراض هذا املبدأ التوجيهي يعين التالعـب عـن َعْمـد بالعمليـات الطبيعيـة        -٢-١٠  

ودرجـة حرارتـه،    يـوين األتعديالً متعمداً يف خصائص بيئة الفضاء (التركيز اإللكتروين للغالف 
ــوي وتر    ــالف اجلــوي العل ــة الغ ــية،     وكثاف ــات الكهرمغنطيس ــة، وشــدة االنبعاث ــه الكيميائي كيبت

وخصــائص األحزمــة اإلشــعاعية، مبــا يف ذلــك إنشــاء أحزمــة إشــعاعية اصــطناعية). وبنــاء عليــه  
عنـــد التخطـــيط ألنشـــطة الفضـــاء اخلـــارجي  -ينبغـــي للـــدول واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة 

ضـعة لواليتـها القضـائية وسـيطرهتا بـأن      أالَّ تشارك، و/أو أالَّ تسمح للكيانـات اخلا  -وتنفيذها 
تشارك، يف استخدام تقنيات تعديلية ميكن أن تؤثر يف حالة بيئـة الفضـاء علـى حنـو يـؤثر سـلبيا       
(باإلضافة إىل العوامل املوضوعية لبيئة الفضاء) على املركبات الفضـائية العاملـة ومـا يـرتبط هبـا      

مــن  ١يضــاهي اآلثــار املــذكورة يف املــادة   مــن وســائل الــبىن التحتيــة األرضــية بقــدر يعــادل أو 
االتفاقية. وينبغـي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن تـدرك كـلَّ اإلدراك أنَّ هـذا التـأثري          
السـليب ميكـن أن يفضــي إىل تعطيـل املركبـة الفضــائية العاملـة ومــا يـرتبط هبـا مــن وسـائل الــبىن         

ة حاالت االصطدام، وانتشار أجسـام صـغرية   التحتية األرضية؛ وبالتايل أن يزيد من عدد ووتري
(جســيمات) مــن احلطــام الفضــائي، وتــداخل الوصــالت الراديويــة الفضــائية، واألعطــال الــيت     
تصيب عمليات مراقبة األجسام الفضائية ومعدات التحليق ونظم املالحـة، وتشـويه اإلشـارات    

  ت مسارات األجسام الفضائية.الراديوية املستخدمة يف الوسائل التقنية من أجل قياس بارامترا
ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة أن تضــع بشــأن املســائل الــيت      -٣-١٠  

تشــكل جــوهر هــذا املبــدأ التــوجيهي إجــراءاٍت تنظيميــةً وقائيــةً وتفاعليــة مالئمــة تنطبــق علــى    
ك األنشــطة الــيت تنفــذها أو تشــارك فيهــا هــي أو الكيانــات التابعــة هلــا، حبيــث تتضــمن تلــ          

  اإلجراءات ما يلي:
تالعــب متعمــد بالعمليــات الطبيعيــة يف أيِّ تعزيــز الــوعي باملخــاطر املرتبطــة بــ   (أ)  

السياق املنصوص عليه يف هـذا املبـدأ التـوجيهي؛ وكـذلك دعـم اتبـاع هنـج مـنظَّم حيـال تقيـيم           
  تلك املخاطر والسيطرة عليها؛

لـى التـوايل، أثنـاء مرحلـة     وضع وتنفيذ قيود إدارية وعملياتيـة وتكنولوجيـة، ع    (ب)  
إثبات حدوث أيِّ تالعب متعمد بالعمليات الطبيعية يف السـياق املنصـوص عليـه يف هـذا املبـدأ      
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التوجيهي، وعلى امتداد مسار تنفيذ التجارب أو أيِّ أنـواع أنشـطة أخـرى تنطـوي علـى مثـل       
  هذا التالعب؛

مهيـة بالنسـبة لألمـان؛    وضع بارامترات بشأن بيئة الفضاء تتسم بأهنا حامسة األ  (ج)  
وذلك فيما خيـص حجـم وتـأثري أيِّ تالعـب طفيـف بالعمليـات الطبيعيـة يف السـياق املنصـوص          
ــة إىل نشــوء       ــؤدي اســتخدام تلــك التقنيــات التالعبي ــوجيهي حبيــث ال ي ــدأ الت ــه يف هــذا املب علي

  ضارة.  ظواهر
فاقيــة ودون مــن املــادة الثالثــة مــن االت  ٢بغــض النظــر عمــا جــاء يف الفقــرة    -٤-١٠  

ــدأ التــوجيهي    ــاإلجراءات املنصــوص عليهــا يف املب ــؤات   ١٦املســاس ب ("تقاســم البيانــات والتنب
التشغيلية املتعلقة بطقس الفضاء")، إذا ثَبت يف سياق تنفيـذ هـذا املبـدأ التـوجيهي أنـه مت بلـوغ       

ــان كــان علــ        ــة بالنســبة لألم ــا حامســة األمهي ــة الفضــاء تتســم بأهن ــارامترات بيئ ــَيم لب ــدول ِق ى ال
واملنظمات احلكومية الدولية أن تبدي استعدادها للدخول يف مشاورات و/أو لتقدمي مـا عسـاه   
يتاح من معلومات إذا طلبـت ذلـك دولٌ ومنظمـات حكوميـة دوليـة أخـرى مهتمـة مبثـل هـذه          

  املشاورات و/أو مبثل هذه املعلومات ألسباب وجيهة وصحيحة.
    

    أمان العمليات الفضائية  - باء  
دِّم املبــادئ التوجيهيــة مــن [...] إىل [...] إرشــادات إىل احلكومــات واملنظمــات احلكوميــة ُتقــ

الدولية ذات الصـلة بشـأن تنفيـذ العمليـات الفضـائية علـى حنـو يـدعم اسـتدامة أنشـطة الفضـاء            
اخلارجي يف األمد البعيد. كما تتناول تلك اإلرشادات تبادل بيانات االتصـال باعتبـاره وسـيلة    

سـراع بتبـادل املعلومـات املتعلقـة باألجسـام الفضـائية واألحـداث املداريـة. وتتصـدى          تكفل اإل
اإلرشادات ملسألة مجع وتقاسم ونشر املعلومات املتعلقة باألجسـام الفضـائية وإجـراء تقييمـات     
بشأن تقـارب األجسـام الفضـائية أثنـاء املراحـل املداريـة لتحليقهـا يف الفضـاء، وكـذلك بشـأن           

ئية الـيت أُطلقـت حـديثاً. وتشـمل اإلرشـادات أيضـاً تقاسـم البيانـات والتنبـؤات          األجسام الفضا
العملياتية املتعلقة بطقس الفضاء؛ وكذلك تقاسم النماذج واألدوات واخلربات املتعلقـة بطقـس   
الفضـــاء فيمـــا خيـــص التخفيـــف مـــن تـــأثري طقـــس الفضـــاء علـــى الـــنظم الفضـــائية. وتتضـــمن  

على أمن البىن التحتية األرضية وقدرهتا على الصمود. وأخـرياً  اإلرشادات تدابري تكفل احلفاظ 
تتطرق اإلرشادات املقدَّمة إىل مسألة وضـع معـايري وإجـراءات بشـأن اإلزالـة الفعليـة لألجسـام        
الفضائية من املدار، وبشأن إجراءات عمليـات يف احلـاالت القصـوى تـؤدي إىل تـدمري أجسـام       

  ار.  فضائية مسجلة وغري مسجلة داخل املد
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  ] ٢٠[املبدأ التوجيهي السابق  ١١املبدأ التوجيهي 
توفري بيانات االتصال و[وضع إجراءات بشأن] تبادل املعلومات املتعلقة باألجسام 

  الفضائية واألحداث املدارية
ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تتبادل بيانـات حمدَّثـة بانتظـام      -١-١١  

لكيانـات املخوَّلـة بـإجراء تبـادل للمعلومـات املالئمـة و/أو املسـؤولة عـن         عن كيفية االتصـال با 
ــة] [إجــراءات         ــا أن تضــع [آلي ــارب؛ كمــا ينبغــي هل ــيم التق ــات الفضــائية وتقي ــات املركب عملي
مناسبة] تسمح بالتنسـيق يف الوقـت املناسـب مـن أجـل خفـض احتمـاالت وقـوع اصـطدامات          

ــري     ــدارات وغ ــام يف امل ــم األجس ــة وحتطُّ ــن      مداري ــد م ــيت ميكــن أن تزي ــن األحــداث ال ــك م  ذل
ــية، ومـــن أجـــل تيســـري اختـــاذ تـــدابري فعَّالـــة للتصـــدِّي     احتمـــاالت وقـــوع اصـــطدامات عرضـ

  األحداث.  لتلك
ــوارئ، ينبغـــي للـــدول      -٢-١١   ــادل املعلومـــات يف حـــاالت الطـ ــة الســـماح بتبـ بغيـ

 تبـادل املعلومـات ومعاجلـة    واملنظمات احلكومية الدوليـة أن تعـيِّن كيانـات خموَّلـة باملشـاركة يف     
ــواردة بشــأن األحــداث والعمــل كجهــات اتصــال فيمــا يتعلــق باعتمــاد       التقــارير والتنبُّــؤات ال
التــدابري االحترازيــة والتصــدِّي لألزمــات، علــى أن تكــون هــذه الكيانــات قــادرة علــى ذلــك،     
ــذار          ــات اإلنـ ــم آليـ ــرض دعـ ــك لغـ ــات، وذلـ ــذه الكيانـ ــال هبـ ــات االتصـ ــن بيانـ ــالن عـ واإلعـ

  وإدارهتا.  األزماتب
  )١٢(]معروضتان على الوفود للنظر فيهما. ٣‐١١ترد أدناه صيغتان بديلتان للفقرة [
  ]١البديل [

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تضع وتنفـذ وتسـتخدم آليـة      -٣-١١[  
ــادل       ــة [مالئمــة] [و/أو إجــراءات] ُتتــاح املشــاركة فيهــا علــى نطــاق واســع مــن أجــل تب دولي

ــيت         [ ــل وال ــيت تعم ــن األرض ال ــب م ــع األجســام املوجــودة يف الفضــاء القري ــن مجي ــات ع البيان
تعمل] [املعلومات املتعلقة باحلاالت الفعلية أو املمكنـة يف الفضـاء القريـب مـن األرض الـيت       ال

    .ُيمكن أن تؤثِّر يف أمان عمليات الفضاء اخلارجي وأمنها]

                                                         
اقُترحت إمكانية  ،٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٩إىل  ٥أثناء االجتماع املعقود بني الدورتني يف الفترة من   )١٢(

  .٣-١١دمج بديلي الفقرة 
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  ]٢البديل [
ــدول وامل   -٣-١١[   ــي لل ــذ إجــراءات     ينبغ ــة أن تضــع وتنف ــة الدولي ــات احلكومي نظم

مناسبة لتبادل املعلومـات املتعلقـة باحلـاالت الفعليـة أو املمكنـة يف الفضـاء القريـب مـن األرض         
  اليت ُيمكن أن تؤثِّر يف أمان عمليات الفضاء اخلارجي وأمنها.]

ت ذات [هــذه اإلجــراءات] لتبــادل املعلومــا  ميكــن اســتخدام [هــذه اآلليــة]   -٤-١١  
الصلة بشأن األجسـام الفضـائية، حسـبما تتَّفـق عليـه األطـراف املعنيـة. ويشـجَّع الكيـان الـذي           
يوفِّر املعلومات على ضمان أهنا موثوقة ودقيقة وكاملة قدر اإلمكـان عمليـا، [ويقطـع الطـرف     
 الــذي ينقلــها بأهنــا تتصــف بتلــك الســمات].كما ينبغــي بيــان زمنــها املرجعــي وفتــرة انطباقهــا.

[اإلجراءات] أن تسمح بتبادل املعلومات يف الوقت املناسـب حـىت يتسـىن     وينبغي هلذه [اآللية]
  اختاذ اإلجراءات االحتياطية.]

  .]معروضتان على الوفود للنظر فيهما ٥‐١١[ترد أدناه صيغتان بديلتان للفقرة 
  )١٣(]١البديل [

واملنظمـات احلكوميـة    من أجل تنفيذ هذا املبدأ التوجيهي، تشـجَّع الـدول    -٥-١١[  
الدولية على إجـراء نقـاش بشـأن اإلجـراءات املتعلقـة بتبـادل املعلومـات ذات الصـلة باألجسـام          

[، مبـا يف ذلـك إنشـاء مركـز موحَّـد للمعلومـات املتعلقـة برصـد الفضـاء القريـب مـن             الفضائية
ــام دويل       ــم املتحــدة ليكــون عنصــراً أساســيا يف نظ ــة األم ــع األرض وتشــغيله حتــت رعاي  لتوزي

املعلومات ومنصَّة معلومات للتعـاون املتعـدِّد األطـراف علـى تقاسـم ونشـر املعلومـات املتعـدِّدة         
املصادر بشأن األجسام واألحداث الفضـائية القريبـة مـن األرض. وسـوف توَضـُع، مـن خـالل        

ُد جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، الترتيبــاُت التنظيميــة للمركــز وحتــدَّ   
  مهامه ومسؤولياته القانونية لكي تقرَّها اجلمعية العامة]].

  ]٢البديل [
من أجل تنفيذ هذا املبدأ التوجيهي، تشـجَّع الـدول واملنظمـات احلكوميـة       -٥-١١[  

الدوليــة علــى إجــراء نقــاش بشــأن اخليــارات املتعلقــة بإنشــاء [نظــام دويل قــادر] [منصــة دوليــة  
وإتاحة معلومات عن احلالـة التشـغيلية يف الفضـاء القريـب مـن       قادرة] على حنو فعال على مجع

األرض من شىت املصادر املخوَّلة بغية كفالة مسك سـجالت موحـدة لألجسـام واألحـداث يف     
                                                         

قيل إن هذه  ،٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٩إىل  ٥أثناء االجتماع املعقود بني الدورتني يف الفترة من   )١٣(
  .٣-١١النص املوضوع بني معقوفتني، تشكل صيغة بديلة ثالثة للفقرة ، باستثناء ٥-١١الصيغة للفقرة 
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الفضاء. ومـن مث ميكـن اعتبـار [ذلـك النظـام الـذي سيسـتند] [تلـك املنصـة الـيت ستسـند]، إىل            
ان العمليات يف الفضاء، أداة هامـة تكفـل عنصـر    توصيات شاملة بشأن اجلوانب املعلوماتية ألم

االتساق يف تفسري واستخدام املعلومات؛ وبالتايل تقدمي دعم فعـال ألنشـطة الـدول واملنظمـات     
  احلكومية الدولية الرامية إىل احلفاظ على أمان العمليات الفضائية.]

    
  ]٢٦+٢٤[املبدآن التوجيهيان السابقان  ١٢املبدأ التوجيهي 

قة البيانات املدارية عن األجسام الفضائية وتعزيز املمارسة املتعلقة بتقاسم حتسني د
  املعلومات املدارية عن األجسام الفضائية وتعزيز جدوى هذا التقاسم

ــز وضــع       -١-١٢   ــة علــى تعزي ــة الدولي ــدولُ واملنظمــاُت احلكومي ينبغــي أن تعمــل ال
املداريــة مــن أجــل أمــان التحليــق يف  واســتخدام تقنيــات وأســاليب تكفــل حتســني دقَّــة البيانــات

ــة عــن         ــدى تقاســم املعلومــات املداري ــا ل ــا دولي ــرف هب ــدة معت ــايري موحَّ الفضــاء واســتخدام مع
  األجسام الفضائية.

ــات          -٢-١٢   ــة البيان ــى دقَّ ــق يف الفضــاء يعتمــد بشــدَّة عل ــان التحلي ــأنَّ أم تســليماً ب
تعمل الـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة      املدارية وغريها من البيانات ذات الصلة، ينبغي أن

على تعزيز التقنيات والبحث عن أساليب جديدة لتحسني هذه الدقـة. وميكـن هلـذه األسـاليب     
ــدة         ــزة االستشــعار املوجــودة واجلدي ــدرات أجه ــةً لتحســني ق ــةً ودولي أن تشــمل أنشــطةً وطني

ــدار املنفع     ــات التعقُّــب يف امل ــرايف واســتخدام ُمعين ــا اجلغ ــات   وتوزيعه ــة ودمــج البيان ــة والفاعل ل
املستمدَّة من مصادر خمتلفة والتحقُّق منها. وينبغي إيالء انتباه خاص لتشجيع مشاركة البلـدان  

  النامية ذات القدرات الناشئة يف جمال الفضاء وتطوير تلك القدرات.
ــة عــن األجســام الفضــائية، ينبغــي تشــجيع        -٣-١٢   ــد تقاســم املعلومــات املداري عن
ني وسائر الكيانات املعنية على اسـتعمال معـايري موحَّـدة معتـرف هبـا دوليـا لكـي يتسـنَّى         املشغِّل

ــة          ــع الراهن ــة املواِض ــادة التشــارك يف معرف ــات. فمــن شــأن تســهيل زي ــادل املعلوم ــاون وتب التع
واملتوقَّعــة لألجســام الفضــائية أن ميكِّــن مــن التنبُّــؤ باالصــطدامات احملتملــة يف الوقــت املناســب    

  )١٤(حدوثها.  ومنع
    

                                                         
اقُترح نقل الفقرة  ،٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٩إىل  ٥أثناء االجتماع املعقود بني الدورتني يف الفترة من   )١٤(

  .١١إىل مشروع املبدأ التوجيهي  ٣-١٢
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  ]٢١[املبدأ التوجيهي السابق  ١٣املبدأ التوجيهي 
  تعزيز مجع معلومات عن رصد احلطام الفضائي وتقامسها ونشرها

ــى اســتحداث        -١-١٣   ــة أن تشــجِّع عل ــة الدولي ــدول واملنظمــات احلكومي ينبغــي لل
يـــة التكنولوجيـــات ذات الصـــلة لقيـــاس احلطـــام الفضـــائي ورصـــده وحتديـــد خصائصـــه املدار  

والفيزيائية، وعلى استخدام هذه التكنولوجيات. وينبغي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة     
أن تــروِّج أيضــاً لتقاســم ونشــر مــا تســتمدَّه مــن منتجــات بيانيــة ومنــهجيات لــدعم البحــوث     

  والتعاون العلمي الدويل بشأن تطوُّر جمموع احلطام املداري.
طـام الفضـائي حتـت رعايـة مكتـب شـؤون       [ميكن إنشاء صندوق دويل للح  -٢-١٣  

الفضاء اخلارجي من أجل دعم األنشطة الرامية إىل إزالـة احلطـام الفضـائي احلـايل أو التخفيـف      
منه، و/أو احليلولة دون تكوين مزيد مـن احلطـام الفضـائي مسـتقبالً و/أو تقلـيص آثـار احلطـام        

يف أنشـطة الفضـاء، علـى النظـر     الفضائي. وقد تشجَّع الدولُ األعضـاء، خاصـة الـدول الرائـدة     
يف ختصيص نسبة مئوية من ميزانياهتـا املتعلقـة بأنشـطة الفضـاء هلـذا الصـندوق مـن أجـل تعزيـز          
استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، ودعـم التنميـة املسـتدامة علـى األرض ودعـم      

  االستخدام املستدام للفضاء.]
ت احلكوميــة الدوليــة ذات اخلــربة يف أنشــطة  ينبغــي أيضــاً للــدول واملنظمــا   -٣-١٣  

الفضاء أن تشجِّع وتدعم بناء القدرات يف البلدان النامية اليت توجد لـديها بـرامج فضـاء ناشـئة     
من أجل حتسني خربهتا بشأن تصميم مركبات الفضاء ومعرفتها بديناميات ومـدارات التحليـق   

ــة      ــذ حســابات مداري ــاً يف تنفي ــق التشــارك مع ــارب وإجــراءات  وذلــك عــن طري وتقييمــات تق
لتجنُّب االصطدام. وسوف يقتضي ذلك إتاحـة بيانـات مداريـة دقيقـة وأدوات مناسـبة لرصـد       
األجسام الفضـائية. ويف هـذا الصـدد، ينبغـي النظـر يف االضـطالع، علـى أسـاس مقبـول لكافـة           

مشـاريع   األطراف، بأنشطة تعاونية مناسبة بشأن الوعي باألوضاع الفضائية والترتيـب لتمويـل  
  )١٥(يف هذا الصدد.

    

                                                         
اقُترح نقل الفقرة  ،٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٩إىل  ٥أثناء االجتماع املعقود بني الدورتني يف الفترة من   )١٥(

  .٢٥إىل مشروع املبدأ التوجيهي  ٣-١٣
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  ]٢٥[املبدأ التوجيهي السابق  ١٤املبدأ التوجيهي 
  تقييم التقارب أثناء [مجيع] املراحل املدارية للتحليق احملكوم

مـن خـالل آليـات    ، ينبغي للدول واملنظمات احلكوميـة الدوليـة أن جتـري [     -١-١٤  
يــع] املراحــل املداريــة للتحليــق احملكــوم. ] تقييمــاً للتقــارب أثنــاء [مج،وطنيــة أو التعــاون الــدويل

ــيت تنفــذ       ــها القضــائية و/أو لســيطرهتا، ال ــات اخلاضــعة لواليت ــدول أن تشــجع الكيان وينبغــي لل
  على إجراء مثل هذا التقييم. أنشطة فضائية،

ينبغـــي تقيـــيم التقـــارب مـــع األجســـام الفضـــائية األخـــرى بالنســـبة جلميـــع   -٢-١٤  
علــى تعــديل مســاراهتا خــالل املراحــل املداريــة للتحليــق احملكــوم،   املركبــات الفضــائية القــادرة 

  وذلك بالنسبة ملسارات املركبات احلالية واملعتزمة.
تشـــمل اخلطـــوات املناســـبة لعمليـــة تقيـــيم التقـــارب حتســـَني حتديـــد مـــدار    -٣-١٤  

األجســام الفضــائية ذات الصــلة وفحــص املســارات احلاليــة واملعتزمــة لألجســام الفضــائية ذات   
الصــلة مــن أجــل اســتبانة احتمــاالت التصــادم وحتديــد مــا إذا كــان يلــزم تعــديل املســار لتقليــل   
احتمال التصادم، وذلك بالتنسيق مع املشغِّلني اآلخرين و/أو املنظمات األخـرى املسـؤولة عـن    

  تقييم التقارب، حسب االقتضاء.
وضــع وتنفيــذ ينبغــي أن تعمــل الــدولُ واملنظمــاُت احلكوميــة الدوليــة علــى    -٤-١٤  

ُنهوج مشتركة لتقيـيم التقـارب [مبـا يف ذلـك وضـع إجـراءات مـن أجـل التحقـق مـن البيانـات            
  املزمع استخدامها يف التقييم].

[ينبغـي تشـجيع]    [ينبغي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن تشـجع]       -٥-١٤  
غـري القـادرين علـى     مشغِّلي املركبات الفضائية، مبن يف ذلك املنتمـون لكيانـات غـري حكوميـة،    

إجراء تقييمات للتقارب، على التمـاس الـدعم، عـن طريـق سـلطات الدولـة، حسـب االقتضـاء         
ووفقاً للوائح املنطبقة ذات الصلة، من كيانات تقيـيم التقـارب املناسـبة املعنيـة الـيت تعمـل علـى        

  )١٦(مدار الساعة.
    

                                                         
اقُترحت إمكانية  ،٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٩إىل  ٥أثناء االجتماع املعقود بني الدورتني يف الفترة من   )١٦(

  .١-١٤داخل الفقرة  ٥-١٤دمج الفقرة 
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  ]٤١[املبدأ التوجيهي السابق  ١٥املبدأ التوجيهي 
هنوج عملية حيال إجراء تقييم قبل اإلطالق بشأن احتماالت تقارب األجسام استحداث 

الفضائية اليت أُطلقت حديثاً مع األجسام الفضائية املوجودة فعالً يف الفضاء القريب 
  األرض  من

ينبغــي حــث الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة علــى النظــر إىل التقيــيم      -١-١٥  
ن احتمــاالت التقــارب والتصــادم بــني األجســام الفضــائية الــيت الــذي جيــرى قبــل اإلطــالق بشــأ

أُطلقت حديثاً واألجسام الفضائية املوجودة فعـالً يف املـدار القريـب مـن األرض، وإىل التنسـيق      
الدويل للعمليات املدارية املزمعة، على اعتبار أنَّ من املرجح أهنما مفيدان جدا مـن زاويـة إدارة   

ة. وينبغي أن تبذل الدول واملنظمات احلكومية الدولية جهوداً متواصـلة  أمان العمليات الفضائي
تتسم بقدر كاٍف من االتساق والتكامل حىت يتسىن هلا، قدر اإلمكـان تقنيـا، أن تـدعم تطـويَر     
وتنفيذ متطلباهتا السياساتية البعيـدة األمـد الراميـة إىل تنـاول تلـك املهمـة وإجنازهـا علـى النحـو          

شروط َتُخصُّ اخنـراطَ الـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة اخنراطـاً اسـتباقيا يف        الوايف. وهناك 
عالقات تعاونية وختصُّ إنشاَء إطـار تشـغيلي مالئـم لتبـادل املعلومـات يف األمـد البعيـد؛ وهـذه         
الشروط ميكن أن تتضمن وضَع واستخداَم معيار دويل مشترك بشـأن عـرض وتقاسـم مـا يلـزم      

ار التحليـق االمسـي ملركبـات اإلطـالق أثنـاء إدخـال املركبـات الفضـائية         من معلومات عـن مسـ  
. [بغض النظر عن أشكال التعاون الثنائي أو املتعـدد األطـراف علـى النحـو الـذي      احلموالت)(

عنـد إجرائهـا    -قد يراه املشاركون املعنيون جمدياً، ينبغي للدول واملنظمات احلكوميـة الدوليـة   
حتماالت التقارب والتصادم بني األجسام الفضـائية الـيت أُطلقـت حـديثاً     تقييماً قبل اإلطالق ال

أن حتــرص علــى النحــو   -واألجســام الفضــائية املوجــودة فعــالً يف املــدار القريــب مــن األرض   
الواجب على اغتنام الفرص والفوائد اليت ميثلها مجُع وتوزيع معلومات ختـص املسـاَر، ويتيحهـا    

رصد الفضاء القريب مـن األرض حتـت رعايـة األمـم املتحـدة، بشـأن       مركُز املعلومات املتعلقة ب
  األجسام الفضائية املوجودة فعالً يف الفضاء اخلارجي.]

بغيــة ضـــمان االضــطالع بأنشـــطة تعاونيــة تنطـــوي علــى تقاســـم بيانـــات       -٢-١٥  
ــدول          ــي تشــجيع ال ــات الفضــائية، ينبغ ــان العملي ــة ختــدم أم تفصــيلية ووضــع إجــراءات مالئم

ات احلكوميـة الدوليـة علـى أن تقـوم، قـدر اإلمكـان، بتقـدمي بالغـات سـابقة لإلطـالق           واملنظم
حتتــوي علــى معلومــات عــن التــواريخ والتوقيتــات املزمعــة لعمليــات اإلطــالق املقــررة، وأنــواع  
مركبات اإلطالق، ومعلومات أساسـية بشـأن األجسـام الفضـائية املزمـع إدخاهلـا يف املـدار مـع         

لفضاء اخلارجي القريب من األرض الـيت ُيعتـزم إرسـالُ األجسـام الفضـائية      اإلشارة إىل مناطق ا
اليت أُطلقت مؤخراً إليها حبيث توَضع فيهـا و/أو البـارامترات األساسـية املتعلقـة باملـدار االمسـي       



 

34V.15-08450 

 

A/AC.105/C.1/L.348

ــام أنَّ اللجــوء إىل         ــاً بوجــه ع ــي أن يكــون مفهوم ــا احملتمــل. وينبغ لكــل جســم وتشــتت ِقَيِمه
ــا جممــوعيت املعلومــات املــذكورتني آنفــاً ميكــن أن    البالغــات الســابقة لإل طــالق الــيت تــوفر كلت

َيكتسب، باعتباره ممارسةً معترفاً هبا دوليا، منطاً ثابتاً ومسـتداماً كمعيـار عمـل روتـيين مشـترك      
يوازي تعزيَز نظام األمن الفضائي، على حنو يشـمل فيمـا يشـمل تـدابري تـوخي الشـفافية وبنـاء        

لفضاء اخلارجي. ومـن شـأن جمموعـة العوامـل املؤاتيـة هـذه أن تفيـد يف تبديـد         الثقة يف أنشطة ا
املخاوف املتعلقة بالدوافع واليت قد حتُول دون إنشاء ممارسة شاملة يف هذا اجملال. وجيب إيـالء  
اهتمام خاص، كمهمة عاجلة، لكيفية التنفيـذ العملـي إلجـراءات تكفـل تقـدمي معلومـات عـن        

املزمعة لعمليات اإلطالق املقررة، وأنواع مركبـات اإلطـالق، ومعلومـات    التواريخ والتوقيتات 
ــاطق الفضــاء        ــدار مــع اإلشــارة إىل من ــا يف امل أساســية بشــأن األجســام الفضــائية املزمــع إدخاهل
اخلارجي القريب من األرض الـيت ُيعتـزم إرسـالُ األجسـام الفضـائية الـيت أُطلقـت مـؤخراً إليهـا          

ن شـأن ذلـك أن يتطلـب بـذل جهـد أقـل بكـثري مـن أجـل البـدء يف           حبيث توَضـع فيهـا؛ ألنَّ مـ   
اســتخدام اإلجــراءات التقنيــة اجلديــدة ومــا يــرتبط هبــا مــن إجــراءات، وأن يالئــم يف آن واحــد  

  وعلى حنو مركَّز ما بني احللول واالحتياجات، وأن يتيح فرصاً عملية.
منـــها للمهـــام    [ينبغـــي للـــدول واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة، امتثـــاالً       -٣-١٥  

واملسؤوليات الدستورية اليت متليها لوائحها التشريعية والتعاهدية، أن تدعم وتعـزز، مـن خـالل    
ــدوائر الصــناعية وأن تســتويف الشــروطَ       ــةَ التشــارك مــع ال ــة، إمكاني ــة وبراغماتي خطــوات عملي

علقــة املسـبقة الضـطالعها بأنشــطة متضـافرة بغيــة الشـروع يف دراسـة واستكشــاف املفـاهيم املت      
باالرتقـــاء بـــنظم الـــتحكم يف مركبـــات اإلطـــالق، و/أو مواصـــلة دراســـة واستكشـــاف تلـــك  
املفــاهيم؛ علــى حنــو يتــيح اســتحداث إجــراءات تكفــل إدخــال تغــيريات يف بــرامج التحليــق مبــا   
يضمن سرعة التصدي ملخاطر التصادم غري املتوقعة أثناء عملية إطالق فعلية. و] ينبغـي للـدول   

مية الدوليـة أن تبـذل جهـوداً مـن أجـل اسـتحداث واسـتخدام شـكل موحَّـد          واملنظمات احلكو
لتوليــد وتقاســم املعلومــات قبــل اإلطــالق بشــأن البــارامترات املداريــة االمسيــة وَتشــتُّت ِقَيمهــا     
احملتمل فيما خيص كلَّ جسم فضائي ُيزمع فصلُه وإدخالُه على حنو مستقل يف مـدار مسـتهدف   

فات احملتملــة وتنســيق العمليــات املداريــة املزمعــة بنــاء علــى ذلــك.  بغيــة الســماح بتقيــيم املصــاد
مث ينبغــي حتديــد خالصــة اخلــربات املكتســبة واألســاليب املســتحدثة والســعي إىل إضــفاء    ومــن

ــا        ــم وبالقــدر املمكــن تقني ــدَرج، يف التوقيــت املالئ الطــابع املؤسســي عليهــا؛ كمــا ينبغــي أن ت
خطـط أمــان التحليــق يف الفضــاء واالســتعداد لإلطــالق.  وعمليـا، ضــمن إجــراءات التبليــغ عــن  

وينبغي تشجيع الدول واملنظمات احلكومية الدولية على تناول مهمة القيام، من خـالل آليـات   
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مالئمـــة، بتحقيـــق وحـــدة أو توافُـــق املمارســـات املســـتحدثة؛ وعلـــى تعزيـــز اســـتخدام تلـــك    
  مان العملية والفعلية.  املمارسات من أجل بلوغ األهداف اليت تنشدها تدابري األ

    
  ]٢٩+٢٧[املبدآن التوجيهيان السابقان  ١٦املبدأ التوجيهي 

  تقاسم البيانات والتنبؤات التشغيلية املتعلقة بطقس الفضاء
ينبغي للدول واملنظمات احلكوميـة الدوليـة أن تـدعم وتعـزِّز مجـَع البيانـات         -١-١٦  

فيمــا يتعلــق بطقــس الفضــاء وحفظَهــا وَتقاَمسهــا   وخمرجــات النمــاذج وتنبُّؤاهتــا احلامســة األمهيــة 
ــي،       ــد ونشــَرها، حســب االقتضــاء يف الوقــت احلقيق ــد البعي ومضــاهاَتها واســتمراريَتها يف األم

  كوسيلة لتعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.
ــة علــى رصــد طقــس الفضــاء وَتقاُســم       -٢-١٦   ينبغــي تشــجيع الــدول علــى املواظب

  نات واملعلومات هبدف إنشاء شبكة قاعدة بيانات دولية بشأن طقس الفضاء.البيا
ــد جمموعــات        -٣-١٦   ــدعم حتدي ــة أن ت ــة الدولي ــدول واملنظمــات احلكومي ينبغــي لل

البيانــات احلامســة األمهيــة بالنســبة خلــدمات وحبــوث طقــس الفضــاء، كمــا ينبغــي هلــا أن تعتمــد  
د لبيانات طقس الفضاء احلامسـة األمهيـة املسـتمدة مـن     سياسات بشأن التقاُسم اجملاين وغري املقيَّ

موجوداهتــا الفضــائية واألرضـــية. وُيَحــثُّ مجيـــع مــالكي بيانــات طقـــس الفضــاء احلكـــوميني       
واملدنيني والتجاريني على إتاحة سـبل احلصـول جمَّانـاً ودون قيـد علـى تلـك البيانـات وحفظهـا         

  ألغراض املنفعة املتبادلة.
للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تنظـر يف َتقاُسـم بيانـات     ينبغي أيضاً  -٤-١٦  

طقس الفضاء ونواجتها احلامسة األمهية يف الوقت احلقيقي وشبه احلقيقي يف شـكل موحَّـد، وأن   
تعزِّز وتعتمد بروتوكوالت بشأن االطالع املشترك علـى مـا لـديها مـن بيانـات طقـس الفضـاء        

تعـزِّز إمكانيـة االسـتعمال التبـاديل للبوابـات اإللكترونيـة لبيانـات        ونواجتها احلامسة األمهية، وأن 
طقــس الفضــاء، مبــا يزيــد مــن ســهولة اطــالع املســتعملني والبــاحثني علــى البيانــات. وُيمكــن      
لتقاُسم هذه البيانات يف الوقت احلقيقـي أن يـوفِّر خـربة قيِّمـة بشـأن َتقاُسـم أنـواع أخـرى مـن          

  ما يتصل باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.البيانات يف الوقت احلقيقي في
ينبغــي كــذلك للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة اتِّبــاع هنــج منسَّــق           -٥-١٦  

للمحافظــة علــى اســتمرارية عمليــات رصــد طقــس الفضــاء يف األمــد البعيــد واســتبانة ثغــرات     
ة األمهيــة إىل معلومــات و/أو القيــاس الرئيســية وتــداركها مــن أجــل تلبيــة االحتياجــات احلامســ   

ــة صــغرية احلجــم        بيانــات طقــس الفضــاء. وينبغــي النظــر يف إطــالق محــوالت فضــائية متكامل
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ومنخفضـة القــدرة ُتخصَّــص لعلـوم طقــس الفضــاء ورصـد طقــس الفضــاء كلَّمـا وأينمــا أمكــن     
ذلــك (علــى ســبيل املثــال، أجهــزة لرصــد اإلشــعاعات ضــمن بعثــات الســواتل الــيت تــدور            

  رض).األ  حول
ــة أن حتــدِّد االحتياجــات ذات        -٦-١٦   ــة الدولي ــدول واملنظمــات احلكومي ــي لل ينبغ

األولوية العالية اخلاصـة بنمـاذج طقـس الفضـاء ونواجتهـا وتنبـؤات طقـس الفضـاء، وأن تعتمـد          
سياسات بشأن التقاُسم اجملاين وغري املقيَّد لنواتج مناذج طقس الفضاء وتنبُّؤاهتـا. وُتَحـثُّ مجيـُع    

هات احلكومية واملدنية والتجارية اليت تقوم بتطوير مناذج طقس الفضاء وتوفري تنبُّؤاهتا علـى  اجل
إتاحة سبل الوصول اجملَّاين وغري املقيَّد إىل نـواتج منـاذج طقـس الفضـاء وتنبؤاهتـا وحفظهـا مـن        

  أجل املنفعة املشتركة، األمر الذي سيعزِّز عمليات البحث والتطوير يف هذا امليدان.
ــاً للـــدول واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة أن تشـــجِّع مقـــدِّمي     -٧-١٦   ينبغـــي أيضـ

  خدمات طقس الفضاء لديها على ما يلي:
إجراء مقارنات بني نواتج منـاذج طقـس الفضـاء وتنبُّؤاهتـا هبـدف حتسـني أداء         (أ)  

  النماذج ودقَّة التنبؤات؛
تنبُّؤاهتـــا الســـابقة التقاســـم العلـــين لنـــواتج منـــاذج طقـــس الفضـــاء ومنتجـــات    (ب)  

  والالحقة احلامسة األمهية ونشرها علناً يف شكل موحَّد؛
اعتماد بروتوكوالت مشتركة قدر اإلمكان للوصول إىل ما لـديها مـن نـواتج      (ج)  

مناذج طقـس الفضـاء ومنتجـات تنبُّؤاهتـا، بغيـة تيسـري اسـتخدامها علـى املسـتعِملني والبـاحثني،           
  لية االستعمال التباديل لبوابات طقس الفضاء اإللكترونية؛يف ذلك من خالل تعزيز قاب  مبا

االضطالع بالنشر املنسَّق لتنبُّؤات طقس الفضاء على مقدِّمي خدمات طقـس    (د)  
  الفضاء واملستخدمني النهائيني القائمني بالتشغيل.

    
  ]٣٠+٢٨[املبدآن التوجيهيان السابقان  ١٧املبدأ التوجيهي 

أن طقس الفضاء ومجع املمارسات الراسخة بشأن التخفيف استحداث مناذج وأدوات بش
   من آثار طقس الفضاء

ينبغي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن تتَّبـع هنجـاً منسَّـقاً السـتبانة           -١-١٧  
ــة         ــةَ لتلبي ــؤ الالزم ــة وأدواِت التنبُّ ــاذج العملياتي ــيت تشــوب البحــوثَ والنم ــرات ال ــداُرك الثغ وت

لعلمي ومقدِّمي خدمات معلومـات طقـس الفضـاء ومسـتخدميها. وحيثمـا      احتياجات اجملتمع ا
 البحـث والتطـوير  تقتضي الضرورة، ينبغي أن يشمل ذلك بذل جهود منسَّـقة لـدعم وتشـجيع    
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من أجل إحراز مزيد من التقـدُّم بشـأن منـاذج طقـس الفضـاء وأدوات التنبُّـؤ بـه، بـإدراج آثـار          
غنطيسي األرضي اآلخـذ يف التطـوُّر، حسـب االقتضـاء، مبـا يف      البيئة الشمسية املتغيِّرة واجملال امل

ذلك يف سياق جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وجلاهنـا الفرعيـة، وكـذلك    
بالتعاون مع الكيانـات األخـرى مثـل املنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة واخلدمـة الدوليـة لرصـد           

  الفضاء.  بيئة
املنظمـات احلكوميـة الدوليـة أيضـاً أن تـدعم وتعـزِّز التعـاون        ينبغي للدول و  -٢-١٧  

والتنسيق بشأن العمليات األرضـية والفضـائية لرصـد طقـس الفضـاء ومنذجـة تنبُّؤاتـه وجوانـب         
الشــذوذ الســاتلية واإلبــالغ عــن آثــار طقــس الفضــاء، بغيــة صــون األنشــطة الفضــائية. وميكــن   

  يلي:للتدابري العملية يف هذا الصدد أن تشمل ما 
إدراج عتبــــات طقــــس الفضــــاء الراهنــــة واملتنبَّــــأ هبــــا يف معــــايري اإلطــــالق     (أ)  

  الفضاء؛  إىل
تشــجيع مشــغِّلي الســواتل علــى التعــاون مــع مقــدِّمي خــدمات طقــس الفضــاء   (ب)  

بشأن حتديد أفيد املعلومات للتخفيف مـن جوانـب الشـذوذ واسـتنباط مبـادئ توجيهيـة حمـدَّدة        
مارسات يف العمليـات املداريـة. فعلـى سـبيل املثـال، إذا كانـت البيئـة        ُيوصى هبا بشأن أفضل امل

اإلشعاعية خطرة فقد يشمل ذلك اختـاذ إجـراءات لتـأخري حتميـل الرباجميـات والقيـام مبنـاورات        
  وغري ذلك؛

ــار وجوانــب        (ج)   ــق باآلث ــمها فيمــا يتعل ــها وَتقاُس تشــجيع مجــع املعلومــات وتبويب
ذات الصــلة بطقــس الفضــاء، مبــا يف ذلــك جوانــب شــذوذ    شــذوذ الــنظم األرضــية والفضــائية 

  املركبات الفضائية؛
تشجيع استخدام شكل موحَّد لإلبالغ عن املعلومات. وفيما يتعلـق بـاإلبالغ     (د)  

عن جوانب شذوذ املركبات الفضائية، ُيشجَّع مشغِّلو السواتل علـى اإلحاطـة علمـاً بـالنموذج     
  واتل األرصاد اجلوية؛الذي اقترحه فريق التنسيق املعين بس

تشجيع وضع سياسات تعزِّز تقاسم البيانات اخلاصة جبوانب شـذوذ السـواتل     (ه)  
  [املتعلقة باآلثار اليت يستحثها طقس الفضاء]؛

تشجيع التدريب على استخدام بيانات طقس الفضاء ونقـل املعـارف املتعلقـة      (و)  
  لديها قدرات ناشئة يف ميدان الفضاء. به، مع مراعاة مشاركة البلدان [النامية] اليت توجد
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من املسلَّم به أنَّ بعض البيانات قد ختضع لقيود قانونيـة و/أو لتـدابري محايـة      -٣-١٧  
حقوق امللكية أو املعلومات السرية [، وفقاً للتشريعات الوطنية وااللتزامات املتعددة األطـراف  

  وقواعد منع االنتشار والقانون الدويل].
غــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة أن تعمــل علــى وضــع معــايري    ينب  -٤-١٧  

دولية وجتميع املمارسات الراسخة القابلة للتطبيق مـن أجـل التخفيـف مـن آثـار طقـس الفضـاء        
يف تصميم السواتل. وميكـن لـذلك أن يشـمل َتقاُسـم املعلومـات بشـأن املمارسـات التصـميمية         

فيمــا يتعلــق بــالتخفيف مــن آثــار طقــس الفضــاء علــى  واملبــادئ التوجيهيــة والــدروس املســتفادة
النظم الفضائية العاملة، وكذلك وثائق وتقـارير تتعلـق باحتياجـات مسـتعِملي خـدمات طقـس       
الفضاء ومتطلَّبات القياس وحتليالت الثغرات وحتليالت التكلفة واملنفعة ومـا يتصـل بـذلك مـن     

  تقييمات خاصة بطقس الفضاء.
تشجِّع الكيانات اخلاضعة لواليتها القانونيـة و/أو سـيطرهتا    ينبغي للدول أن  -٥-١٧  

  على ما يلي:
تضمني تصاميم السواتل القدرة على التعايف من آثـار طقـس الفضـاء الضـارة،       (أ)  

  ومن ذلك مثالً إدخال وضعية التشغيل للحفاظ على األمان؛
مـا خيـصُّ   مراعاة آثار طقس الفضاء يف تصـاميم السـواتل وخطـط البعثـات، في      (ب)  

التخلُّص من عناصر البعثات الفضـائية عنـد انتـهاء عمرهـا التشـغيلي، وذلـك مـن أجـل ضـمان          
وصــول املركبــات الفضــائية إىل مقابرهــا املداريــة املعتزمــة أو إخراجهــا مــن املــدار علــى النحــو   
املناسب، وفقاً للمبادئ التوجيهية الصادرة عـن جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض       

ــراء حتليـــل     ا ــائي. وينبغـــي أن يشـــمل ذلـــك إجـ ــام الفضـ ــأن التخفيـــف مـــن احلطـ ــلمية بشـ لسـ
  للهوامش.  مالئم

ينبغي للمنظمات احلكومية الدولية أيضاً أن تشجِّع هذه التـدابري بـني دوهلـا      -٦-١٧  
  األعضاء.
ــأثريات طقــس الفضــاء الضــارة         -٧-١٧   ــاً ملخــاطر ت ــدول أن جتــري تقييم ــي لل ينبغ

ادية االجتماعية على النظم التكنولوجية يف بلداهنا. وينبغي أن ُتنَشر نتـائج هـذه   وآثارها االقتص
الدراسات وأن ُتتاح لكل الدول لكـي ُتسـتخدم يف تـوفري املعلومـات الالزمـة الختـاذ القـرارات        
املتعلقة باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، ال سيما بشـأن التخفيـف مـن اآلثـار     

  طقس الفضاء على نظم الفضاء العاملة.الضارة ل
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  ]٣٥[املبدأ التوجيهي السابق  ١٨املبدأ التوجيهي 
  احترام أمن البىن التحتية األجنبية األرضية واإلعالمية املتعلقة بالفضاء

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تنظر يف [أمـان و] أمـن الـبىن      -١-١٨  
 التشغيلَ السليم للـنظم املداريـة واسـتقبالَ ومعاجلـة البيانـات الـواردة       التحتية األرضية اليت تتوىل

مــن تلــك الــنظم، باعتبــار ذلــك جــزءاً ال يتجــزَّأ مــن املفهــوم واملمارســات الــيت تكفــل اســتدامة 
أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد. وحرصاً على تنفيذ أنشطة الفضاء علـى حنـو مسـؤول    

نظمات احلكومية الدولية [أن تتَّخذ، يف إطار الدعم املؤسسـي العـام   وسلمي، ينبغي للدول وامل
ملفهوم اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد واملمارسـات الكفيلـة بتحقيـق تلـك           
االســـتدامة، قـــرارات مدروســـة ومعتمـــدة بصـــورة رمسيـــة فعليـــة] [أن تـــنص] علـــى مســـتوى  

أوضاع تسفر عن] [علـى االمتنـاع عـن    أيِّ بعاد السياسات [وعلى املستوى الرقايب] [على است
اختاذ] أيِّ إجراءات ميكن أن ُتخـلَّ بعمـل الـبىن التحتيـة األرضـية التابعـة لواليـة قضـائية أجنبيـة          

  ؤثِّر سلباً على قدرة تلك البىن على تقدمي اخلدمات.تو/أو لسيطرة دولة أجنبية أو 
ــنَّهج الشــامل أن تقبــل مجيــع    -٢-١٨   ــة   يقتضــي هــذا ال الــدول واملنظمــات احلكومي

ــة حتمُّــل مســؤولياهتا بشــأن وضــع وانتــهاج سياســة ألمــن املعلومــات، يف إطــار مبادئهــا      الدولي
واســتراتيجياهتا اخلاصــة بــأمن املعلومــات، مبــا يف ذلــك األمــن الســيرباين، ومــن خــالل املســاعي  

رة مناسـبة احلاجـةَ إىل   النشطة املبذولة على املستوى الدويل، على أن تلبِّـي هـذه السياسـةُ بصـو    
التعاون الدويل الفعَّال وحتديد طرائقه فيما يتعلـق مبنـع ضـروب إسـاءة اسـتخدام تكنولوجيـات       
املعلومات واالتصاالت و/أو أيِّ أنشطة أخرى تتعـارض مـع َمهمَّـة احلـدِّ مـن مـواطن الضـعف        

يـة والدوليـة، الـيت قـد     واحليلولة دون تعطيـل الـبىن التحتيـة اإلعالميـة األساسـية الوطنيـة واألجنب      
تكون مرتبطة ارتباطاً مباشراً بضمان أمان وأمن تشغيل النُّظُم واجملموعـات والوسـائط املداريـة    
اخلاضعة للوالية القانونيـة الوطنيـة أو األجنبيـة، وحتديـد تلـك الضـروب أو األنشـطة والتحـرِّي         

ة أن ُتنشـئ، عنـد االقتضـاء    عنها وردعها. وبالتايل، ينبغـي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـ     
و/أو بناء على الطلب، جهات وصل وأن تضطلع بتفاعـل عملـي فيمـا بينـها للتصـدِّي بصـورة       

  آنية ملا يستجدُّ أو ُيحتمل وقوعه من خماطر وأحداث يف القطاع قيد النظر.
    

  ]٣٧[املبدأ التوجيهي السابق  ١٩املبدأ التوجيهي 
  ضية اليت تدعم تشغيل النظم املداريةكفالة أمان وأمن البىن التحتية األر

البىن التحتية األرضية، مبـا فيهـا الـبىن التحتيـة اإلعالميـة املسـانِدة، تـدعم         إنَّ  -١-١٩  
التشغيلَ السليم للنظم املدارية واستالَم البيانات الواردة مـن تلـك الـنظم ومعاجلَتـها. لـذا ينبغـي       
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أمــان وأمــن الــبىن التحتيــة األرضــية املســانِدة أنَّ للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة أن تِقــرَّ بــ
  للنظم املدارية مها جزء ال يتجزأ من استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.

يف ظل مراعاة القانون الدويل املنطبق، مبـا يف ذلـك مبـادئ معاهـدة الفضـاء        -٢-١٩  
التصاالت واتفاقيتـه ولـوائح الراديـو    اخلارجي واألحكام ذات الصلة يف دستور االحتاد الدويل ل

الصادرة عنـه، [ينبغـي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن متتنـع عـن االضـطالع بأنشـطة           
ميكن أن تتداخل علـى حنـو ضـار مـع الـبىن التحتيـة األرضـية الـيت تـدعم تشـغيل الـنظم املداريـة             

ــبىن التح      ــا ال ــا فيه ــة أخــرى، مب ــة دولي ــدول ومنظمــات حكومي ــة  اخلاصــة ب ــة اخلاضــعة للوالي تي
[ ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدوليـة   القضائية لدولة أخرى و/أو لسيطرة دولة أخرى]

إجراءات ميكن أنْ ُتخلَّ بعمل الـبىن  أيِّ أن تنص، على مستوى السياسات، على استبعاد اختاذ 
يــة أو تــؤثِّر ســلباً علــى التحتيــة األرضــية التابعــة لواليــة قضــائية أجنبيــة و/أو لســيطرة دولــة أجنب

ــدات الناشــئة       ــبىن علــى تقــدمي اخلــدمات]. وتيســرياً لالتصــاالت املتعلقــة بالتهدي ــدرة تلــك ال ق
واحملتملة اليت تتعرض هلا البىن التحتية األرضية اليت تدعم تشـغيل الـنظم املداريـة، ينبغـي للـدول      

  ل املعلومات.  خمتصة بتباد ة الدولية أن تعيِّن جهاِت اتصالواملنظمات احلكومي
عالوة على ما َتقَدم، ينبغـي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن تعـزز         -٣-١٩  

أمَن بناها التحتية األرضية اليت تـدعم تشـغيل الـنظم املداريـة وقـدرةَ تلـك الـبىن علـى الصـمود.          
يــة وتشــجَّع الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة الــيت تشــارك يف إنشــاء و/أو تشــغيل بــىن حتت   

أرضية معيَّنة تدعم تشغيل النظم املدارية على التعـاون مـن أجـل تقويـة أمـن هـذه الـبىن التحتيـة         
األرضـية وقـدرهتا علــى الصـمود. وميكـن أن تتضــمن تلـك اجلهـود تبــادل املعلومـات فيمـا بــني         

مـن خـالل سـلطات     -الكيانات احلكومية وغري احلكومية املسؤولة عن البىن التحتيـة األرضـية   
بشـأن املمارسـات الفعَّالـة املتعلقـة      -ة عنـد الضـرورة ووفقـاً للـوائح املنطبقـة ذات الصـلة       الدول

    بالتصدي للحوادث واحلادثات والتعايف من عواقبها.
عند النظر فيما يلـزم مـن تـدابري بشـأن محايـة الـبىن التحتيـة األرضـية والـبىن            -٤-١٩  

الفضـائية وبشـأن قـدرة تلـك الـبىن علـى        التحتية اإلعالمية املسـتخدمة يف تشـغيل ودعـم الـنظم    
ــدول واملنظمــات        ،الصــمود ــة، ينبغــي لل ــة اســتمرارية اخلــدمات احليوي خاصــة مــن أجــل كفال

احلكومية الدولية أن جتري تقييماً شامالً ملا ميكن أن يؤدي إليه االنقطـاع الكلـي أو اجلزئـي يف    
ــوطني    ــتعملني الـــ ــأثري حمتمـــــل علـــــى املســـ ــة مـــــن تـــ ــائف الـــــبىن التحتيـــ ني واألجانـــــب وظـــ

  املدعومة.    للخدمات
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  ]٣٤[املبدأ التوجيهي السابق  ٢٠املبدأ التوجيهي 
وضع وتنفيذ معايري وإجراءات تتعلق بإعداد أنشطة الفضاء اليت تستهدف اإلزالة الفعلية 

  لألجسام الفضائية من املدار وباالضطالع هبذه األنشطة
يــة الــيت تنظــر يف تنفيــذ عمليــات  ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدول   -١-٢٠  

ــة      ــة و/أو العاطلـ ــائية العاملـ ــام الفضـ ــروف] واألجسـ ــائي [املعـ ــام الفضـ ــة للحطـ ــة الفعليـ لإلزالـ
[املعروفة] أو تشرع يف عمليات من هذا القبيل أو تشارك فيها، أن تقوم، خالل مرحلـة البـتِّ   

ــداد مراحــل اإلعــداد ل     تلــك العمليــات يف جــدوى تلــك العمليــات وأماهنــا، وكــذلك علــى امت
وتنفيذها، بإجراء استعراض واٍف جملموعـة متناسـقة مـن املتطلَّبـات والتـدابري الصـارمة املتـوخَّى        
منها كفالة استبانة املخاطر وحتليلـها وتقييمهـا ومنـع وقوعهـا وتنفيـذ تلـك اجملموعـة علـى حنـو          

لعمليــات آمنــةً فعَّــال، مــع اســتخدام الوســائل واألســاليب املناســبة الــيت مــن شــأهنا جعــل تلــك ا 
  ومتَّسقةً متاماً مع مبادئ القانون الدويل وقواعده.

عند البتِّ يف أساليب ختفيف املخاطر واختيـار األدوات والتقنيـات الالزمـة      -٢-٢٠  
لتنفيذ عمليات اإلزالة الفعلية، ينبغي احلـرص التـام علـى جتنُّـب كـلِّ مـا مـن شـأنه، إمَّـا بسـبب           

ا، أن يعـرِّض للخطـر الـنُّظُم أو اجملموعـات أو الوسـائط املداريـة       القيام بفعل مـا أو تـرك فعـل مـ    
اليت متلكها أو تشغِّلها دولة أخرى أو منظمات حكومية دولية أو كيانات أجنبيـة أخـرى و/أو   
يهدِّدها باخلطر و/أو يعرِّضـها للضـياع، مبـا يف ذلـك إسـاءة تشـغيلها، أو تعريضـها للتـدهور أو         

أو كليا، علـى حنـو ميـسُّ حبقـوق ومصـاحل تلـك الـدول أو املنظمـات          اإلضرار بسالمتها، جزئيا
احلكومية الدولية أو الكيانات األجنبية أو حيدُّ منها. وينبغـي أن يكـون مـن املفهـوم بوجـه عـام       

  أنَّ أيَّ عملية إزالة فعلية ينبغي أن تراعي ما يلي:
ــى املوجــو       (أ)   ــة قســرية عل ــأثريات تكنولوجي ــاليف إحــداث أيِّ ت دات الفضــائية ت

املذكورة أعاله بـدون موافقـة مسـبقة موثَّقـة بصـورة صـحيحة وإذن صـريح مـن الدولـة املعنيـة           
  (مبا يف ذلك دولة التسجيل) و/أو املنظمة احلكومية الدولية املعنية و/أو الكيان املعين؛

 عدم التسبُّب يف أيِّ أعمال متسُّ بالوالية القضـائية علـى املوجـودات األجنبيـة      (ب)  
  املذكورة و/أو مهام السيطرة املتعلقة هبا.

عمليـة  أيِّ هذا املبدأ التوجيهي ينطبق بالقدر نفسه علـى  أنَّ ينبغي افتراض   -٣-٢٠[  
  نوع من التأثري املادي على جسم فضائي.]أيِّ يف الفضاء اخلارجي تنطوي على 
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  ]٤٤[املبدأ التوجيهي السابق  ٢١املبدأ التوجيهي 
روط تكفل، يف احلاالت القصوى، أمـان تنفيـذ العمليـات الـيت تفضـي      وضع إجراءات وش

  )١٧(إىل تدمري أجسام فضائية مدارية
  .]معروضتان على الوفود للنظر فيهما ٢١ترد أدناه صيغتان بديلتان للمبدأ التوجيهي [
  ]١البديل [

تقيُّـداً   حيق للدول واملنظمات احلكومية الدولية، يف الوقت الذي [َتَتقيَّد فيه -١-٢١[  
تامــا باملبــادئ] [تراعــي فيــه املبــادئ] التوجيهيــة لتخفيــف احلطــام الفضــائي الصــادرة عــن جلنــة  
ــات الفضــائية        ــدمري املتعمــد للمركب الفضــاء اخلــارجي ال ســيما فيمــا خيــص ضــرورة جتنُّــب الت
املوجــودة يف املــدار، أن حتــتفظ لنفســها حبريــة االختيــار وأن تلــتمس حلــوالً ميكــن أن تقتضــي    
ــدائل هــذا       ــدما تكــون لب ــها القضــائية و/أو لســيطرهتا عن تــدمري أجســام فضــائية خاضــعة لواليت
التــدمري، علــى حنــو مقنــع، عواقــب أســوأ بكــثري (وهــو مــا ُيفتــرض أنــه مســوَّغ مــثالً يف ســياق   
اجلهود الدولية الرامية إىل التصدي ملخاطر الكويكبات). وبغض النظر عن املفهـوم املشـار إليـه    

ــتعني جتنُّــب َتعمُّــد تــدمري األجســام الفضــائية      آنفــاً ينبغــ ــه ي ي أن يكــون مفهومــاً بوجــه عــام أن
ــتدامة أنشــطة الفضــاء          ــار ضــمان اس ــك يف إط ــن األرض؛ وذل ــة م ــدارات قريب ــودة يف م املوج
ــة مــن       ــة ومســتقرة وخالي ــةً آمن ــد واإلبقــاء علــى الفضــاء اخلــارجي بيئ اخلــارجي يف األمــد البعي

نبغـي أن تَوثَّـق علـى النحـو الواجـب املسـوغاُت الـيت تـربِّر كـل          ي ،الصراعات. ويف هذا الصـدد 
حالة افتراضية تواجه فيها الدولةُ أو املنظمـةُ احلكوميـة الدوليـة حاجـةً مطلقـة إىل إجـراء عمليـة        
تفضــي إىل تــدمري جســم فضــائي خاضــع لواليتــها القضــائية و/أو لســيطرهتا (أي عنــدما تكــون  

ترك خياراً تقنيا آخر سوى تـدمريه)؛ مـع وجـوب أن توصـف     الظروف اليت تكتنف حتليقَه ال َت
ــاة         ــوري أو حمتمــل للحي ــد خطــري ف ــادي هتدي ــه لتف ــر من ــدبرياً ال مف ــا ت ــدمري باعتباره ــة الت عملي
اإلنسانية أو للبيئة أو املمتلكات يف الفضاء اخلارجي، أو على األرض أو يف اهلـواء أو البحـر يف   

إىل الغالف اجلوي لألرض. أضف إىل ذلـك أنَّ أيَّ عمليـة    حالة عودة اجلسم الفضائي املتوقعة
ميكن أن تفضي، من خالل التأثري امليكـانيكي أو باسـتخدام وسـائل أخـرى، إىل إحلـاق أضـرار       
مباشرة أو غري مباشرة بأجسام فضائية خاضعة لواليـة قضـائية أجنبيـة (لسـيطرة أجنبيـة) أو إىل      

يتطــرق إليهــا الــذهن مــا مل توافــق عليهــا صــراحةً   تــدمري تلــك األجســام هــي عمليــة ينبغــي أالَّ 

                                                         
قيل إن من  ،٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٩إىل  ٥لدورتني يف الفترة من أثناء االجتماع املعقود بني ا  )١٧(

  األنسب أن ُتستخدم يف ديباجة وثيقة املبادئ التوجيهية عبارات تتعلق بعدم التدخل.
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الـــدولُ/املنظمات احلكوميـــة الدوليـــة الـــيت متـــارس واليتـــها القضـــائية أو ســـيطرهتا علـــى تلـــك  
  الفضائية.  األجسام
قبل وقت طويل مـن البـدء، ألسـباب مشـروعة، يف تنفيـذ عمليـة ترمـي إىل          -٢-٢١  

املنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن حتـرص     تدمري جسـم فضـائي موجـود يف مـدار ينبغـي للـدول و      
على ضمان تقيُّدها بإجراء يتعلق بالتبليغ عن ظروف تلك العملية علـى حنـو ينبغـي أن يتضـمن     
العناصر األساسية املذكورة أدناه. وينبغي أن حترص الدول واملنظمات احلكوميـة الدوليـة علـى    

وغـريه مـن القنـوات ذات     إطالع اجملتمع الدويل، مـن خـالل مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي      
الصلة إذا اقتضت الضرورة، بطريقة مالئمـة علـى الظـروف الـيت سـوَّغت تلـك العمليـةَ عـالوة         
على إبالغه، عند االقتضاء، بتقييمٍ لكيفية تطـور األوضـاع. وينبغـي أن يكـون املبـدأ العـام هـو        

متوقعــة ازدادت أنــه كلمــا ارتفعــت احتمــاالت َتَســبُّب العمليــة يف وقــوع أحــداث جانبيــة غــري 
ــذها.        ــة وتنفي ــاء شــىت مراحــل اإلعــداد للعملي ــا أثن ــاح دولي ــيت تت ــاً تفاصــيلُ املعلومــات ال وجوب
وينبغي، قدر اإلمكان عمليا، أن ُينظـر علـى النحـو السـليم يف الشـروط املسـبقة لتنظـيم مسـألة         

قي. وعند اختـاذ  اإلمداد باملعلومات يف إطار منط تفاعلي سريع أو منط قريب من التوقيت احلقي
جمموعات قرارات َتفترض وُتوثِّق تنفيذَ عمليـة تـدمري جلسـم فضـائي ينبغـي للـدول واملنظمـات        
احلكومية الدولية أن تشترط وجود تدابري بشأن توكيد األمان تشتمل على ضـمانات جوهريـة   

  مسوغة بقدر ما ُيرتأى أنَّ تلك التدابري قابلةٌ للتطبيق ومرضية.]
  ]٢البديل [

ــد أل     -١-٢١[   ــدمري املتعمَّ ــادي الت ــي تف ــدارها أو    يِّ ينبغ ــق يف م ــة فضــائية حتلِّ مركب
املراحـل املداريـة ملركبـات اإلطـالق وغـري ذلـك مــن األنشـطة الضـارة الـيت تولِّـد حطامـاً يعمِّــر            
طويالً. وعندما تتقرَّر ضرورة حدوث انفصال متعمَّد، ينبغـي أن تبلـغ الـدول [مباشـرةً أو مـن      

ات الدوليـة ذات الصـلة] غريهـا مـن الـدول الـيت حيتمـل أن تتـأثَّر خبططهـا، مبـا يف           خالل املنظم
ذلك بالتـدابري الـيت سـتُّتخذ لكفالـة حـدوث التـدمري املتعمَّـد علـى ارتفاعـات منخفضـة بالقـدر            
الكايف للحدِّ مـن العمـر املـداري للحطـام النـاجم عـن ذلـك. وينبغـي أن تـتم مجيـع اإلجـراءات            

توجيهية لتخفيف احلطام الفضـائي الـيت وضـعتها األمـم املتحـدة، بصـيغتها الـيت        للمبادئ الوفقاً 
ــا     ــة يف قراره ــة العام ــا اجلمعي ــدويل يف اســتخدام الفضــاء    ٦٢/٢١٧أقرهت ــاون ال ــون "التع ، املعن
  اخلارجي يف األغراض السلمية".]
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  ]٤٥[املبدأ التوجيهي السابق  ٢٢املبدأ التوجيهي 
اإلزالة الفعلية لألجسام الفضائية، ويف الظروف االسـتثنائية  وضع معايري وإجراءات بشأن 

  بشأن التدمري املتعمد لألجسام الفضائية، ال سيما فيما خيص األجسام غري املسجلة
يف معــرض تطبيــق املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة باإلزالــة الفعليــة و/أو التــدمري    -١-٢٢  

تنفيــذ العمليــات ذات الصــلة ينبغــي للــدول املتعمــد لألجســام الفضــائية أثنــاء مرحلــة تصــميم و 
واملنظمات احلكومية الدوليـة أن تـوائم تلـك األنشـطة مـع أحكـام هـذا املبـدأ التـوجيهي الـذي           
يوفر وُيقـوي معـايَري رئيسـية تكفـل دعـم املصـاحل الفرديـة واملشـتركة علـى النحـو الـذي ينبغـي             

جــراءات املنصــوص عليهــا يف  فهمهــا يف الســياق قيــد النظــر؛ مبــا يف ذلــك عنــدما ال تكــون اإل   
اتفاقيــة التســجيل قــد فُعِّلــت بشــأن األجســام املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي. وينبغــي أن تكفــل   
الدول واملنظمات احلكومية الدولية اكتمالَ تنظيم العمليات املذكورة استناداً إىل هنـج متكامـل   

مل تكـن يف مبـادئ القـانون     متاماً بغية اجتنـاب أيِّ ممارسـات رخـوة أو عشـوائية أو مسـيئة [مـا      
  الدويل ذات الصلة ما يربر تلك املمارسات على حنو آخر].

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تنطلق من الفهم الذي مفـاده    -٢-٢٢  
أنَّ ضمان وجود أسباب مشروعة تربر عمليات اإلزالـة الفعلية/التـدمري املتعمَّـد هـو أمـر يعتمـد       

علــى مــا يتحقــق مــن موثوقيــة يف إثبــات أنَّ جســماً فضــائيا معينــاً (ســواء كــان  اعتمــاداً مباشــراً
ــع         ــن املزم ــة يف الفضــاء اخلــارجي أو مل يكــن) م مســجالً يف ســجل األجســام الفضــائية املطلق
إزالته/تدمريه وجسماً ماديا معيَّناً موجوداً يف مـدار يقتـرن بـذلك اجلسـم الفضـائي، أو ُيفتـرض       

ثالن جسـداً ماديـا واحـداً. وينبغـي النظـر إىل التحديـد اإلجيـايب للجسـم املـراد          أنه يقترن بـه، ميـ  
إزالته إزالة فعليـة أو تـدمريه تـدمرياً متعمَّـداً علـى أنـه العامـلُ احلاسـُم (املُقَـرُِّر) يف مسـألة تقريـر            

وحالـةُ   املضي يف تنفيذ العملية. وبناء عليه فإىل أن ُيَحدَّد بقـدر كـاف مـن اجلـزم والدقـة منشـأُ      
ــة          ــة اإلزال ــاً) لعملي ــك اجلســم هــدفاً مباشــراً (ثابت ــار ذل ــادي املعــني ينبغــي عــدم اعتب اجلســم امل
الفعلية/التدمري املتعمَّد. وينبغي للدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن تسـعى بطريقـة متسـقة       

تـيح،  إىل توحيد اجلهود اليت تبـذهلا مـن أجـل إرسـاء وصـون إجـراءات وآليـات مـن شـأهنا أن ت         
ــد األجســام          ــة بتحدي ــة واملشــتركة املتعلق ــة االحتياجــات الفردي ــاول وتلبي ــال، تن ــى حنــو فع عل

  املوجودة يف املدار.
ينبغــي أن يســبق عمليــاِت اإلزالــة الفعلية/التــدمري املتعمــد حتليــلٌ مســتفيٌض     -٣-٢٢  

يقة مـن تلـك   لكل طرائق تنفيذها املمكنة، مبا يف ذلك حتليل املخاطر اليت تنطوي عليها كل طر
الطرائق. أمَّا فيما خيص مقدار املعلومات اليت ينبغـي إبـالغ اجملتمـع الـدويل هبـا بشـأن اجلوانـب        
التقنية للطريقة اليت وقع عليها االختيار مـن أجـل تنفيـذ العمليـة فهـو أمـر متـروك حلريـة تقـدير          



 

V.15-08450 45 
 

A/AC.105/C.1/L.348 

ن علمــاً بــأنَّ الــدول و/أو املنظمــات احلكوميــة الدوليــة الــيت ختطــط وتنفــذ تلــك العمليــات؛ لكــ
عليهــا أن تــوفر، علــى حنــو واٍف ومــن خــالل مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي باإلضــافة إىل    
قنوات أخرى ذات صلة، الدعَم اإلعالمي العـام املطلـوب ألغـراض أمـان العمليـات الفضـائية.       
فالــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة الــيت ختطــط وتنفــذ تلــك العمليــات ينبغــي أن تــوفر هلــا    

َني اإلعالمـي والـتقين. وينبغـي للـدول األخـرى واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة األخـرى أن          التأم
توفر، قدر اإلمكان وبناء على الطلب، دعماً إعالميـا وحتليليـا لتلـك العمليـات. وباإلضـافة إىل      
توفري معلومات سليمة عن رصد الفضاء القريـب مـن األرض ونتـائج حتليـل حالـة الفضـاء (إذا       

ميكن أيضاً أن يتضمن ذلك الدعُم مساعدةً علـى حتديـد األجسـام     ،لك النتائج متاحة)كانت ت
الفضائية ذات الصلة استناداً إىل حتليل حمفوظات الرصـد والتحليـل الـيت يتيسـر االطـالع عليهـا       

  وعلى نشر نتائج هذا التحليل حبيث يتمكن اجلميع من االطالع عليها واستخدامها.
لدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة يف السـمات اخلاصـة الـيت       عندما تنظر ا  -٤-٢٢  

متيــز تطــوَر املمارســة املتعلقــة بتطبيــق اتفاقيــة التســجيل والــيت ختضــع آلراء خمتلفــة بشــأن وظيفــة 
تسجيل كل األجزاء املكوِّنة لألجسام الفضائية و/أو مركبـات اإلطـالق الـيت إمَّـا أهنـا ال متلـك       

تأصـلة فيهـا تكنولوجيـا) القـدرةَ علـى العمـل علـى حنـو مسـتقل          منذ البداية (بسبب السمات امل
وإمَّــا أهنــا ال متلــك (بســبب احلــاالت الطارئــة) قــدرات تشــغيلية مســتدامة طــوال الفتــرة الزمنيــة 
احملددة للبعثة، ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، من خـالل تطبيـق املبـادئ التوجيهيـة     

ــة الفعلية/  ــة باإلزال ــة      املتعلق ــز املمارســة املتعلق ــة تعزي ــد لألجســام الفضــائية، وبغي ــدمري املتعم الت
  بتسجيل األجسام الفضائية، أن تنطلق من الفهم التايل:

ينبغي إدراك أنَّ جمموعة القواعد اليت َتحكم ملكيـةَ اجلسـم الفضـائي وحالَتـه،       (أ)  
تعلقـة بالدقـة والتفسـري    على النحـو الـذي يقـرره القـانون الـدويل، تسـتند إىل تفاعـل العوامـل امل        

ــات        ــها األجســام الفضــائية ومركب ــيت تتكــون من ــة لألجــزاء ال ــة القانوني املكيَّــف تشــغيليا للحال
اإلطــالق عــالوة علــى األجســام الفضــائية الــيت مل تكــن قــادرة منــذ البدايــة علــى أداء الوظــائف 

االت الـيت ال تسـجِّل   املسندة إليها أو اليت فقدت تلك القدرة، على النحو الذي ينطبق على احل
فيها الدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة تسـجيالً خمصصـاً تلـك األجـزاَء املكوِّنـة واألجسـاَم؛          
وإىل تفاعــل عوامــل أخــرى ظلــت علــى أيِّ حــال حمتفظــةً بأمهيتــها وال ينبغــي اســتبعادها علــى   

معاهــدة الفضــاء  ضــوء احلقــوق وااللتزامــات املنصــوص عليهــا يف املــادتني الســابعة والثامنــة مــن
  ؛١٩٦٧اخلارجي لعام 

وعنـــد األمهيـــة عـــدُم تســـجيل  -عـــدم تســـجيل األجـــزاء املكونـــة لألجســـام   (ب)  
األجسام، على النحو املشروح يف الفقرة الفرعية (أ) أعـاله، الـيت تـنجم عـن عمليـة إطـالق يف       
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يف حـد ذاتـه    ال ينبغـي أن ُيفَسَّـر   -الفضاء أو عن حاالت طوارئ أثناء حتليق اجلسـم الفضـائي   
على أنه سبٌب ُيربِّر اعتبار تلك األجزاء املكونة واألجسـام بـال سـند ملكيـة، إذا روعيـت عـدة       
أمور منها متطلبات اتفاقية املسؤولية الدولية عن األضرار اليت حتدثها األجسام الفضائية املربمـة  

اء املكونـة  ؛ كما أنَّ عدم وجـود معلومـات حمـددة عـن تلـك األجـز      ١٩٧٢آذار/مارس  ٢٩يف 
واألجسام سواء يف معلومـات التسـجيل أو كإشـارة إىل بيانـات التسـجيل ال ينبغـي اسـتخدامه        
مسوِّغاً يربر التجريد من الواليـة القضـائية والسـيطرة اللـتني ختضـع هلمـا تلـك األجـزاء املكوِّنـة          

  األجسام؛    أو
فـرعيتني (أ) و(ب)  التوافق التام مع املالحظات العملية الـواردة يف الفقـرتني ال    (ج)  

أعاله ال ينبغي أن ينال من حرص الدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة علـى حتديـد سياسـات       
عملية وجمديـة، وعلـى تشـكيل تلـك السياسـات عنـد االقتضـاء، تـؤدي دوراً حموريـا عنـد قيـام            

ــة الــيت قبلــت احلقــوق وااللتزامــات ذات     ــة املطلقــة و/أو املنظمــة احلكوميــة الدولي الصــلة الدول
ــة األجســام الفضــائية      ــة لألجســام الفضــائية أو حال ــة األجــزاء غــري املســجلة املكوِّن بتأكيــد حال
العاطلة اخلاضعة لواليتها القضـائية وسـيطرهتا؛ علمـاً بـأنَّ النتيجـة احملتملـة هـي قـرارات طوعيـة          

ا، عـن السـلطة   تصدرها الدولة و/أو املنظمة احلكومية الدولية املذكورة بالتنازل، كليا أو جزئيـ 
اليت متارسها إزاء تلـك األجـزاء املكوِّنـة لألجسـام الفضـائية أو مركبـة اإلطـالق العاطلـة حبيـث          

  يتسىن وضع إطار يكفل اختاذ قرارات بشأن إخالء الفضاء اخلارجي من احلطام الفضائي؛
مـــن املفتـــرض أن يســـاعد النـــهج املـــذكور يف الفقـــرة الفرعيـــة (ج) الـــدولَ/    (د)  
ِت احلكوميــةَ الدوليــة علــى الــدخول يف قــرارات وترتيبــات حمتملــة مشــتركة ميكنــها أن  املنظمــا

تستوعب متاماً الطلبـات املتعلقـة بوضـع التزامـات وإجـراءات تقنيـة حمـددة ومعتمـدة علـى حنـو           
بشأن تنفيذ عمليات إزالة احلطام الفضائي عندما تكون األطراف يف مثل تلـك القـرارات    جيِّد

  تركة قد حددت تلك العمليات باعتبارها مطلباً ذا أولوية/َمهمةً ذات أولوية.والترتيبات املش
ــة الشــظايا (بغــض النظــر عــن أبعادهــا       -٥-٢٢   عنــد اســتبانة الســمات اخلاصــة حلال

سـبب كـان أو عـن إجـراء عمليـات تكنولوجيـة       يِّ اخلطية) النامجة عن حتطم أجسام فضـائية أل 
، لـدواعٍ موضـوعية، عـدم إخضـاع تلـك الشـظايا للتسـجيل        يف املدار ينبغي النظُر يف أنـه جيـوز  

بســبب الطــابع اخلــاص ملنشــئها وحالتــها املاديــة واســتحالة حتديــد بــارامترات حركتــها املداريــة  
وحتديث تلك البارامترات بانتظام. ومن أجل تقييم جدوى تسجيل تلك الشظايا ينبغي إجـراء  

يـد عالقـة ارتبـاط كـل شـظية جبسـم فضـائي        تقييم صحيح ملقـدار املوثوقيـة الـذي ميكـن بـه حتد     
ث أفضـى إىل  مستبان آخر ميكن افتـراض أهنـا نشـأت منـه و/أو عالقـة ارتبـاط كـل شـظية حبـد         

هنـا يف املـدار. لـذا ينبغـي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة، الراغبـة يف          ظهورها أو إىل َتكَوُّ
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ة، ذاَت صلة بأجسام فضائية سـبق هلـا أن   تسجيل الشظايا اليت تراها، استناداً إىل نتائج االستبان
سجلتها، أن توايف مكتَب شؤون الفضـاء اخلـارجي مبـا يؤكـد اعتزامهـا تسـجيل تلـك الشـظايا         
وأن ُتقرن هذا التأكيد مبعلوماٍت عن التطبيقات املزمعة وطلبٍ بنشر تلـك املعلومـات يف مـورد    

سـياق وجـوُب ختصـيص فتـرة     معلومات ذي صلة تابع للمكتب. وينبغـي أن ُيفتـرض يف هـذا ال   
ــات          ــدول األخرى/املنظم ــن ال ــذا التســجيل م ــى ه ــي اعتراضــات عل ــة حمــدودة جــداً لتلق زمني
احلكومية الدولية األخرى، وذلك نظراً ألنَّ قيمة املعلومات املداريـة تتنـاقص بـاطراد مـا مل يـتم      

ذه الطلبـات أن  حتديثها. وجيوز للدول واملنظمات احلكومية الدوليـة الـيت تعتـزم إرسـال مثـل هـ      
تقوم، بناء على تقديرها هـي وبالقـدر الضـروري، بتحـديث مـا قدمتـه مـن بـارامترات مداريـة          
للشظايا و/أو أن تبدي استعدادها إلرسال تلك املعلومات بناء علـى طلـب الـدول واملنظمـات     

ضـاع  احلكومية الدولية املعنية. وإذا قوبلت تلك الطلبات باعتراضات وجيهة لَـَزم َسـحُبها وإخ  
  اخلالفات اليت نشأت بشأهنا ملشاورات دولية.

ــاول وحســم         -٦-٢٢   ــة املتصــلة بتن ــب العملي ــة املشــتركة بشــأن اجلوان ــي للرؤي ينبغ
املسائل املترابطة املتعلقة بأمان العمليات الفضائية والتخفيـف مـن احلطـام الفضـائي أن تتضـمن      

ى حنــو يتســق مــع ســلطاهتا    الســماَح للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة بــأن تــنص، علــ       
ومسؤولياهتا وفقاً للمبادئ والقواعـد ذات الصـلة املـذكورة يف معاهـدة الفضـاء اخلـارجي لعـام        

وترتيباً على تلك املبادئ والقواعد، على خيارات تتوخى إجـراء تعـديالت علـى حالـة      ١٩٦٧
اليت نشـأت مـن مثـل    األجسام الفضائية اخلاضعة لواليتها القضائية وسيطرهتا (مبا فيها األجسام 

تلــك األجســام الفضــائية) الــيت مل تعــد تعمــل أو مل تعــد تصــلح للعمــل مبــا جيعلــها مؤهلــةً متامــاً  
ــذهلا مــن أجــل إخــالء الفضــاء اخلــارجي مــن احلطــام       ــة احملتمــل ب لالنضــمام إىل اجلهــود الدولي

ية فيمــا الفضــائي. وميكــن بوجــه خــاص اعتمــاد تلــك املمارســة باعتبارهــا ُتمثِّــل ضــرورةً تشــغيل
ــى حنــو         ــة أنَّ تلــك الشــظايا فقــدت عل ــة ُمقْنِع ــت بطريق خيــص شــظايا احلطــام الفضــائي إذا ثََب

رجعة فيه قدَرهتا على العمل أو صالحيَتها للعمـل املسـتدام وأنَّ رفـع القيـود املفروضـة علـى        ال
طة ذات إزالتها ميكن أن يكون هو احلل األفضل. وينبغي أن تستند اجملموعةُ الكاملة من األنشـ 

الصلة إىل إجراء صارم يقضي بأن تصدر الدول واملنظمات احلكوميـة الدوليـة إعالنـات رمسيـة     
تفيد بأهنا تتوقع نشوَء احلاجة إىل تعديل حالة األجسام الفضائية على النحو املذكور أعاله مـع  

ــدقيق والضــروري مبســؤولياهتا مبوجــب ا       ــدها ال ــى َتقيُّ ــا، عل ــدر املمكــن تقني ــاء، ق ــانون اإلبق لق
الدويل. وينبغي أن تكون القرارات املزمع اعتمادها واملعتمدة فعالً قرارات صـرحيةً فيمـا خيـص    
السياق الذي سيجري فيه إمَّا منح (إسناد) حقوق حمددة مبمارسة وظائف تنطوي علـى تقريـر   

أسـاس  كيفية التعامل مع تلك األجسام وإمَّا التنازل عن تلك احلقوق. وينبغـي أن ُيحـدَّد علـى    
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كــل حالــة علــى حــدة مــدى جــدوى ومالءمــة الســماح هبــذه املمارســات واعتمادهــا. وينبغــي  
للدول واملنظمات احلكوميـة الدوليـة، إذ تتصـرف إعمـاالً للمـادة التاسـعة مـن معاهـدة الفضـاء          

وإذ تتقيـد تقيُّـداً صـارماً بـالفهم املـذكور أعـاله، أن تعمـل علـى حتقيـق           ١٩٦٧اخلارجي لعـام  
االقتضاء بني شىت جوانب تلـك األنشـطة اسـتناداً إىل االتفاقـات ذات الصـلة الـيت        التكامل عند

تنص على حلول حمددة يف هـذا اجملـال؛ وذلـك مـن خـالل زيـادة مسـتوى اخنراطهـا يف أنشـطة          
تعاونية مركزة. ويف إطار تلك االتفاقات ينبغـي وضـع وتفعيـل معـايري تكفـل املضـي يف حتديـد        

م فيما بني مجيع املشاركني يف األنشطة املزمعة. وينبغي أن تـنص تلـك   املسؤوليات وتوزيع املها
االتفاقات على إجراءات قابلة للتطبيق ُتنظِّم عملية الوصـول إىل اجلسـم الفضـائي و/أو أجزائـه     
املكوِّنة، عالوة على تدابري ترمي إىل محايـة التكنولوجيـا؛ وذلـك مـىت كانـت تلـك اإلجـراءات        

  ية من الناحية العملية.والتدابري ضرورية وجمد
    

    التعاون الدويل وبناء القدرات والتوعية   - جيم  
ُتقــدِّم املبــادئ التوجيهيــة مــن [...] إىل [...] إرشــادات إىل احلكومــات واملنظمــات احلكوميــة 
الدولية ذات الصلة اليت ترخِّص لألنشطة الفضائية أو تضطلع هبـا بشـأن تـدابري التعـاون الـدويل      

تعزيز استدامة أنشطة الفضاء يف األمد البعيد. وتتضمَّن هـذه اإلرشـادات تـدابري     اليت هتدف إىل
لتعزيز التعاون التقين وبناء القدرات التقنية بغية متكني البلدان النامية على حنو أفضل من إنشـاء  

شـار  قدراهتا الوطنية، وفقاً للتشريعات الوطنية وااللتزامات املتعدِّدة األطراف وقواعد عدم االنت
  والقانون الدويل.

  
  ]١٨+١٦[املبدآن التوجيهيان السابقان  ٢٣املبدأ التوجيهي 

  تعزيز وتيسري التعاون الدويل دعماً الستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد
ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تعـزِّز وتيسِّـر التعـاون الـدويل       -١-٢٣  

اخلـارجي يف األغـراض السـلمية علـى أسـاس مقبـول جلميـع األطـراف،         على اسـتخدام الفضـاء   
ــة والتشــريعات      ــة ووفقــاً اللتزامــات عــدم االنتشــار الدولي ــة الفكري دون املســاس حبقــوق امللكي

  واللوائح الوطنية ذات الصلة.
معروضـتان علـى الوفـود للنظـر      ٤‐٢٣إىل  ٢‐٢٣تـرد أدنـاه صـيغتان بـديلتان للفقـرات مـن       [

  ]فيهما.
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  ]١ديل الب[
ينبغــي جلميــع الــدول، وال ســيما الــدول الــيت لــديها قــدرات فضــائية ذات    -٢-٢٣[  

صلة وبرامج الستكشاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه، أن تسـاهم يف تعزيـز وحفـز التعـاون        
الدويل على حتقيـق اسـتدامة األنشـطة الفضـائية يف األمـد البعيـد علـى أسـاس مقبـول مـن مجيـع            

ياق، ينبغــي إيــالء اهتمــام خــاص إىل مــا ســيعود علــى البلــدان الناميــة  األطــراف. ويف هــذا الســ
والبلدان اليت لديها بـرامج فضـاء وليـدة مـن فوائـد ومـا هلـا مـن مصـاحل. وللـدول حرِّيـة حتديـد             
مجيع جوانب املشاركة يف استكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه علـى أسـاس مقبـول مـن         

ه املشاريع التعاونية، اليت سـُتحدَّد مـثالً يف العقـود    مجيع األطراف. وينبغي أن تكون شروطُ هذ
  وغريها من اآلليات امللزمة قانوناً، عادلةً ومعقولةً.

ينبغي للدول الـيت تضـطلع، أو تـأذن باالضـطالع، أو تعتـزم االضـطالع أو         -٣-٢٣  
اإلذن باالضطالع، بأنشطة فضائية دوليـة تشـمل اسـتخدام بنـود خاضـعة للمراقبـة (أجسـام أو        
مــواد أو مصــنوعات أو معــدَّات أو براجميــات أو تكنولوجيــا) ُيحظــر إفشــاؤها أو نقلــها إىل        
جهــات أخــرى دون إذن ومــن مثَّ تســتدعي إخضــاعها للســيطرة علــى مســتويات مناســبة، أن    
تكفل أنَّ هذه األنشطة ُتنفَّذ وفقاً لاللتزامات املتعدِّدة األطراف ومعايري ومبادئ عدم االنتشـار  

قانون الدويل واحترام حقوق امللكيـة الفكريـة، بصـرف النظـر عمَّـا إذا كانـت مهمـة        وقواعد ال
ــة أو ُتنَجــز مــن خــالل       ــة أو غــُري حكومي ــاٌت حكومي االضــطالع هبــذه األنشــطة تتوالهــا كيان

  منظمات حكومية دولية تنتمي إليها هذه الدول.
بة بشأن التعـاون يف  ينبغي للدول املعنية أن تضع لوائح قانونية وإدارية مناس  -٤-٢٣  

احلاالت اليت جيري فيها تصدير مثل هذه البنود اخلاضعة للمراقبـة أو اسـتريادها وأن تسـعى إىل    
إقامــة عالقــات تعــاون تســتند إىل املنــافع املتبادلــة واملزايــا املتســاوية فيمــا خيــصُّ البنــود اخلاضــعة 

أخـرى ُيضـفى عليهـا الطـابع      للمراقبة. وينبغي للدول أن تضَمن، بواسطة اتفاقـات أو ترتيبـات  
املؤسســي علــى النحــو الواجــب مبوجــب التشــريعات الوطنيــة، أمــانَ الكميــات املســتوردة مــن   
البنــود اخلاضــعة للمراقبــة وأمَنهــا خــالل وجودهــا يف أراضــي الدولــة املســتورِدة. وعلــى وجــه     

  ا يلي:اخلصوص، ينبغي للدول إجراء مشاورات من أجل التوصُّل إىل اتفاق فيما يتعلق مب
ــود اخلاضــعة        (أ)   ــد مــن أنَّ البن ــع، للتأكُّ ــا بعــد البي ــة م ــق يف مرحل الرصــد والتحقُّ

  للمراقبة ليست ُعرضةً ملخاطر استخدامها أو نقلها إىل جهات أخرى دون إذن؛
ــز إجـــراءات االعتمـــاد والتوثيـــق القـــانوين لالســـتعمال النـــهائي علـــى         (ب)   تعزيـ
  الدولة؛  مستوى
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قانوين على العقود واألنشطة املستندة إىل العقود، مـن أجـل   توفري اإلشراف ال  (ج)  
فعالية تسهيل التطبيق السليم للتدابري املتَّفق عليها بشأن االسـتعمال النـهائي ومنـع حـدوث أيِّ     
ظروف ميكن فيها للكميات املصدَّرة من البنـود اخلاضـعة للمراقبـة، حينمـا تكـون موجـودة يف       

ري موضـــوعاً لتنـــازع االختصـــاص القضـــائي أو ُتســـتعمل  أراضـــي الدولـــة املســـتوردة، أن تصـــ
  ألغراض غري مشروعة؛

ضـــمان أن تكـــون لـــدى اهليئـــات ذات الصـــلة التابعـــة للدولـــة الصـــالحيات     (د)  
والقــدرات الالزمــة لرصــد االســتعمال النــهائي للبنــود اخلاضــعة للمراقبــة واختــاذ تــدابري مناســبة  

ومبـــادئ عـــدم االنتشـــار فيمـــا يتعلـــق      حيثمـــا توجـــد قرينـــة علـــى عـــدم االمتثـــال ملعـــايري      
  النهائي.]  باالستعمال

  ]٢البديل [
ــع أســاليب التعــاون، مبــا يف ذلــك        -٢-٢٣[   ــوجيهي علــى مجي ــدأ الت ينطبــق هــذا املب

احلكوميــة منــها وغــري احلكوميــة والتجاريــة والعلميــة؛ والعامليــة منــها أو املتعــدِّدة األطــراف أو    
يمـا بـني البلـدان علـى كـلِّ مسـتويات التنميـة. وينبغـي جلميـع          اإلقليمية أو الثنائية األطراف؛ وف

الدول، وال سـيما الـدول الـيت لـديها قـدرات فضـائية ذات صـلة وبـرامج الستكشـاف الفضـاء           
اخلارجي واستخدامه، أن تساهم يف تعزيز وحفز التعاون الدويل على حتقيق اسـتدامة األنشـطة   

ن مجيع األطراف. ويف هذا السياق، ينبغـي إيـالء   الفضائية يف األمد البعيد على أساس مقبول م
اهتمام خاص إىل ما سيعود على البلدان النامية والبلـدان الـيت لـديها بـرامج فضـائية وليـدة مـن        
فوائد وما هلا مـن مصـاحل يف هـذا التعـاون الـدويل الـذي يـتمُّ مـع بلـدان لـديها قـدرات فضـائية             

انــب املشـاركة يف استكشــاف الفضـاء اخلــارجي   أكثـر تقـدُّماً. وللــدول حرِّيـة حتديــد مجيـع جو    
واستخدامه على أساس مقبـول مـن مجيـع األطـراف. وينبغـي أن تكـون شـروطُ هـذه املشـاريع          
ــاً،         ــة قانونـ ــات امللزمـ ــن اآلليـ ــا مـ ــود وغريهـ ــالل العقـ ــن خـ ــثالً مـ ــُتحدَّد مـ ــيت سـ ــة، الـ التعاونيـ

  ومعقولةً.  عادلةً
ليــة أن تنظــر يف تشــجيع التعــاون  ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدو   -٣-٢٣  

التقين على الصعيد الدويل مـن أجـل تعزيـز اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد          
ودعم التنميـة املسـتدامة علـى األرض. وينبغـي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن تـدعم          

والـدويل مـن أجـل تعزيـز     املبادرات احلالية وأن تنظر يف أشـكال جديـدة مـن التعـاون اإلقليمـي      
بنــاء القــدرات، مــع مراعــاة احتياجــات البلــدان الناميــة ومصــاحلها، ووفقــاً لاللتزامــات الدوليــة  
املتعلقــة بعــدم االنتشـــار والتشــريعات واللـــوائح الوطنيــة ذات الصــلة. وينبغـــي أيضــاً للـــدول       
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مكــن أن تيسِّــر بنــاء واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة أن تعــزِّز ترتيبــات محايــة التكنولوجيــا الــيت ُي
القدرات الفضائية، مع احترام حقوق امللكية الفكرية يف الوقـت ذاتـه ومتطلَّبـات االسـتدامة يف     

  األمد البعيد ذات الصلة.
ينبغي للدول املعنية أن تضع تنظيمـاً قانونيـا وإداريـا أقـوى فيمـا يتعلـق هبـذا          -٤-٢٣  

لعالقـات التعاونيـة علـى أسـاس املسـاواة والفوائـد       التعاون. وينبغي للدول أن تسعى إىل إقامـة ا 
املشتركة. ومن أجل تعظيم املنافع احملتملة من هذا التعاون، ينبغي للـدول أن تشـترط، بواسـطة    
اتفاقات أو ترتيبات معينة، تنفيذ تدابري ُيضـفى عليهـا الطـابع املؤسسـي علـى حنـو يتناسـب مـع         

  تقضي به تشريعاُتها الوطنية.]  ما
    

  ]٢+١[املبدآن التوجيهيان السابقان  ٢٤التوجيهي املبدأ 
تقاســم التجــارب املتعلقــة باســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد و[تطــوير]   
[وإدامة] [تعزيز] اإلجراءات [القائمة] [أو وضع إجراءات جديدة، حسب االقتضـاء،]  

  )١٨(من أجل تقاسم املعلومات
ملنظماُت احلكومية الدوليـة علـى تقاسـم التجـارب     ينبغي أن تعمل الدولُ وا  -١-٢٤  

واخلــربات املتعلقــة باســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد وعلــى وضــع واعتمــاد   
إجراءات من أجـل تيسـري مجـع املعلومـات [الـيت تعـزِّز] [بشـأن السـبل والوسـائل الـيت تكفـل]            

  املعلومات على حنو فعَّال.استدامة األنشطة الفضائية يف األمد البعيد ونشر تلك 
التجارب واخلربات اليت يكتسبها الذين ينخرطون [علـى حنـو فعـال] يف     إنَّ  -٢-٢٤  

أنشــطة فضــائية [تشــكِّل] [ينبغــي أن ينظــر إليهــا باعتبارهــا] وســيلة مفيــدة الســتحداث [كــل   
ــد ا        ــتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األم ــز اس ــي إىل تعزي ــة ترم ــدابري فعَّال ــدول] ت ــد. ال لبعي

وبالتايل، ينبغي أن حترص الدول واملنظمات احلكومية الدولية على تقاسم التجـارب واخلـربات   
ذات الصلة من أجـل تيسـري وتعزيـز وضـع املبـادئ التوجيهيـة والقواعـد واللـوائح واملمارسـات          

] الراميــة إىل تعزيــز اســتدامة أنشــطة الفضــاء يف األمــد البعيــد. [ وينبغــي أن يكــون مفهومــاً أنَّ  
[كما أنَّ] املشاركني اجلُدد وأولئـك الـذين لـديهم جتربـة ضـئيلة جـدا يف جمـال أنشـطة الفضـاء          
[سوف يستفيدون] [ميِكنهم أن يستفيدوا] من جتارب وخربات غريهـم [مـن اجلهـات الفاعلـة     
يف جمال الفضاء] [من املشاركني الفاعلني يف أنشطة الفضاء]، عالوة علـى أنَّ اجلهـات الفاعلـة    

                                                         
اقُترحت إمكانية  ،٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٩إىل  ٥أثناء االجتماع املعقود بني الدورتني يف الفترة من   )١٨(

إىل الفقرة االستهاللية لقسم املبادئ التوجيهية املعنون "التعاون  ٢٤شروع املبدأ التوجيهي نقل مضمون م
  الدويل وبناء القدرات والتوعية" أو لقسمها املعنون "التنفيذ والتحديث".
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راسخة يف هذا امليدان سوف جتد أيضاً فائدةً يف بناء شراكات جديـدة ويف تقاسـم التجـارب    ال
  )١٩(أوسع.  على نطاق
ينبغي أن تعمل الدول واملنظمات احلكومية الدوليـة، لـدى وضـع إجراءاهتـا       -٣-٢٤  

اد املتعلقـة بتقاســم املعلومـات بغيــة تعزيـز اســتدامة أنشـطة الفضــاء يف األمـد البعيــد، علـى اعتمــ      
[باإلضـافة  ، [النظر يف اعتماد] إجراءات تسمح بتقاسم املعلومات مع الكيانات غـري احلكوميـة  

ــة        ــة والوكــاالت احلكومي ــة الوطني ــدول والســلطات الرقابي ــني] [و] ال ــات ب إىل تقاســم املعلوم
واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة. وُيمكــن للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة، يف معـــرض         

ــوير  ــات تقاســم        مواصــلة تط ــا آلي ــات، أن تضــع يف اعتباره ــة بتقاســم املعلوم ــا املتعلق إجراءاهت
  البيانات اليت تطبِّقها كيانات غري حكومية.

    
  ]٣١+١٩+١٧[املبادئ التوجيهية السابقة  ٢٥املبدأ التوجيهي 

  تعزيز ودعم بناء القدرات
] إسـهاماً كـبرياً   أنشطة بناء القدرات [ميكن أن ُتسهم] [ينبغـي اعتبارهـا   إنَّ  -١-٢٥  

يف تعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد عـن طريـق االسـتفادة مـن املعـارف         
اليت اكتسبتها الدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة علـى مـدى سـنوات عديـدة يف االضـطالع         

طة بأنشطة الفضاء. وعلـى وجـه اخلصـوص، ُيمكـن لتقاسـم هـذه اخلـربات أن ُيعـزِّز أمـانَ أنشـ          
الفضــاء ويفيــد مجيــع مســتخدمي الفضــاء اخلــارجي. ومــن مثَّ، ينبغــي للحكومــات واملنظمــات   
احلكومية الدولية الـيت لـديها خـربة بشـأن أنشـطة الفضـاء أن ُتشـجِّع وتـدعم بنـاء القـدرات يف           
البلدان النامية اليت توجـد هبـا بـرامج فضـائية ناشـئة، علـى أسـاس مقبـول مـن مجيـع األطـراف،            

ل تدابري معينة مثل حتسـني خربهتـا ومعارفهـا بشـأن تصـميم املركبـات الفضـائية        وذلك من خال
وديناميات التحليـق ومداراتـه وإجـراء حسـابات مداريـة مشـتركة وتقييمـات للتقـارب وتـوفري          
إمكانيــة الوصــول إىل البيانــات املداريــة الدقيقــة واألدوات املناســبة لرصــد األجســام الفضــائية،   

يب لتمويل مشاريع بشأن هـذه املواضـيع.] [واإلجـراءات الراميـة إىل     [وكذلك من خالل الترت
تفادي االصطدامات. ويف هذا الصدد، ينبغي النظر يف االضطالع، علـى أسـاس مقبـول لكافـة     
األطراف، بأنشطة تعاونية مناسبة بشأن التوعية باألوضاع الفضائية والترتيب لتمويـل مشـاريع   

اء القــدرات التثقيــَف والتــدريَب وتقاســَم مــا يلــزم مــن   يف هــذا الصــدد.] [وتشــمل أنشــطةُ بنــ 

                                                         
ية اقُترحت إمكان ،٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٩إىل  ٥أثناء االجتماع املعقود بني الدورتني يف الفترة من   )١٩(

  قيام األمانة باستعراض هذه الفقرة بغية تبسيط نصها.
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ــى       ــالوة علـــ ــا، عـــ ــهجيات اإلدارة وتقنياهتـــ ــات وأدوات ومنـــ ــات وبيانـــ ــربات ومعلومـــ خـــ
  التكنولوجيا.]  نقل

ــة       -٢-٢٥   ــادرات اجلاري ــدعم املب ــة أن ت ــة الدولي ــدول واملنظمــات احلكومي ينبغــي لل
عاون اإلقليمـي والـدويل وبنـاء القـدرات     بشأن بناء القدرات وأن تروِّج ألشكال جديدة من الت

تتوافق مع القانون الوطين والدويل من أجل مساعدة البلدان على حشد املوارد البشرية واملاليـة  
وإجياد القدرات التقنية واملعايري واألطر الرقابية وأساليب احلوكمة الكفـؤة الـيت تـدعم اسـتدامة     

  مية املستدامة على األرض.أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد والتن
[تشــمل أنشــطةُ بنــاء القــدرات التثقيــَف والتــدريَب وتقاســَم مــا يلــزم مــن       -٣-٢٥  

خـــربات ومعلومـــات وبيانـــات وأدوات ومنـــهجيات اإلدارة وتقنياهتـــا، عـــالوة علـــى نقــــل        
التكنولوجيا.] وينبغي أن تعمل الدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة علـى تنسـيق جهودهـا يف       

ــات ذات الصــلة        جمــال  ــى البيان ــة احلصــول عل ــة بالفضــاء وإتاحــة إمكاني ــدرات املتعلق ــاء الق بن
بالفضاء، بغية ضمان فعالية استخدام املوارد املتاحة وضـمان اجتنـاب االزدواجيـة غـري الالزمـة      
يف الوظــــائف واجلهــــود بالقــــدر املعقــــول واملناســــب، مــــع مراعــــاة احتياجــــات البلــــدان        

  ومصاحلها.  النامية
ينبغي أيضاً للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تبـذل جهـوداً ترمـي إىل      -٤-٢٥  

إتاحة سبل احلصول على املعلومات والبيانات الفضائية ذات الصلة أمـام البلـدان املتضـرِّرة مـن     
الكــوارث الطبيعيــة أو غــري ذلــك مــن النكبــات، [مــع تطبيــق مبــادئ] [مسترشــدة باعتبــارات]  

زاهــة، وأن تــدعم أنشــطة بنــاء القــدرات الــيت هتــدف إىل متكــني البلــدان    ناإلنســانية واحليــاد والــ
املتلقيــة مــن اســتخدام هــذه البيانــات واملعلومــات علــى النحــو األمثــل. وينبغــي أن تكــون تلــك  
املعلومات والبيانات الفضائية متاحةً، باستبانة مكانية وزمنية مالئمة، باجملان وبسـرعة وسـهولة   

  جه أزمات.أمام البلدان اليت توا
    

  ]١٥+٨+٧[املبادئ التوجيهية السابقة  ٢٦املبدأ التوجيهي 
  )٢٠(إذكاء الوعي باألنشطة الفضائية

ــة أن تعمــل علــى إذكــاء وعــي       -١-٢٦   ــة الدولي ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكومي
شـطة  اجلمهور العام مبا ألنشطة الفضاء من فوائد جمتمعية مهمَّة وبالتايل بأمهية تعزيز استدامة أن

                                                         
اقُترحت إمكانية  ،٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٩إىل  ٥أثناء االجتماع املعقود بني الدورتني يف الفترة من   )٢٠(

  .٢٦تبسيط مشروع املبدأ التوجيهي 
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الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد. وهلذا الغـرض، ينبغـي أن تقـوم الـدولُ واملنظمـاُت احلكوميـة       
  الدولية مبا يلي:

تعزيــز الــوعي املؤسســي ووعــي اجلمهــور بأنشــطة الفضــاء وتطبيقاهتــا املتعلقــة    (أ)  
  بالتنمية املستدامة والرصد والتقييم البيئيني وإدارة الكوارث والتصدِّي للطوارئ؛

االضطالع بأنشطة التوعية وبناء القدرات والتثقيـف بشـأن اللـوائح التنظيميـة       (ب)  
  ووضع ممارسات مناسبة الستدامة أنشطة الفضاء يف األمد البعيد؛  

تعزيــز أنشــطة الكيانــات غــري احلكوميــة الــيت تــدعم اســتدامة أنشــطة الفضــاء      (ج)  
  اخلارجي يف األمد البعيد.

ــدول واملن  -٢-٢٦   ــور   ينبغـــي للـ ــزِّز وعـــي اجلمهـ ــة أن تعـ ــة الدوليـ ــات احلكوميـ ظمـ
بالتطبيقــات الفضــائية مــن أجــل التنميــة املســتدامة والرصــد والتقيــيم البيئــيني وإدارة الكــوارث    
والتصدِّي للطوارئ من خالل تقاسم املعلومات وبذل جهـود مشـتركة مـع املؤسسـات العامـة      

ل احلايل واألجيال املقبلة. ولـدى تصـميم   والكيانات غري احلكومية، تراعى فيها احتياجاُت اجلي
برامج التثقيـف يف جمـال الفضـاء، ينبغـي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة والكيانـات غـري           
ــز املعــارف واملمارســات       ــة بتعزي ــدورات الدراســية املعني ــا لل ــاً خاص ــويل اهتمام ــة أن ت احلكومي

ــة ا   ملســتدامة. وينبغــي للــدول واملنظمــات  املتعلقــة باســتخدام التطبيقــات الفضــائية لــدعم التنمي
احلكوميــة الدوليــة أن تبــادر إىل مجــع املعلومــات طواعيــةً عــن أدوات وبــرامج توعيــة اجلمهــور   

  وتثقيفه بغية تيسري وضع مبادرات أخرى ذات أهداف مشاهبة وتنفيذها.
ــة علــى حفــز أنشــطة      -٣-٢٦   ــة الدولي ينبغــي أن تعمــل الــدولُ واملنظمــاُت احلكومي
اليت تقوم هبا األوساط الصناعية واألكادميية وسائر الكيانات غري احلكومية ذات الصـلة   التوعية

أو جتري بالتعـاون معهـا. وميكـن أن تتخـذ مبـادرات التوعيـة والتثقيـف وبنـاء القـدرات شـكل           
حلقات دراسية (ُتعقد باحلضور الشخصي أو ُتَبثُّ عرب اإلنترنـت)، أو شـكل مبـادئ توجيهيـة     

لـــة للقـــوانني واللـــوائح التنظيميـــة الوطنيـــة أو اإلقليميـــة، أو شـــكل موقـــع علـــى منشـــورة مكمِّ
اإلنترنت حيتوي على معلومات أساسية عن اإلطـار التنظيمـي، و/أو ختصـيص مسـؤول اتصـال      
داخل احلكومة معين باملعلومات التنظيمية. وميكن أن تساعد أنشـطة التوعيـة والتثقيـف احملـدَّدة     

اجلهات الفاعلة يف ميـدان الفضـاء علـى أن تكتسـب إدراكـاً أفضـل        اهلدف بصورة مناسبة كلَّ
وفهمــاً أحســن لطبيعــة التزاماهتــا خاصــةً فيمــا يتعلــق بالتنفيــذ، األمــر الــذي ميكــن أن يــؤدِّي إىل 
حتسني االمتثال لإلطار التنظيمي القائم واملمارسـات املسـتخَدمة حاليـا لتعزيـز اسـتدامة أنشـطة       

مد البعيد. وهلذا قيمة كبرية على وجه اخلصـوص حيثمـا يكـون اإلطـار     الفضاء اخلارجي يف األ
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التنظيمــي قــد جــرى تغــيريه أو حتديثــه علــى حنــو يــؤدِّي إىل نشــوء التزامــات جديــدة علــى            
  املشاركني يف أنشطة الفضاء.

ينبغي تشجيع التعاون بني احلكومـات والكيانـات غـري احلكوميـة وتعزيـزه.        -٤-٢٦  
احلكومية، مبا فيهـا الرابطـات الصـناعية واملهنيـة واملؤسسـات األكادمييـة،       وميكن للكيانات غري 

أن تقوم بأدوار مهمة يف زيادة الوعي الدويل باملسائل املرتبطـة باالسـتدامة الفضـائية، وكـذلك     
بشأن الترويج لتدابري عمليـة ترمـي إىل تعزيـز هـذه االسـتدامة. وميكـن أن تشـمل هـذه التـدابري          

توجيهية بشـأن ختفيـف احلطـام الفضـائي الصـادرة عـن جلنـة اسـتخدام الفضـاء          اعتماد املبادئ ال
اخلارجي يف األغـراض السـلمية؛ واالمتثـال للـوائح االتصـاالت الراديويـة الصـادرة عـن االحتـاد          
الدويل لالتصاالت فيما يتعلـق باخلـدمات الفضـائية؛ ووضـع معـايري معلَنـة شـفَّافة بشـأن تبـادل          

اب االصـطدامات أو التـداخل الضـار للتـردُّدات الراديويـة أو غـري ذلـك        البيانات الالزمة الجتنـ 
من األحداث الضارة يف الفضاء اخلـارجي. وميكـن للكيانـات غـري احلكوميـة أيضـاً أن تضـطلع        
بــأدوار مهمَّــة بشــأن مجــع أصــحاب املصــلحة معــاً مــن أجــل وضــع ُنُهــج مشــتركة فيمــا يتعلــق  

ــاء ميكنـــه   ــاء يف  جبوانـــب معيَّنـــة مـــن أنشـــطة الفضـ ــتدامة أنشـــطة الفضـ ا جمتِمعـــةً أن تعـــزِّز اسـ
  البعيد.  األمد

    
    البحث والتطوير يف اجملالني العلمي والتقين  - دال  

تقدِّم املبادئ التوجيهية مـن [...] إىل [...] إرشـادات ذات طبيعـة علميـة وتقنيـة للحكومـات       
وليـة الـيت تضـطلع بأنشـطة     واملنظمات احلكومية الدولية والكيانات غري احلكوميـة الوطنيـة والد  

فضائية. وتشمل هذه املبادئ التوجيهية، يف مجلة أمور، مجع معلومات عـن األجسـام الفضـائية    
وعــن طقــس الفضــاء وحفظهــا وتبادهلــا ونشــرها واســتخدام معــايري بشــأن تبــادل املعلومــات.     

ام الفضـاء  بطرائـق دعـم اسـتخد    البحـث والتطـوير فيمـا يتعلـق    وتتناول املبادئ التوجيهيـة أيضـاً   
  اخلارجي واستكشافه على حنو مستدام.
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  ]٥+٣[املبدآن التوجيهيان السابقان  ٢٧املبدأ التوجيهي 
بسبل دعم استكشاف الفضاء اخلارجي  البحث والتطوير فيما يتعلقتعزيز ودعم 

  )٢١(واستخدامه على حنو مستدام
البحـــث عم ينبغـــي للـــدول واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة أن تعـــزِّز وتـــد    -١-٢٧  

بالتكنولوجيـــات والعمليـــات واخلـــدمات الفضـــائية املســـتدامة وســـائر   والتطـــوير فيمـــا يتعلـــق
املبادرات الرامية إىل استكشاف الفضاء اخلارجي واسـتخدامه علـى حنـو مسـتدام، مبـا يف ذلـك       

  السماوية.  األجرام
ــة، لــدى اضــطالعها بأنشــطة         -٢-٢٧   ــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدولي ينبغ

ضائية من أجل استكشاف الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلـك األجـرام السـماوية، واسـتخدامه يف     ف
األغــراض الســلمية، أن تضــع يف اعتبارهــا، فيمــا يتعلــق بالوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر األمــم املتحــدة   

ــة     ــة العام ــرار اجلمعي ــة املســتدامة (مرفــق ق ــَد االجتمــاعي والبعــد  ٦٦/٢٨٨بشــأن التنمي )، البع
  ي والبعد البيئي للتنمية املستدامة على األرض.االقتصاد
ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تشـجِّع تطـوير تكنولوجيـات      -٣-٢٧  

تقلِّل إىل أدىن حدٍّ من اآلثار البيئية املترتبة علـى [صـنع و] إطـالق املوجـودات الفضـائية وُتزيـد       
ــة إعــادة اســتخدام املوجــودات   إىل أقصــى حــدٍّ مــن اســتخدام املصــادر املتجــدِّدة و    مــن إمكاني

ــز اســتدامة تلــك األنشــطة يف        ــة مــن أجــل تعزي الفضــائية أو مــن اســتخدامها يف أغــراض خمتلف
  البعيد.  األمد

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تنظـر يف اختـاذ تـدابري مناسـبة       -٤-٢٧  
ث الضـار، وذلـك باالسـتفادة مـن     بشأن األمان من أجل محاية األرض وبيئـة الفضـاء مـن التلـوُّ    

التدابري واملمارسات واملبادئ التوجيهية احلالية اليت قد تنطبق على تلك األنشـطة، واسـتحداث   
  تدابري جديدة عند االقتضاء.

ــيت تضــطلع بأنشــطة       -٥-٢٧   ــة ال ــة الدولي ــدول واملنظمــات احلكومي حبــث ينبغــي لل
ه علــى حنــو مســتدام أن تشــجِّع أيضــاً لــدعم استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدام وتطــوير

  مشاركة البلدان النامية يف مثل هذه األنشطة.
    

                                                         
اقُترح نقل هذا  ،٢٠١٥األول/أكتوبر تشرين  ٩إىل  ٥أثناء االجتماع املعقود بني الدورتني يف الفترة من   )٢١(

  املبدأ التوجيهي إىل قسم املبادئ التوجيهية املعنون "أمان العمليات الفضائية".
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  ]٣٦[املبدأ التوجيهي السابق  ٢٨املبدأ التوجيهي 
استقصاء مدى ضرورة وضع تدابري جديدة تكفل إدارة جممل احلطام الفضائي يف األمد 

  البعيد، والنظر يف تلك التدابري
ــد    -١-٢٨   ــل ال ــي أن تعم ــري     ينبغ ــات غ ــة [واملنظم ــة الدولي ــاُت احلكومي ولُ واملنظم

احلكوميــة] علــى استقصــاء مــدى ضــرورة وجــدوى وضــع تــدابري جديــدة ممكنــة، مبــا يف ذلــك  
حلول تكنولوجية [بشأن أطوار ختطيط بعثات املركبـات الفضـائية واملراحـل املداريـة ملركبـات      

لــتخلص منــها)]؛ وأن تنظــر يف اإلطــالق وتصــميمها وصــنعها وتشــغيلها (إطالقهــا وإرســاهلا وا
تنفيذها من أجل التعامل مع تطـور جممـل احلطـام الفضـائي وإدارتـه يف األمـد البعيـد. [وينبغـي         
تناول هذه التـدابري اجلديـدة، مقترنـة بالتـدابري القائمـة، علـى حنـو ال يـؤدي إىل فـرض تكـاليف           

  عهد بارتياد الفضاء.]  داعي هلا على الربامج الفضائية اليت تنفذها األمم احلديثة ال  ال
ــى الصــعيدين         -٢-٢٨   ــة أن تتخــذ، عل ــة الدولي ــات احلكومي ــدول واملنظم ــي لل ينبغ

الوطين والدويل، تدابري معينة [تشمل التعاون الدويل وبناء القدرات] مـن أجـل زيـادة االمتثـال     
يف  للمبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عن جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي    

  األغراض السلمية.
ميكــن الستقصــاء التــدابري اجلديــدة أن يشــمل، فيمــا يشــمل، طرائــق متديــد     -٣-٢٨  

العمـــر التشـــغيلي، والتقنيـــات املبتكـــرة الـــيت ترمـــي إىل احليلولـــة دون االصـــطدام باحلطـــام أو   
 ، والتـدابري واحليلولـة دون تصـادمها   باألجسـام غـري املـزودة بوسـائل تسـمح هلـا بتغـيري مسـارها        

ــة، ووضــع           ــهاء البعث ــد انت ــها بع ــتخلص من ــات الفضــائية وال ــل املركب ــيح ختمي ــيت تت املتطــورة ال
  تصميمات تعزز تفكيك النظم الفضائية أثناء العودة غري احملكومة إىل الغالف اجلوي.

تتسبب تلك التدابري اجلديدة الراميـة إىل تعزيـز اسـتدامة األنشـطة      ينبغي أالَّ  -٤-٢٨  
تنطوي على عودة حمكومة وعودة غـري حمكومـة إىل الغـالف اجلـوي يف تعـريض      الفضائية واليت 

النــاس أو املمتلكــات ملخــاطر ال داعــي هلــا، مــن خــالل عــدة أمــور منــها التلــوث البيئــي الــذي   
  ُتحدثه املواد اخلطرة.

قــد حيتــاج األمــر أيضــاً إىل تنــاول املســائل السياســاتية والقانونيــة، مــن قبيــل   -٥-٢٨  
  هذه التدابري اجلديدة ألحكام ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل املنطبق. ضمان امتثال
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    التنفيذ والتحديث  - هاء  
يوفر املبدأ التوجيهي [...] إرشـادات للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة بشـأن تنفيـذ هـذه         

كمــا تشــمل  املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة باســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد.  
اإلرشــادات املقدَّمــة تقاســم املعلومــات بشــأن تنفيــذ تلــك املبــادئ التوجيهيــة وحتــديثها حبيــث    

  تستوعب أوجه التقدم الذي تشهده املعارف العلمية والتقنية.
    

  ]٤٦[املبدأ التوجيهي السابق  ٢٩املبدأ التوجيهي 
للمبادئ التوجيهية ولألنشطة  إنشاء أطر معيارية وتنظيمية تكفل التنفيذ الفعَّال واملستدام

    )٢٢(الالحقة املتعلقة باستعراض تلك املبادئ وتعزيزها
  .]معروضتان على الوفود للنظر فيهما ٢٩ترد أدناه صيغتان بديلتان للمبدأ التوجيهي [
  ]١البديل [

ينبغي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن حتـرص كـلَّ احلـرص علـى           -١-٢٩[  
 يفضي إىل [فعاليـة تنفيـذ] املبـادئ التوجيهيـة مث إدامتـها؛ ويـؤدي علـى وجـه         إنشاء إطار رقايب

التحديد، إىل وضـع مـا يلـزم مـن لـوائح وعمليـات وترتيبـات تكفـل اسـتعراض االمتثـال لتلـك            
املبادئ. وينبغي أن يكون مفهوماً بوجه عام أنَّ املبـادئ التوجيهيـة جيـب أن ُينظـر إليهـا، رغـم       

على أهنا ترتبط ارتباطاً مباشراً مببادئ القـانون الـدويل وقواعـده وعلـى أهنـا       أنَّ تنفيذها طوعيٌّ،
ُتمثِّــل إضــافةً وظيفيــةً لتلــك املبــادئ والقواعــد؛ وأنَّ تفعيــل تلــك املبــادئ التوجيهيــة ينبغــي أن    
حيظى بالدعم [على صـعيد السياسـات]. وينبغـي إعطـاء املبـادئ التوجيهيـة رمسيـا، مـن خـالل          

ملعــامل، َوْضــَع الوثيقــِة املؤسِّســِة للمعــايري الــيت ترســي شــروطاً معترفــاً هبــا دوليــاً عمليــة واضــحة ا
تضمن أمانَ العمليات الفضائية وبوجه عام استدامةَ أنشطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد.     
وانطالقـاً مــن هـذا الفهــم ينبغـي للــدول واملنظمــات احلكوميـة الدوليــة أن تنشـئ وســيلةً تكفــل      

إدارة إجــراءات [األمــان/]األمن القائمــة وتســتحدث إجــراءات [أمــان/]أمن جديــدة إذا فعاليــةَ 
اقتضت الضرورة؛ وذلك من أجـل اسـتيفاء الشـروط التشـغيلية الـيت تقتـرن باملبـادئ التوجيهيـة         
وحدها. و[يف إطار] هذه النهوج اليت ختصُّ شـؤون األمـان/األمن مـن حيـث عالقتـها بأنشـطة       

ع الدولُ على تأمني أوضاع تتيح هلا أن تراعي اعتبارات األمـن الـوطين   الفضاء اخلارجي، تشجَّ
يف سياق أهداف سياساتية وطنية مالئمة تتناسب مع أغراض ومهـام تطبيـق املبـادئ التوجيهيـة     

                                                         
اقُترح دمج  ،٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٩إىل  ٥أثناء االجتماع املعقود بني الدورتني يف الفترة من   )٢٢(

  ن وثيقة املبادئ التوجيهية.داخل أجزاء أخرى م ٢٩مضمون مشروع املبدأ التوجيهي 
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وترتبط ارتباطاً مالئماً مبتطلبـات التعـاون الـدويل الـيت تـنصُّ عليهـا املبـادئ التوجيهيـة. وينبغـي          
فــاهيم املتعلقــة باختــاذ القــرارات علــى حنــو يتماشــى بدقــة مــع الفهــم املوضــح تصــميم املهــام وامل

أعاله. أمَّا املنظمات احلكومية الدولية، فينبغي هلا باملثل أن تتقيـد هبـذا الفهـم يف سياسـاهتا وأن     
تســعى جاهــدةً، مــن خــالل اللــوائح التعاهديــة والتعــاون مــع الــدول األعضــاء، إىل ضــمان أن    

  تستند إليه إجراءاهتا مرتبطاً االرتباطَ الواجَب بالفهم املشار إليه أعاله. يكون املفهوم الذي
للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تنظر إىل األمـم املتحـدة علـى     ينبغي  -٢-٢٩  

أهنا احملفل الرئيسي ملواصلة إجراء حوار مؤسسي حول املسائل املتعلقة بتيسـري النجـاح العملـي    
لتوجيهية تنفيذاً فعَّـاالً وشـامالً؛ أمَّـا األمـم املتحـدة ذاهتـا فينبغـي هلـا، متصـرفةً          يف تنفيذ املبادئ ا

هبذه الصفة من خالل جلنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية ومكتـب شـؤون        
الفضــاء اخلــارجي، أن تبقــي علــى عمليــة سياســاتية خمصصــة اهلــدف وأن ترســي منصــةً الختــاذ   

ان تتَّسم بقابليتها للتكيُّف. وينبغي للجنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف     القرارات يف هذا امليد
األغراض السلمية أن تستحدث، عند الضرورة، جمموعات حلول تتَّخذ علـى وجـه اخلصـوص    
شكلَ تفامهـات (إمَّـا رقابيـة أو تفسـريية) متفـق عليهـا ميكـن إحلاقهـا رمسيـا باملبـادئ التوجيهيـة            

لتطبيــق. وتشــجَّع بقــوة الــدولُ واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة علــى   باتبــاع إجــراءات صــاحلة ل
اســتخدام ودعــم املمارســة الــيت تتمثــل يف تزويــد [مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي] بتقــارير    
ســنوية، يف توقيــت يالئــم دورات جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية،         

ويف تلـك التقـارير ينبغـي للـدول واملنظمـات       تتضمن تقييمات حلالـة تنفيـذ املبـادئ التوجيهيـة.    
احلكومية الدولية أن توثِّق، بفضل تقديرات ومؤشِّـرات ذات مصـداقية، رؤيتـها الـيت تفيـد بـأنَّ       
أنشــطة الفضــاء اخلــارجي (بوجــه عــام و/أو مــن جوانــب حمــدَّدة) يف الوقــت الــراهن (أي حــىت  

عات يف مجيـــع جوانبـــها تـــاريخ صـــدور كـــل تقريـــر) آمنـــة [ومســـتقرة] وخاليـــة مـــن الصـــرا  
[التشغيلية] الرئيسية؛ وذلـك علـى حنـو يؤكـد وجـود حـوافز إجيابيـة فيمـا خيـصُّ تنفيـذ املبـادئ            
التوجيهية. وينبغي أيضاً أن تستبني تلك التقارير، عند وجـود مـربِّرات تسـوِّغ ذلـك، الظـواهَر      

اء اخلـارجي ويبـدو   املوجودة يف الفضاء اخلارجي و/أو التطورات اليت طرأت على أنشطة الفض
أهنا تتعارض مع املبادئ التوجيهية مما قد يستلزم نظراً خاصا من جانب جلنـة اسـتخدام الفضـاء    
اخلــارجي أثنــاء دورهتــا التاليــة مباشــرةً. وباإلضــافة إىل ذلــك جيــوز تقــدمي بالغــات عاجلــة إىل    

ثري قلقــاً خاصــا يف املكتــب املــذكور تشــري إىل الوقــائع (وخصائصــها ومنابعهــا املعقولــة) الــيت تــ 
ســياق تنفيــذ املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بأمــان العمليــات الفضــائية وتتضــمن نــداًء موجَّهــاً إىل   
ــدول و/أو        ــائع مــن ال املكتــب بالتوســط التماســاً للحصــول علــى إيضــاحات بشــأن تلــك الوق

ــو       ــائع. وكجــزء مــن ت ــة بتلــك الوق ــة الــيت قــد تكــون هلــا عالق ــة الدولي خِّي املنظمــات احلكومي
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االنفتــاح إزاء عمليــات تبــادل املعلومــات علــى حنــو يفيــد التنفيــذ الفعَّــال للمبــادئ التوجيهيــة،    
ســيما فيمــا يتعلــق بأمــان العمليــات الفضــائية، ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة    ال
ناعهـا  ُتغفل تقدمي تقارير إىل املكتب عن األحداث اليت تنجم عن تصرفاهتا هـي (أو عـن امت   أالَّ

عن التصرف) أو عن تصرفات الكيانات غري احلكومية اخلاضـعة لواليتـها القضـائية ولسـيطرهتا     
ــة مـــن            (أو ــديدةَ األمهيـ ــرب شـ ــد ُتعتـ ــيت قـ ــرف) والـ ــن التصـ ــات عـ ــك الكيانـ ــاع تلـ ــن امتنـ عـ

  العملية.]  الناحية
  ]٢البديل [

ــز     -١-٢٩[   ــطلع، أو تعتـ ــة الـــيت تضـ ــة الدوليـ م ينبغـــي للـــدول واملنظمـــات احلكوميـ
تنفيذياً يؤدي إىل التقيـد باملبـادئ التوجيهيـة تقيـداً      االضطالع، بأنشطة فضائية أن ترسي إطاراً

ُيعبِّـر ذلـك اإلطـار عـن أنَّ تلـك املبـادئ التوجيهيـة ُتثـري،          رماً ومتسقاً وشامالً. وينبغي أنصا
يف سياسـات   جيسَّد بناء على ذلـك  َئ القانون الدويل وقواعَده؛ وأنرغم طابعها الطوعي، مباد

وطنيــة ودوليــة أوســع نطاقــاً. [وتشــجَّع الــدول علــى تنفيــذ املبــادئ التوجيهيــة املعروضــة أعــاله 
  بأقصى قدر ممكن عملياً ومبا يتفق مع قوانني الدول الوطنية.  

ينبغــي إرســاء تــدابري رقابيــة تتســق مــع االعتبــارات األمنيــة الوطنيــة وحتــدد     -٢-٢٩  
بادئ التوجيهية وبشأن إثبـات االمتثـال هلـا علـى حنـو شـفاف.       متطلبات واضحة بشأن تنفيذ امل

تقدِّم إىل جلنـة اسـتخدام الفضـاء     ل واملنظمات احلكومية الدولية أنويف هذا الصدد ينبغي للدو
بتها يف تطبيـق  اخلارجي يف األغراض السلمية تقارير مرحلية منتظمـة تتضـمن اخلـربة الـيت اكتسـ     

ــدابري؛ وأن  ــك الت ــاقاً  تل ــادئ      تســعى، اتس ــات ومب ــدات واتفاقي ــع مســؤولياهتا مبوجــب معاه م
ــراض         ــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغ ــة، داخــل جلن ــرارات الفضــاء اخلــارجي القائم وق
ــان      ــة بأمــ ــة املتعلقــ ــادئ التوجيهيــ ــأن تنفيــــذ املبــ ــارة بشــ ــد املخــــاوف املثــ ــلمية إىل تبديــ الســ

  الفضائية.]  العمليات
ردة أعـاله إىل اجملموعـة الكـبرية مـن املعـارف      تستند املبـادئ التوجيهيـة الـوا     -٣-٢٩  

املتوفِّرة بشأن تنفيـذ األنشـطة الفضـائية بطريقـة آمنـة ومسـتدامة. غـري أنَّ عمليـة وضـع املبـادئ           
التوجيهية كشفت أيضاً عن جماالت ال تكفي احلالة الراهنة للمعارف العلميـة والتقنيـة فيهـا أو    

أســاس ســليم تقــوم عليــه التوصــيةُ مببــدأ تــوجيهي   مســتويات اخلــربة املكتســبة حــىت اآلن لتــوفري
ــا بشــأن االســتخدام          ــة الدوليــة حبوثه ــني. وينبغــي أن تواصــل الــدول واملنظمــات احلكومي مع
املستدام للفضاء اخلارجي وبشأن تطوير تكنولوجيات وعمليات وخدمات الفضـاء املسـتدامة،   

ة تلـك املسـائل غـري احملسـومة.     على النحو املوصى به يف املبادئ التوجيهية، وذلك هبدف معاجل
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ومع تطوُّر تنفيذ األنشطة الفضائية، املتالحق اخلطى، ومع اكتساب املزيد من املعارف، ينبغـي  
ــة      اســتعراض املبــادئ التوجيهيــة وتنقيحهــا دوريــا لضــمان اســتمرارها يف تــوفري إرشــادات فعَّال

سـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي     للدول وجلميع اجلهات الفاعلة املعنية بالفضـاء بشـأن تعزيـز ا   
  يف األمد البعيد.

 


