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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية  

  الدورة التاسعة واخلمسون
        ٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٧-٨فيينا، 

ثة من مشاريع املبادئ التوجيهية بشأن استدامة أنشطة جمموعة حمدَّ    
      الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد

    رة من األمانةمذكِّ    
التقنيــة التابعــة للجنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض  طلبــت اللجنــة الفرعيــة العلميــة و

حـة مـن الوثيقـة    م إىل اللجنـة يف دورهتـا التاسـعة واخلمسـني صـيغة منقَّ     السلمية إىل األمانة أن تقدِّ
A/AC.105/C.1/L.348     َّمـة يف دورة  ، مبا يف ذلك حتـديثات نـص املبـادئ التوجيهيـة بصـيغتها املقد
ت هـذه  ). ومـن مث أُعـدَّ  ٢٢١، الفقـرة  A/AC.105/1109واخلمسني (الوثيقة  اللجنة الفرعية الثالثة

من مشـاريع املبـادئ التوجيهيـة، الـواردة يف      دَّثةإىل الصيغة السابقة للمجموعة احمل استناداًالوثيقة 
ــة بالصــيغة    A/AC.105/C.1/L.348الوثيقــة  ــادئ التوجيهي ــنص مشــاريع املب ، وتتضــمن حتــديثات ل

ــة يف دواملقدَّ ــين         م ــل املع ــق العام ــيس الفري ــد ســعى رئ ــة واخلمســني. وق ــة الثالث ــة الفرعي رة اللجن
باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد إىل حتقيق التـوازن يف هـذه الوثيقـة بـني خمتلـف      

  وجهات النظر يف حاالت التداخل بني االقتراحات بتحديث نص مشاريع املبادئ التوجيهية.
على أرقام مشاريع املبـادئ التوجيهيـة الـواردة يف     دَّثةالصيغة من اجملموعة احملوقد أُبقي يف هذه 

ــد   تســهيالً A/AC.105/C.1/L.348الوثيقــة  ــواردة يف مشــروع  أنَّ للرجــوع إليهــا. بي األفكــار ال
وبـذلك اختفـى نـص مشـروع      ٦أُدرجت يف نص مشروع املبـدأ التـوجيهي    ٥املبدأ التوجيهي 
  موعة مشاريع املبادئ التوجيهية.من جم ٥املبدأ التوجيهي 
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  سياق املبادئ التوجيهية بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي   - أوالً  
      يف األمد البعيد

    اخللفية  - ألف  
لعلوم الفضاء وتطبيقاته أمهية يف إثراء معرفتنـا األساسـية بـالكون وحتسـني حيـاة النـاس         -١

البيئة وإدارة املـوارد الطبيعيـة ووضـع نظـم لإلنـذار       اليومية يف مجيع أحناء العامل من خالل رصد
املبكــر للمســاعدة علــى ختفيــف آثــار الكــوارث ودعــم جهــود الــتحكم يف الكــوارث وتنبــؤات  
األرصــاد اجلويــة ومنذجــة املنــاخ واملالحــة واالتصــاالت باالســتعانة بالســواتل. ومــن مث، تســهم  

وال البشــر، ألهنــا تســاعد علــى بلــوغ يف حتســني أحــ كــبرياً علــوم وتكنولوجيــا الفضــاء إســهاماً
األهداف اليت تضعها املؤمترات الرئيسـية ومـؤمترات القمـة الـيت تعقـدها األمـم املتحـدة وتـؤدي         

ا يف خمتلف جوانب التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية علـى كوكـب األرض.   حيوي دوراً
بعيـد مسـألة ال تعـين وهتـم املشـاركني      استدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي يف األمـد ال   مث فإنَّ ومن

ا والــراغبني يف املشــاركة فيهــا مســتقبالً فحســب، بــل كــذلك اجملتمــع   يف أنشــطة الفضــاء حاليــ
  الدويل برمته.

وهناك عدد متزايد من الدول واملنظمات احلكومية الدوليـة والكيانـات غـري احلكوميـة       -٢
ام الفضـائي وزيـادة إمكانيـات االصـطدام     اليت تستخدم بيئة الفضاء اآلن. ويشكل انتشار احلطـ 

والتشويش على تشغيل األجسام الفضائية مصدر قلق بشأن اسـتدامة أنشـطة الفضـاء يف األمـد     
 البعيد، وال سيما يف املدار األرضي املنخفض واملدار الثابت بالنسبة لألرض.

ــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلم        -٣ ــر الســنني، نظــرت جلن ــى م ية وعل
 اسـتناداً خمتلف جوانب استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد من زوايا خمتلفـة. و  إىل

إىل هذه اجلهود السابقة واجلهود ذات الصلة اليت بذلتها كيانات أخرى، اقترح الفريـق العامـل   
يـة والتقنيـة   املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد التـابع للجنـة الفرعيـة العلم      

جمموعــة مــن املبــادئ التوجيهيــة الطوعيــة هبــدف اتبــاع هنــج شــامل إزاء تعزيــز اســتدامة أنشــطة  
  الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.

واألساس الـذي تقـوم عليـه اجملموعـة التاليـة مـن املبـادئ التوجيهيـة الطوعيـة هـو إبقـاء              -٤
الصراعات من أجـل أجيـال املسـتقبل،     الفضاء اخلارجي بيئة تشغيلية مستقرة وآمنة وخالية من

ومتاحة لالسـتخدام يف أغـراض سـلمية وللتعـاون الـدويل. وتتنـاول املبـادئ التوجيهيـة جوانـب          
أنشطة الفضاء املتعلقة بالسياسـات العامـة والتنظـيم والتشـغيل واألمـان والتعـاون الـدويل وبنـاء         
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ف املتوخـاة مـن خمتلـف تـدابري     القدرات واجلوانب العلميـة والتقنيـة. وهـي بـذلك ختـدم األهـدا      
كفالة الشفافية وبناء الثقـة يف أنشـطة الفضـاء اخلـارجي الـيت اقترحهـا فريـق اخلـرباء احلكـوميني          

 )١(املعين بتدابري كفالة الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي.
    

    النطاق والتطبيق  - باء  
د البعيد بأهنا القيام بأنشطة الفضاء مـع  ُتعرَّف استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األم  -٥

حتقيق التوازن بني األهداف املتمثلة يف متكني مجيع الدول والكيانات احلكومية وغري احلكوميـة  
من استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض السـلمية حصـراً واحلاجـة إىل احلفـاظ      

  أجيال املستقبل. على بيئة الفضاء اخلارجي ومحايتها مراعاةً الحتياجات
ويتطلب التطوير املستدام ألنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد حتقيق التـوازن بـني     -٦

حاجة الـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة واجملتمـع الـدويل بوجـه عـام إىل اسـتخدام الفضـاء           
اخلـارجي   ، من جهة، وقدرهتا، من جهة أخرى، علـى إبقـاء الفضـاء   فاًمكثَّ اخلارجي استخداماً

بيئة تشغيلية آمنة ومستقرة وخالية من الصراعات. وينبغـي أن يفسَّـر مفهـوم كفالـة االسـتدامة      
ألنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمــد البعيـد مبعـىن وضـع الــدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليــة،         

مـع  فرادى ومجاعات، استراتيجيةً ترمي إىل حتقيـق األهـداف املتمثلـة يف الشـروع، دون قطيعـة      
املاضي، يف وضع وتنفيذ سياسـات فضـائية مـن شـأهنا إتاحـة مـربرات وجيهـة وفـرص وحـوافز          
عملية للحفاظ على ذلك التوازن. ويتعني على الدول واملنظمات احلكومية الدوليـة أن تضـمن   

ني لتلك األهداف يف مجيع قطاعـات األنشـطة الفضـائية لـديها وفيمـا خيـص       امَّالفهم والدعم التَّ
  تعلقة بتقرير السياسات الفضائية.ب املكل اجلوان

ويستلزم املفهوم والسياسة العامة املتعلقان بكفالة االستدامة ألنشطة الفضـاء اخلـارجي     -٧
يف األمد البعيد، اللذان تسند إليهما املبادئ التوجيهية وظائف تنظيمية خاصـة، حتديـَد السـياق    

ا الـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة، وهـي      العام لالستمرارية يف حتسني الكيفية اليت ُتثبت هب
تعكف على إعداد أنشطتها الفضائية وختطيطها والقيام هبا، نواياهـا السـلمية خبصـوص الفضـاء     
ــال        ــة الفضــاء اخلــارجي مــن أجــل أجي ــة بيئ ــار الواجــب لضــرورة محاي ــويل االعتب اخلــارجي وت

مرارية. وينبغـي التســليم إىل  املسـتقبل، وكــذلك حتديـَد األســاليب الكفيلـة بتحقيــق تلـك االســت    
مصاحل الدول واملنظمات احلكوميـة الدوليـة يف   أنَّ أبعد احلدود، مبراعاة هذه املهمة األساسية، ب

───────────────── 
 تقرير فريق اخلرباء احلكوميني املعين بتدابري كفالة الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي )١(  

)A/68/189.( 
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الفضاء اخلارجي، مبا هلا أو ُيحتمل أن يكون هلا من تبعات علـى الـدفاع/األمن القـومي، جيـب     
مـــام أنشـــطة االستكشـــاف أ مـــع احلفـــاظ علـــى الفضـــاء اخلـــارجي مفتوحـــاً  أن تتوافـــق متامـــاً

للمبـادئ   ١٩٦٧واالستخدام مع احملافظـة علـى حالتـه مبقتضـى املـادة األوىل مـن معاهـدة عـام         
املنظِّمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشـاف واسـتخدام الفضـاء اخلـارجي، مبـا يف ذلـك القمـر        

وينبغـي   واألجرام السماوية األخرى، ومبقتضـى مبـادئ القـانون الـدويل وقواعـده ذات الصـلة.      
جتســـيد هـــذا النـــهج يف السياســـات واللـــوائح التنظيميـــة املعياريـــة الـــيت تعتمـــد عليهـــا الـــدول   
ــارجي      ــاء اخلـ ــة بالفضـ ــغيلية املتعلقـ ــات التشـ ــد املتطلبـ ــة يف حتديـ ــة الدوليـ ــات احلكوميـ واملنظمـ
واســتخدام القــدرات الفضــائية وإدارة موجوداهتــا الفضــائية أو مــا يتصــل هبــا مــن موجــودات      

  ارجي.إىل أسس قانونية والتصدي للطوارئ يف الفضاء اخل استناداً
ــدول       -٨ ــة إىل جمموعــة كــبرية مــن املعــارف واخلــربات لــدى ال ــادئ التوجيهي وتســتند املب

واملنظمات احلكومية الدوليـة والكيانـات غـري احلكوميـة الوطنيـة والدوليـة. ومـن مث فهـي تعـين          
كـذلك مجيـع أنشـطة الفضـاء، اجلاريـة      الكيانات احلكومية وغـري احلكوميـة علـى حـد سـواء، و     

منــها واملزمــع القيــام هبــا، ومجيــع مراحــل البعثــات الفضــائية، مبــا يف ذلــك اإلطــالق والتشــغيل    
 والتخلص من املكونات يف هناية البعثة.

لوضـع ممارسـات وطنيـة ودوليـة وأُطـر لألمـان        وميكن اختـاذ املبـادئ التوجيهيـة أساسـاً      -٩
ن هـذه املبـادئ يف الوقـت ذاتـه مـن تـوخي       الفضـاء اخلـارجي، ومتكِّـ    فيما يتعلق بالقيام بأنشـطة 

 املرونة يف تكييف هذه األطر مع الظروف واهلياكل التنظيمية اخلاصة بكل بلد.

ويشـــمل اإلطـــار القـــانوين ذو الصـــلة باملبـــادئ التوجيهيـــة معاهـــدات األمـــم املتحـــدة    -١٠
املمارسـات وأسـاليب العمـل واملعـايري      أيضـاً ومبادئها احلالية بشأن الفضـاء اخلـارجي. وتراعـى    

أنَّ الفضــاء، باعتبــار  التقنيــة والسياســات العامــة احلاليــة واخلــربات املكتســبة مــن القيــام بأنشــطة
يف املعـايري واملتطلبـات    فعـالً القصد مـن هـذه املبـادئ التوجيهيـة أن تكمـل اإلرشـادات املتاحـة        

 التنظيمية احلالية.

أنَّ مبوجـب القـانون الـدويل، غـري      قانونـاً حد ذاهتا، غـري ملزمـة    واملبادئ التوجيهية، يف  -١١
ــدويل وقواعــده       ــادئ القــانون ال ــذها ينبغــي أن تكــون متســقة مــع مب اإلجــراءات املتخــذة لتنفي
املنطبقة. وقد صيغت من منطلق حتسني ممارسات الدول واملنظمات الدولية فيما يتعلق بتطبيـق  

الصلة. وينبغـي عـدم تفسـري هـذه املبـادئ التوجيهيـة بأهنـا        مبادئ القانون الدويل وقواعده ذات 
 تنقيح أو تكييف أو إعادة تفسري للمبادئ والقواعد املذكورة.
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ويعترب تنفيذ املبادئ التوجيهيـة خطـوة حكيمـة وضـرورية يف إطـار محايـة بيئـة الفضـاء           -١٢
ليـة والكيانـات   اخلارجي من أجـل أجيـال املسـتقبل. وينبغـي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدو       

غري احلكومية الوطنية والدولية أن تتخذ طواعيةً تدابري، من خالل آلياهتا املنطبقة، تكفـل تنفيـذ   
  .عملياهذه املبادئ التوجيهية إىل أبعد حد ممكن وجمد 

وجتسد املبادئ التوجيهيـة توافقـا دوليـا بشـأن التـدابري الالزمـة لتعزيـز اسـتدامة أنشـطة            -١٣
إىل املستوى املعريف احلايل واملمارسـات املعمـول هبـا.     استناداًيف األمد البعيد،  الفضاء اخلارجي

ويصــبح مــن الــالزم، كلمــا ازداد فهــم خمتلــف العوامــل الــيت تــؤثر يف اســتدامة أنشــطة الفضــاء   
اخلارجي يف األمد البعيد، مراجعة جمموعة املبادئ التوجيهية، مع إمكانيـة تنقيحهـا علـى ضـوء     

 دة اليت جيري التوصل إليها.النتائج اجلدي
    

    املبادئ التوجيهية بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد  - ثانياً  
تستند اجملموعة التالية من املبادئ التوجيهية الطوعية اليت حتدد مفهـوم اسـتدامة أنشـطة      -١٤

احملليـة والدوليـة لضـمان هـذه     الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، واملعايَري األساسية واملمارسات 
االستدامة، إىل مبدأ مفاده ضرورة إبقاء الفضاء اخلارجي باستمرار بيئة تشغيلية مستقرة وآمنـة  
وخالية مـن الصـراعات مـن أجـل أجيـال املسـتقبل، ومتاحـة لالسـتخدام يف األغـراض السـلمية           

الـدويل اسـتفادة كاملـة مـن     ا باسـتفادة اجملتمـع   جوهريـ  وللتعاون الدويل، ويرتبط ذلـك ارتباطـاً  
الفرص املتاحة من أجل الزيادة املطردة يف إمكانية التنبؤ بأنشطة الفضاء وشـفافيتها وبنـاء الثقـة    

هـذه السـمات   نَّ يف هذا اجملال، من خالل اختاذ تـدابري عمليـة خمصصـة هلـذا الغـرض؛ وذلـك أل      
اخلـارجي يف األمـد البعيـد    تفضي إىل تطبيـق املبـادئ التوجيهيـة بشـأن اسـتدامة أنشـطة الفضـاء        

 وتساعد على ذلك التطبيق.

وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدوليـة، عنـد تطبيقهـا للمبـادئ التوجيهيـة حبسـن         -١٥
ب إلنشاء وتفعيل نظام مناسب للتنظيم الداخلي (مبا يشمل اإلجراءات واملتطلبـات  نية، أن ترتِّ

يذ الوظائف ذات الصلة هبدف أداء املهـام املتعلقـة   الالزمة) وآليات للتعاون الدويل من أجل تنف
  بضمان استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.

واهلدف من املبادئ التوجيهية، كما تنفذها الـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة مـن        -١٦
دويل شـكل مـن أشـكال اإلغفـال ملبـادئ القـانون الـ       أيِّ خالل استخدام الوسائل املناسـبة دون  

ــاا أو وقواعــده احلاليــة املنطبقــة أو التعــارض شــكليمعهــا، هــو إتاحــة إطــار تنظيمــي فعــال  عملي
يسمح بإجياد السبل والوسائل العملية الكفيلـة بزيـادة ترشـيد أنشـطة الفضـاء اخلـارجي، حبيـث        
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ليـة  تستطيع الدول واملنظمات احلكوميـة الدوليـة القيـام بتلـك األنشـطة باسـتخدام اآلليـات احلا       
وإنشاء آليات جديدة ميكن التعويل عليها يف تلبية احلاجـة إىل تطـوير اإلمكانـات الفضـائية مـن      
خالل جهود التعـاون واملسـاعدة علـى التقليـل إىل أدىن حـد ممـا يلحـق ببيئـة الفضـاء اخلـارجي           

  وبأمان العمليات الفضائية من أضرار جسيمة، أو جتنب تلك األضرار قدر اإلمكان.
لسعي إىل حتقيق اهلدف املتمثل يف كفالـة اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف      وعند ا  -١٧

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

ــى      عــن قصــد أو عــن غــري قصــد، مبــ     ــة، عل ــده املنطبق ــدويل وقواع ــانون ال ــادئ الق ا خيــالف مب
شـكل مـن األشـكال، و/أو تـؤدي     أيِّ موجودات يف الفضاء اخلارجي و/أو تلحق هبا أضرارا بـ 

ألسـباب   االًوفعَّـ  كـامالً  إىل نشوء ظروف ميكن أن يتعذر معها تطبيق املبادئ التوجيهية تطبيقاً
  تتعلق باألمن القومي.

مــن العناصــر املكونــة ملفهــوم اســتدامة أنشــطة الفضــاء        املســاس بــأيٍّ وينبغــي، دون   -١٨
رصــد املخــاطر بغــرض أنَّ اخلــارجي يف األمــد البعيــد واملمارســات الراميــة إىل كفالتــها، إدراك 

حتديد العوامل اليت تؤثر يف طبيعة وحجم املخاطر يف خمتلف قطاعات أنشطة الفضـاء اخلـارجي   
تمل حدوثها يف بيئة الفضاء من أكثر املهام صعوبة من حيـث  واألحوال والتطورات اخلطرة احمل

هتيئة ظروف مواتية لتنفيذ ومراعاة أساليب العمل الـيت ميكـن هبـا للـدول واملنظمـات احلكوميـة       
أن تتعــاون بفعاليــة بــأن تتناصــح   الدوليــة، علــى ضــوء اللــوائح التشــريعية والتعاهديــة املنطبقــة،  

  العملية املمكنة.ساعد بعضها بعضا جبميع السبل ُيو
ــة تســهيالً أل      -١٩ ــات التالي ــة ضــمن الفئ ــادئ التوجيهي ــد أُدرجــت املب تنفــذها خمتلــف   نوق

الكيانات احلكومية وغري احلكومية، وهي: السياسة العامة واإلطار التنظيمـي ألنشـطة الفضـاء؛    
وير يف وأمان العمليـات الفضـائية؛ والتعـاون الـدويل وبنـاء القـدرات والتوعيـة؛ والبحـث والتطـ         

 اجملالني العلمي والتقين؛ والتنفيذ والتحديث.
    

    الفضاء ألنشطة التنظيميواإلطار  السياسة العامة  - ألف  
تــرد يف املبــادئ التوجيهيــة مــن [...] إىل [...] إرشــادات موجهــة إىل احلكومــات واملنظمــات 

ع سياسـات عامـة   احلكومية الدولية املعنيـة الـيت تـأذن بأنشـطة فضـائية أو تقـوم هبـا، بشـأن وضـ         
وأطر تنظيمية وممارسات تدعم استدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد. كمـا تعيـد        
التأكيد على أمهية استخدام الفضاء يف األغراض السـلمية وتنفيـذ تـدابري تكفـل الشـفافية وبنـاء       
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سـلبا علـى   حوادث قد تـؤثر  أيِّ الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي من أجل احليلولة دون وقوع 
القيـــام بأنشـــطة الفضـــاء اخلـــارجي يف أغـــراض ســـلمية وعلـــى أمنـــها وأماهنـــا. وتتنـــاول هـــذه  
اإلرشادات اعتماد أطر تنظيمية وطنية وتشجيع الكيانات اليت تقـوم بأنشـطة الفضـاء اخلـارجي     

هبا زيادةً يف أمان هذه األنشطة واستدامتها. وتتضـمن هـذه    ىعلى تنفيذ التدابري الطوعية املوص
ر تقاسـم املعلومـات بشـأن األجسـام الفضـائية واألحـداث املداريـة        تدابري تيسِّـ أيضاً اإلرشادات 

  وتقاسم بيانات االتصال اخلاصة بالكيانات املسؤولة عن عمليات املركبات الفضائية.
    

    ]١٢+٩[املبدآن التوجيهيان السابقان  ١املبدأ التوجيهي     
طة الفضاء اخلارجي، وتنقيحها وتعديلها اعتماد أطر تنظيمية وطنية بشأن أنش    

    االقتضاء حسب
تنظيميـة   أطـراً ل، حسـب االقتضـاء،   ح أو تعـدِّ ينبغي للدول أن تعتمـد، أو تـنقِّ    -١-١  

وطنية بشأن أنشطة الفضاء اخلارجي مبراعاة التزامات الدول مبوجب معاهـدات األمـم املتحـدة    
 دوالًلة عن أنشـطة الفضـاء اخلـارجي الوطنيـة و    مسؤو دوالًاملتعلقة بالفضاء اخلارجي باعتبارها 

تنظيميـة وطنيـة،    أطـراً ُمطِلقة. وينبغي للدول، عند اعتمادها أو تنقيحها أو تعديلها أو تنفيـذها  
  أن تنظر يف إمكانية استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.

ة حكوميـة وغـري   مع تزايد أنشطة الفضاء اخلارجي اليت تقوم هبـا جهـات فاعلـ     -٢-١  
الدول تتحمل مسـؤولية دوليـة عـن أنشـطة الفضـاء      أنَّ إىل  نظراًحكومية يف شىت أحناء العامل، و

تنظيميـة   أطـراً اليت تقوم هبا كيانـات غـري حكوميـة، ينبغـي أن تعتمـد الـدول أو تـنقح أو تعـدل         
ا علـى الصـعيد   تكفل التطبيق الفعال للقواعد واملعـايري واملمارسـات ذات الصـلة املقبولـة عمومـ     

  الدويل للقيام بأنشطة الفضاء اخلارجي بأمان.
ــها أو اعتمادهــا، ينبغــي       -٣-١   ــة أو تنقيحهــا أو تعديل ــة وطني ــد وضــع أطــر تنظيمي عن

الذي يتضمن توصـيات بشـأن التشـريعات     ٦٨/٧٤للدول أن تراعي أحكام قرار اجلمعية العامة 
دامه يف األغــراض الســلمية. وينبغــي الوطنيــة ذات الصــلة باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخ

، تكتفي الدول مبراعاة املشاريع واألنشـطة الفضـائية احلاليـة بـل أن تراعـي أيضـاً       بوجه خاص أالَّ
قدر اإلمكان، احتمال تطور قطاعها الفضائي الوطين، وأن تتوخى وضع لـوائح تنظيميـة مالئمـة    

هــذا الصــدد. ومــن املهــم أن ُتعــىن  يف الوقــت املناســب مــن أجــل اجتنــاب الثغــرات القانونيــة يف  
ة لقطاع الدولة الفضائي، وكـذلك بظروفهـا   دَّداللوائح التنظيمية الوطنية بالطبيعة واخلصائص احمل

  االقتصادية العامة اليت هتيئ املناخ املوايت ملزيد من التوسع يف هذا القطاع.
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دة أو تنقـيح  ينبغي للدول أن تضع يف اعتبارها، عند سن لـوائح تنظيميـة جديـ     -٤-١  
أو تعــديل التشــريعات احلاليــة، التزاماهتــا مبوجــب املــادة السادســة مــن معاهــدة املبــادئ املنظِّمــة  
ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلـك القمـر واألجـرام    

نـة مثـل   ئل معيَّالسماوية األخرى. وقد جرت العادة على أن ُتعىن اللوائح التنظيمية الوطنية مبسا
األمان واملسؤولية واملوثوقية والتكلفة. وينبغي للدول أن تنظر يف إمكانية وضع لـوائح تنظيميـة   

تبلغ درجة اإللزام فيهـا   جديدة تعزز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، على أالَّ
  اخلارجي يف األمد البعيد. احليلولة دون اختاذ مبادرات هادفة إىل استدامة أنشطة الفضاء حدَّ
    

    ]٢٣+٢٢+١٣+١١+١٠[املبادئ التوجيهية السابقة  ٢املبدأ التوجيهي     
مراعاة عدد من العناصر عند وضع أطر تنظيمية وطنية بشأن أنشطة الفضاء اخلارجي     

    تنقيحها أو تعديلها، حسب االقتضاء أو
ضع تـدابري تنظيميـة منطبقـة    ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، عند و  -١-٢  

علــى اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد أو تنقــيح تلــك التــدابري أو تعديلــها،    
حســب االقتضــاء، أن تنفــذ التزاماهتــا الدوليــة، مبــا فيهــا االلتزامــات مبوجــب معاهــدات األمــم    

  املتحدة املتعلقة بالفضاء اليت هي طرف فيها.
ظمات احلكومية الدولية، عند وضع أطـر تنظيميـة وطنيـة أو    ينبغي للدول واملن  -٢-٢  

  تنقيحها أو تعديلها:
الــذي يتضــمن توصــيات بشــأن  ٦٨/٧٤أن تراعــي أحكــام قــرار اجلمعيــة العامــة   (أ)  

  التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية؛
الفضائي مثل املبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام      أن تنفذ تدابري لتخفيف احلطام  (ب)  

  الفضائي للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، من خالل اآلليات املنطبقة؛
أن تتصدى، قـدر اإلمكـان، ملخـاطر إطـالق األجسـام الفضـائية وتشـغيلها يف          (ج)  

ت والصـحة العامـة والبيئـة. ومـن     املدار وعودهتا إىل الغالف اجلوي، اليت هتدد النـاس واملمتلكـا  
ــات ضــمان اجلــودة        ــامتني: تقني ــيت هتــدد الصــحة والســالمة الع ــتحكم يف املخــاطر ال وســائل ال
والتحكم يف املخاطر؛ ومنهجيات تقيـيم احتمـاالت اإلصـابات الـيت تلحـق بالنـاس أو األضـرار        

حملـاوالت   اليت تلحق باملمتلكات بسبب أجسام تصـل إىل سـطح األرض مـن الفضـاء أو نتيجـة     
اإلطالق؛ وتقييمات احتماالت اخلطر وحتلـيالت املخـاطر ودراسـات األثـر البيئـي الـيت تشـمل        
ــودة اخلاضــعة          ــة الكوكــب. ويف حــاالت الع ــدابري محاي ــات الفضــاء؛ وت ــة لبعث املراحــل الكامل
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للتحكم للمركبات الفضائية أو املراحل املداريـة و/أو دون املداريـة ملركبـات اإلطـالق، ينبغـي      
لـــدول واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة أن تنظـــر يف توجيـــه إشـــعارات إىل املالحـــني اجلـــويني  ل

  ؛فعالًوالبحريني باستخدام اإلجراءات املعمول هبا 
أن تشــجع علــى وضــع لــوائح تنظيميــة وسياســات عامــة تــدعم فكــرة التخفيــف   (د)  

اء اخلـارجي. وتشـجَّع   قدر اإلمكان من تأثري األنشطة البشـرية يف كوكـب األرض ويف بيئـة الفضـ    
إىل أهـداف إمنائيـة مسـتدامة     اسـتناداً الدول واملنظمات احلكومية الدولية على التخطيط ألنشـطتها  

 وإىل املتطلبات الوطنية الرئيسية واالعتبارات الدولية املتعلقة باستدامة الفضاء واألرض؛

صـادر القـدرة   أن تنفذ اإلرشادات الواردة يف إطار األمان اخلاص بتطبيقـات م   )(ه  
املبـادئ املتصـلة باسـتخدام مصـادر      النووية يف الفضاء اخلارجي وأن حتقق الغـرض املنشـود مـن   

ا ا وقانونيـ تنظيميـ  القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي من خالل اآلليات املنطبقة اليت تتيح إطاراً
م مصـادر القـدرة النوويـة    ن املسؤوليات وآليات تقدمي املساعدة، وذلـك قبـل اسـتخدا   ا يبيِّوتقني

  يف الفضاء اخلارجي؛
أن تراعي الفوائد احملتمل جنيهـا مـن اسـتخدام املعـايري التقنيـة الدوليـة احلاليـة،          (و)  

مبا فيها املعايري اليت تنشرها املنظمة الدولية للتوحيـد القياسـي واللجنـة االستشـارية املعنيـة بـنظم       
ي الوطنيــة. وعــالوة علــى ذلــك، ينبغــي للــدول أن البيانــات الفضــائية وهيئــات التوحيــد القياســ

تنظر يف استخدام املمارسات املوصى هبا واملبادئ التوجيهية الطوعية املقترحة من جلنة التنسـيق  
  املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي وجلنة أحباث الفضاء؛

وص جمموعة متنوعـة  م التكاليف واإلجيابيات والسلبيات واملخاطر خبصأن تقيِّ  (ز)  
من البـدائل وأن تكفـل وضـوح الغـرض مـن هـذه التـدابري وإمكانيـة تطبيقهـا مبراعـاة القـدرات            
التقنيــة والقانونيــة واإلداريــة للــدول الــيت تفــرض اللــوائح التنظيميــة. وينبغــي أن تتســم اللــوائح    

ل، مـن حيـث املـال    بالكفاءة من حيث تقليل تكلفة االمتثال هلا (على سبيل املثاأيضاً التنظيمية 
  أو الوقت أو املخاطر) مقارنة بالبدائل املمكنة األخرى؛

أن تشجع الكيانات الوطنية املعنية على إسداء املشورة خالل عملية وضـع األطـر     (ح)  
للنتـائج غـري املقصـودة الـيت قـد تترتـب علـى درجـة          التنظيمية اليت ختضع هلا أنشـطة الفضـاء، تالفيـاً   

  يف عملية التنظيم أو تعاُرض هذه العملية مع التزامات قانونية أخرى؛  إلزام زائدة عن احلد 
دراسة وتكييف التشـريعات احلاليـة ذات الصـلة لضـمان امتثاهلـا هلـذه املبـادئ          (ط)  

  التوجيهية، مبراعاة احلاجة إىل فترات انتقالية حسب مستوى تطورها التقين.
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    ]٣٣+٣٢+١٤ة [املبادئ التوجيهية السابق ٣املبدأ التوجيهي     
    اإلشراف على أنشطة الفضاء اخلارجي    

ينبغي للدول، عند إشرافها على األنشطة الفضائية اليت تقوم هبـا كيانـات غـري      -١-٣  
لدى الكيانات اخلاضعة لواليتها القضائية و/أو سيطرهتا اليت تقـوم بأنشـطة   أنَّ حكومية، كفالة 

لتخطـيط أنشـطة الفضـاء والقيـام هبـا مبـا خيـدم        الفضاء اخلـارجي اهلياكـل واإلجـراءات الالزمـة     
لـديها وسـائل   أنَّ اهلدف املتمثل يف تعزيز استدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد، و     

االمتثــال لألطــر واملتطلبــات والسياســات والعمليــات التنظيميــة الوطنيــة والدوليــة ذات الصــلة.  
ن آليـات َتواُصـل وتشـاور داخـل اهليئـات      وينبغي أن تعمل الدول على ضمان وجود ما يلزم م

  املختصة اليت تشرف على أنشطة الفضاء أو تقوم هبا وفيما بني تلك اهليئات.
تتحمل الدول مسؤولية دولية عن األنشطة الوطنية يف الفضاء اخلـارجي وعـن     -٢-٣  

شراف املسـتمر  للقانون الدويل املنطبق، وعن اإل وفقاًاإلذن بتلك األنشطة، اليت جيب القيام هبا 
عليها. وينبغي للدول، يف إطـار وفائهـا بتلـك املسـؤولية، أن تشـجع كـل كيـان مـن الكيانـات          

  يلي:  على القيام مبا  اليت تقوم بأنشطة فضائية
توفري مجيع الكفاءات التقنيـة الالزمـة للقيـام بأنشـطة الفضـاء اخلـارجي بأمـان          (أ)  

ألطـــر التنظيميـــة واملتطلبـــات والسياســـات ومســـؤولية ومتكـــني الكيـــان املعـــين مـــن االمتثـــال ل 
  والعمليات احلكومية واحلكومية الدولية ذات الصلة، واحلفاظ على تلك الكفاءات؛

ــات وإجــراءات     (ب)   ــة أنشــطة الفضــاء    حمــدَّدوضــع متطلب ــان وموثوقي ــاول أم ة تتن
  اخلارجي اخلاضعة لسيطرة الكيان املعين، يف مجيع مراحل البعثات؛

ملخاطر اليت تتعرض هلا استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمـد  تقييم مجيع ا  (ج)  
البعيد بسبب أنشطة الفضاء اليت يقوم هبا الكيان املعين، يف مجيـع مراحـل البعثـة، واختـاذ تـدابري      

  للتخفيف من تلك املخاطر قدر اإلمكان.
ــولِّ         -٣-٣   ــر لت ــان واحــد أو أكث ــيني كي ــى تع ــدول عل ــك، تشــجَّع ال ي إضــافة إىل ذل

املسؤولية عن ختطيط وتنسيق وتقييم األنشطة الفضائية هبـدف تعزيـز فعاليتـها يف دعـم أهـداف      
التنمية املستدامة عالوة على خدمة أهداف املبادئ التوجيهية املتعلقة باسـتدامة أنشـطة الفضـاء    

  اخلارجي يف األمد البعيد حسب منظور ورؤية أمشل.
لكيان الذي يقوم بأنشطة الفضاء اخلـارجي  ينبغي أن تكفل الدولة قيام إدارة ا  -٤-٣  

بوضع هياكل وإجراءات لتخطيط أنشطة الفضاء والقيام هبا مبـا خيـدم اهلـدف املتمثـل يف تعزيـز      
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اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد. وينبغــي أن تشــمل التــدابري املناســبة الــيت      
  تتخذها اإلدارة يف هذا الشأن ما يلي:

ــزام،  (أ)   ــتدامة أنشــطة الفضــاء        االلت ــز اس ــان، بتعزي ــى مســتوى يف الكي ــى أعل عل
  اخلارجي يف األمد البعيد؛

التزام الكيان بتعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد وترسـيخ    (ب)  
  هذا االلتزام داخل الكيان، وكذلك يف التعامالت ذات الصلة مع الكيانات األخرى؛

على أن يكـون التـزام الكيـان باسـتدامة أنشـطة الفضـاء        احلث، قدر اإلمكان،  (ج)  
يف هيكلـه اإلداري ويف إجراءاتـه اخلاصـة بـالتخطيط ألنشـطة       داًاخلارجي يف األمـد البعيـد جمسَّـ   

  والقيام هبا؛  الفضاء اخلارجي وإعدادها
التشجيع، حسب االقتضاء، على إطالع جهات أخرى علـى خـربات الكيـان      (د)  

طة الفضاء اخلارجي على حنو آمن ومستدام كمسامهة من الكيـان يف تعزيـز   يف جمال القيام بأنش
  استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد؛

تعــيني جهــة اتصــال داخــل الكيــان تكلَّــف مبســؤولية التواصــل مــع الســلطات     (ه)  
مـن تـدابري    املعنية لتحقيق الكفاءة يف تقاسم املعلومات يف الوقت املناسب وتنسيق ما قد ُيتخـذ 

  عاجلة من أجل تعزيز أمان أنشطة الفضاء اخلارجي واستدامتها.
ينبغــي أن تعمــل الــدول علــى ضــمان وجــود آليــات َتواُصــل وتشــاور مناســبة    -٥-٣  

داخل اهليئات املختصة اليت تشرف على أنشطة الفضـاء أو تقـوم هبـا وفيمـا بـني تلـك اهليئـات.        
ة املعنيـة وفيمـا بينـها أن يسـاعد علـى وضـع لـوائح        فمن شأن التواصـل داخـل اهليئـات التنظيميـ    

  تنظيمية متسقة وشفافة ومضمونة، تكفل إحراز النتائج املتوخاة يف جمال التنظيم.
ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية اليت تقوم بأنشطة فضائية تنطـوي علـى     - ٦- ٣  

يف الفضــاء اخلــارجي، إطــار  اســتخدام مصــادر قــدرة نوويــة أن تنفــذ، قبــل اســتخدام هــذه املصــادر
األمان اخلاص بتطبيقات مصـادر القـدرة النوويـة يف الفضـاء اخلـارجي مـن خـالل اآلليـات املنطبقـة          

ن املسؤوليات وآليات تقـدمي املسـاعدة ويتفـق مـع الغـرض      ا يبيِّا وتقنيا وقانونيتنظيمي اليت تتيح إطاراً
ــادئ املتصــلة باســتخدام مصــادر ا   ــة يف الفضــاء اخلــارجي، والقــانون   املقصــود مــن املب لقــدرة النووي

  الدويل املنطبق، وميثاق األمم املتحدة ومعاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي.
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    ]٤[املبدأ التوجيهي السابق  ٤املبدأ التوجيهي     
ق املدارية كفالة االستخدام العادل والرشيد والفعال ِلطَيف الترددات الراديوية وشىت املناط    

    اليت تستخدمها السواتل
ينبغــي للــدول، يف إطــار الوفــاء بالتزاماهتــا مبوجــب دســتور االحتــاد الــدويل           -١-٤  

ا السـتدامة  خاصـ  لالتصاالت (االحتاد) واتفاقيته ولوائح الراديو الصادرة عنه، أن تـويل اهتمامـاً  
 ألرض، ولتيسـري اإلسـراع حبـلِّ   أنشطة الفضاء يف األمد البعيد وللتنمية املستدامة على كوكب ا
  املشاكل املستبانة املتعلقة بالتشويش الضار للترددات الراديوية.  

التــرددات أنَّ مــن دســتور االحتــاد الــدويل لالتصــاالت علــى   ٤٤تــنص املــادة   -٢-٤  
مــدارات مرتبطــة هبــا، مبــا فيهــا مــدار الســواتل الثابــت بالنســبة إىل األرض، هــي  الراديويــة وأيَّ

ألحكـام لـوائح    ا طبقـاً واقتصـادي  االًوفعَّـ  رشـيداً  بيعية حمدودة جيب استعماهلا اسـتعماالً موارد ط
الراديو، حىت يتسىن للبلدان أو جملموعات البلدان االستخدام العادل هلذه املدارات والتـرددات،  

  ة.معيَّنمبراعاة االحتياجات اخلاصة للبلدان النامية، واملوقع اجلغرايف لبلدان 
ــاًو  -٣-٤   ــادة    وفق ــوخى مــن امل ــدول    ٤٥للغــرض املت مــن دســتور االحتــاد، ينبغــي لل

ــام بأنشــطتها الفضــائية علــى حنــو ال يتســبب يف      ــة أن تضــمن القي ــة الدولي واملنظمــات احلكومي
التشويش الضار على استقبال وإرسال اإلشارات الراديويـة املتعلقـة بأنشـطة الفضـاء الـيت تقـوم       

ة أخــرى، باعتبــار ذلــك أحــد ســبل تعزيــز اســتدامة أنشــطة  هبــا دول ومنظمــات حكوميــة دوليــ
  الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.

ــف        -٤-٤   ــتخدامها للطيـ ــد اسـ ــة، عنـ ــة الدوليـ ــات احلكوميـ ــدول واملنظمـ ــي للـ ينبغـ
الكهرمغنطيسي، أن تضع يف اعتبارها متطلبات نظم رصد األرض الفضائية وغريها مـن الـنظم   

للــوائح  وفقــاًتنميــة املسـتدامة علــى كوكــب األرض، وذلـك   واخلـدمات الفضــائية الـيت تــدعم ال  
الراديو الصادرة عـن االحتـاد الـدويل لالتصـاالت والتوصـيات الصـادرة عـن قطـاع االتصـاالت          

  الراديوية باالحتاد.
ينبغي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن تكفـل تنفيـذ إجـراءات لـوائح           -٥-٤  

لالتصاالت بشـأن الوصـالت الراديويـة الفضـائية. كمـا ينبغـي        الراديو اليت أقرها االحتاد الدويل
للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تشجع وتدعم التعاون اإلقليمي والدويل هبدف حتسـني  
الفعالية يف اختاذ القرارات وتنفيذ تدابري عملية إلزالة ما ُيكتشـف مـن تشـويش ضـار لتـرددات      

  راديوية على وصالت راديوية فضائية.
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فيمـــا خيـــص املركبـــات الفضـــائية وصـــواريخ اإلطـــالق املـــداري يف مركبـــات     -٦-٤  
اإلطالق اليت أهنت أطوارها التشغيلية يف مدارات متر عرب منطقة املدار األرضي املنخفض، ينبغـي  
إزالة تلك املركبات والصـواريخ مـن املـدار بطريقـة خاضـعة للـتحكم. فـإذا تعـذر ذلـك، َوَجـَب           

رات متكِّــن مــن تفــادي وجودهــا لوقــت طويــل يف منطقــة املــدار األرضــي  الــتخلص منــها يف مــدا
املركبات الفضائية وصـواريخ اإلطـالق املـداري يف مركبـات اإلطـالق الـيت أهنـت        أمَّا املنخفض. 

فينبغـي تركهـا يف    ،أطوارها التشغيلية يف مدارات متر عرب منطقة املدار املتزامن مع دوران األرض
ي تشويشها لوقت طويل على هذه املنطقة. وبالنسـبة لألجسـام الفضـائية    مدارات متكِّن من تفاد

املوجودة يف منطقة املدار املتـزامن مـع دوران األرض أو بـالقرب منـها، ميكـن احلـد مـن إمكانيـة         
حدوث اصطدامات يف املستقبل بترك تلـك األجسـام عنـد انتـهاء مهمتـها يف مـدار فـوق منطقـة         

  رض، حبيث ال تشوش على هذه املنطقة أو تعود إليها.املدار املتزامن مع دوران األ
    

    ]٥[املبدأ التوجيهي     
يف نـــص مشـــروع املبـــدأ  ٥: أُدرجـــت األفكـــار الـــواردة يف مشـــروع املبـــدأ التـــوجيهي  ملحوظـــة[

  من جمموعة مشاريع املبادئ التوجيهية]. ٥وبذلك اختفى نص مشروع املبدأ التوجيهي  ٦  التوجيهي
    

    ]٤٠[املبدأ التوجيهي السابق  ٦ي املبدأ التوجيه    
    تعزيز املمارسة املتمثلة يف تسجيل األجسام الفضائية    

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

    ]١يل [البد    
ينبغي أن تواظب الدول واملنظمات احلكومية الدولية، دعماً ألهـداف اتفاقيـة     -١-٦[  
، علـى  ١٩٧٥كـانون الثاين/ينـاير    ١٤األجسـام املطلقـة يف الفضـاء اخلـارجي املربمـة يف      تسجيل 

ــك           ــا يف تل ــراءات التســجيل املنصــوص عليه ــال والشــامل إلج ــذ الفع ــل التنفي ــدابري تكف ــاذ ت اخت
االتفاقية. كما ينبغي هلا يف هذا السياق أن تتعهـد بـاخلروج بسياسـات ناجحـة تتمثـل يف أدوات      

ظيمية معيارية، على أساس املهام املنجزة فيما يتعلـق بتعزيـز املمارسـة املتمثلـة يف     عملية ولوائح تن
يف القرارات والتوصـيات ذات الصـلة الصـادرة عـن      دَّدتسجيل األجسام الفضائية على النحو احمل

اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، حبيــث حتظــى إجــراءات تقــدمي معلومــات مفصــلة عــن التســجيل  
ع النطــاق وُتكفــل هلــا االســتدامة يف األمــد البعيــد. وينبغــي للــدول واملنظمــات  بقبــول دويل واســ

احلكومية الدولية أن تتصرف يف هذا امليدان بالتحلي بروح املسؤولية، معتربةً التسجيلَ الصـحيح  
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ا يف ضمان األمن يف الفضاء اخلارجي؛ وينبغـي هلـا بنـاء علـى ذلـك      هام لألجسام الفضائية عامالً
  باملبادئ األساسية التالية وأن ُتخضع سياساهتا لتلك املبادئ.] أن تسترشد

    
    ]٢[البديل     

ــاًينبغـــي للـــدول واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة أن تكفـــل،    -١-٦[   ــام  وفقـ ألحكـ
ــة يف      ــارجي املربمـ ــاء اخلـ ــة يف الفضـ ــام املطلقـ ــجيل األجسـ ــة تسـ ــداف اتفاقيـ ــانون  ١٤وأهـ كـ

لقانونية الدولية ذات الصلة،] التنفيـذ الفعـال والشـامل    ، [وكذلك للقواعد ا١٩٧٥الثاين/يناير 
ملمارسات التسجيل اليت أوصت هبا اجلمعية العامة لألمم املتحدة. وحتقيقا هلذا الغـرض، ينبغـي   
للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة أن تعتمــد مــا يلــزم مــن سياســات عامــة ولــوائح تنظيميــة 

هنا تقـدم معلومـات مفصـلة عـن األجسـام الفضـائية       ترمي إىل تعزيز تلك املمارسات، خاصة وأ
وعن تشغيلها وحالتها، حىت حتظى تلك املمارسات بقبول دويل واسع النطاق وباالسـتدامة يف  
األمد البعيد. وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تسعى، متحليـةً بـروح املسـؤولية،    

يف ضـمان   حامسـاً  لألجسـام الفضـائية عـامالً    وراء بلوغ هذه الغاية، باعتبار التسجيل الصـحيح 
الســتدامة األنشــطة الفضــائية يف األمــد    األمــن واألمــان يف الفضــاء اخلــارجي، ومــن مث شــرطاً   

ــاً  ــد. وحتقيق ــإطالق جســم يف الفضــاء اخلــارجي        البعي ــأذن ب ــيت ت ــة ال ــة، ينبغــي للدول هلــذه الغاي
الفضـاء اخلـارجي، كفالـة أن     للمـادة السادسـة مـن معاهـدة     وفقـاً وتشرف على هذا اإلطالق، 

ُيتخذ قبل اإلطالق، على النحو الواجب، مجيع مـا يلـزم مـن ترتيبـات والتزامـات حـىت تسـجل        
  )٢(الدولة (الدول) املطِلقة اجلسم بالشكل الصحيح.]

ــذها         -٢-٦   ــيت ُتنِف ــة ال ــنص بوضــوح يف الصــكوك التنظيمي ــراض و/أو ال ــي االفت ينبغ
يــة وذات الصــلة بالسياســات الفضــائية بأنــه ال جيــوز للــدول الـدول واملنظمــات احلكوميــة الدول 

اا أو واملنظمات احلكومية الدولية أن تقوم، شكليبإغفال إجراءات التسجيل أو تنفيـذها  عملي ،
بشكل غري صحيح، وأّنه قد يترتـب علـى عـدم تسـجيل األجسـام الفضـائية انعكاسـات سـلبية         

ــة  خطــرية فيمــا خيــص ضــمان أمــان العمليــات الفضــ    ائية. وينبغــي للــدول واملنظمــات احلكومي
تشـجع علـى هـذه املمارسـات أو      الدولية أن [تـثين عـن ممارسـات االمتنـاع عـن التسـجيل وأالَّ      

ــز ممارســات [تســجيل] تتعــارض مــع    ســبب كــان] [أالَّيِّ تــدعمها أو جتيزهــا أل تــدعم أو جتي
مــىت أثــارت عمليــات االلتزامــات مبوجــب اتفاقيــة التســجيل]. كمــا ينبغــي البحــث عــن حلــول 

───────────────── 
، ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٩إىل  ٥ملعقود بني دورتني يف الفترة من اقُترح، أثناء االجتماع ا )٢(  

 بالقبول. ٣-٦للفقرة  ٢اجلملة األخرية من هذه الفقرة إذا حظي البديل  حذف
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ة ألجسام فضـائية مسـائل قانونيـة أو تقنيـة تسـتوجب تـوخي احلـرص الواجـب يف         حمدَّدإطالق 
  تنفيذ إجراءات التسجيل.

  
  .]معروضتان على الوفود للنظر فيهما ٣‐٦ترد أدناه صيغتان بديلتان للفقرة [
    

    ]١[البديل     
ــاًفضــائي إذا أمكــن [االدعــاء] املعقــول بعــدم تســجيل جســم     -٣-٦[   ــايري  وفق للمع

ــة العامــة، جــاز للــدول واملنظمــات      ــة التســجيل ويف قــرارات اجلمعي املنصــوص عليهــا يف اتفاقي
إىل الدولة (الدول)/املنظمة (املنظمات) احلكوميـة الدوليـة الـيت     احلكومية الدولية أن توجه طلباً

ا أن تـدحض رمسيـ   ُيفترض أهنا امتنعـت عـن التسـجيل، تلـتمس فيـه منـها أن توضـح نواياهـا أو        
ــرد علــى تلــك    أيِّ ادعــاء عــدم التســجيل. وينبغــي تعليــل    افتــراض بعــدم التســجيل. وينبغــي ال

الطلبات والتعليُق على عدم التسجيل املفترض بغية تصحيح ما قـد يكـون هنـاك مـن تصـورات      
يهــا شــواغل. وينبغــي للــدول/املنظمات احلكوميــة الدوليــة الــيت توجَّــه إلأيِّ خاطئــة و/أو تبديــد 

د وراء قصـد حمـدَّ  أيِّ دوافع خفية و/أو أيِّ تلك الطلبات أن تثبت، عند االقتضاء، عدم وجود 
مـن امتنـاع عـن التسـجيل. [والـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة ملزمـة بـأن            فعالًما حدث 

  الطلبات.]  نها من تفادي سوء استخدام احلق يف توجيه تلكتتصرف على حنو ميكِّ
    

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

تتصــل، قبــل إطــالق اجلســم الفضــائي وعنــد عــدم وجــود اتفــاق مســبق، بالــدول أو املنظمــات  
علـى   الدولية اليت ميكن وصفها بأهنا الدول املطِلقة لذلك اجلسم الفضائي من أجل االتفاق معاً

قــب إطــالق جســم يــان الــذي ينبغــي لــه أن يســجل اجلســم الفضــائي. وعحتديــد الدولــة أو الك
ــاد بــ      فضــائي، وإذا حــدث أن  ــدعوها إىل االعتق ــة (دول) ســبب ي ــدى دول ــان ل اجلســم أنَّ ك

الفضـائي لــن يسـجَّل، كــان علــى تلـك الــدول أن تنســق مـع الــدول الــيت حيتمـل أن تكــون قــد      
ة أو سيطرة على اجلسم الفضـائي غـري   أطلقت ذلك اجلسم و/أو مع الدول اليت هلا والية قضائي

ــه أن يســجل اجلســم الفضــائي.           ــي ل ــذي ينبغ ــان ال ــة أو الكي ــد الدول ــن أجــل حتدي املســجل م
حالة تلقي إحدى الدول استفسارا بشأن التسجيل، كـان علـى تلـك الدولـة أن تـرد علـى        ويف

الكيــان الــذي  بغيــة حتديــد الدولــة الــيت ينبغــي هلــا، أو عمليــااالستفســار يف أقــرب وقــت ممكــن 
  ينبغي له، تسجيل اجلسم الفضائي.]
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ينبغــي ملكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي [أن خيــوَّل، بشــكل دائــم، الصــالحية      -٤-٦  
نـه مـن أن حيقـق علـى حنـو ُمـرضٍ       الالزمة الختاذ إجراءات من أجل إنشاء وتعهُّد آلية تنفيذية متكِّ

ة موحَّـد ات احلكوميـة الدوليـة مبمارسـة    اهلدف املتمثل يف تشـجيع وضـمان َتقَيُّـد الـدول واملنظمـ     
تتعلق بتقدمي معلومات مفصلة عن التسجيل. وينبغي للمكتب، علـى وجـه التحديـد،] أن يـؤدي     
بفعالية مهام متكاملة خبصـوص مـا يلـي: مجـع معلومـات عـن عمليـات اإلطـالق املداريـة املنفـذة           

دار أرضي أو أبعـد) وعـن   وأسفرت عن وضع أجسام يف م فعالً(أي عمليات اإلطالق اليت متت 
وإسـناد   [؛ إىل مـدار أرضـي أو أبعـد)    فعالًاألجسام املدارية (أي األجسام الفضائية اليت أُطلقت 

لنظـام جلنـة أحبـاث الفضـاء،      وفقـاً تسميات دولية لعمليات اإلطالق املدارية واألجسام املداريـة  
  .عالوة على إرسال تلك التسميات إىل دول التسجيل]

للــدول املطِلقــة، وللمنظمــات احلكوميــة الدوليــة عنــد االقتضــاء، أن        ينبغــي  -٥-٦  
مي خـدمات اإلطـالق يف   تتحمل املسؤولية عن أن تطالـب، بنـاء علـى أسـباب مشـروعة، مقـدِّ      

الفضاء واملستفيدين منها باستيفاء مجيع شروط التسجيل املنصوص عليها يف اتفاقيـة التسـجيل،   
جـدوى تـوفري معلومـات مفصـلة عـن التسـجيل وأن       وأن تشجع تلـك اجلهـات علـى النظـر يف     

ا علـى  مؤسسـي  حتثها على ذلك. وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية اليت أضفت طابعـاً 
املمارسة املتمثلة يف توفري معلومـات مفصـلة عـن التسـجيل أن تسـعى جاهـدة إىل اإلبقـاء علـى         

املمارســة متفقــة مــع مصــاحل الدولــة،  تلــك املمارســة. [ويف احلــاالت الــيت ال تعــود فيهــا تلــك   
وخاصة من منظور سياساهتا لألمن القومي، أو مـع مصـاحل املنظمـة احلكوميـة الدوليـة، خاصـة       
من املنظور األمين، ينبغي للدولة أو املنظمـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة أن حتـدد، يف بيـان رمسـي        

  معها مواصلة تلك املمارسة.] ترسله إىل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، الظروف اليت تتعذر
ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، متحليـةً بـروح املسـؤولية هبـدف       -٦-٦[  

ضمان أمان العمليات الفضائية، أن توفر أقصى قدر ممكن مـن املعلومـات الـيت تصـف أوضـاع      
تقــدمي  (حالــة) للجســم الفضــائي املعــين والــتغريات الــيت تطــرأ علــى موضــعه املــداري. وينبغــي   

للقائمـة اإلرشـادية التاليـة لظـروف حتليـق ذلـك        وفقـاً وصف أوضاع (حالـة) اجلسـم الفضـائي    
ــان          ــل يف ضــمان أم ــق اهلــدف املتمث ــاره مســامهة مباشــرة يف حتقي ــا جيــب اعتب اجلســم، وهــو م

مـن قـرار   ‘ ٢‘(ب)  ٢العمليات الفضائية ومعادالً وظيفيا للحاالت املفترضة يف الفقرة الفرعية 
  :٦٢/١٠١ية العامة اجلمع

  إهناء تشغيل جسم فضائي أو جتديده؛  (أ)  
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فقـــدان القـــدرة علـــى تشـــغيل جســـم فضـــائي مـــن جـــراء خلـــل تقـــين أو           (ب)  
  أخرى؛  ألسباب
فقدان التحكم يف حتليـق جسـم فضـائي مـع ظهـور احتمـال التشـويش الضـار           (ج)  

احتمـال االقتـراب    لترددات راديوية على وصالت راديوية ألجسام فضائية أخـرى عاملـة و/أو  
  اخلطري من أجسام فضائية أخرى عاملة؛  

انفصال سواتل تابعة و/أو عناصر تكنولوجية ألجسام فضـائية (إذا كـان هـذا      (د)  
  االنفصال متوخى)؛

نشر عناصر بنيوية تؤدي عن قصد إىل تغـيري خصـائص اجلسـم الفضـائي الـيت        )ه(  
  ر متوخى).]تؤثر يف مدة بقائه يف املدار (إذا كان هذا النش

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، متصرفةً على النحو ذاته، أن تـوفر    -٧-٦  
مـن  ‘ ٣‘(أ)  ٤أقصى قدر ممكن من املعلومات اليت ُيفترض توفريهـا بنـاء علـى الفقـرة الفرعيـة      

، والـيت تصـف الـتغريات الطارئـة علـى املوضـع املـداري للجسـم         ٦٢/١٠١قرار اجلمعية العامة 
  للقائمة اإلرشادية التالية: وفقاًضائي، وذلك الف

التغــيري املقصــود يف البــارامترات املداريــة للجســم الفضــائي الــذي يــنجم عنــه      (أ)  
  انتقال اجلسم الفضائي إىل منطقة أخرى يف الفضاء القريب من األرض؛

وضع جسـم فضـائي يف مـدار للمخلفـات الفضـائية أو يف مـدار يـنخفض فيـه           (ب)  
  ياري؛العمر التس
  إىل األرض؛  ر املوضع يف املدار الثابت بالنسبةتغيُّ  (ج)  
تغــيري (ال تترتــب عليــه تغــيريات كــبرية يف البــارامترات املداريــة األساســية)          (د)  

ملوضــع مركبــة فضــائية عاملــة ضــمن كوكبــة مــن الســواتل مــن موقــع إىل آخــر ضــمن اهليكــل   
  املداري لتلك الكوكبة.

الفضائي املطلق على أجسام فضائية أخرى مـن املزمـع    يف حالة احتواء اجلسم  -٨-٦  
فصلها عنه مستقبال من أجل حتليـق مـداري مسـتقل، كـان علـى الـدول واملنظمـات احلكوميـة         
الدولية، أثناء تسجيلها اجلسَم الفضـائي الرئيسـي (يف مرحلـة القيـد يف سـجالهتا وعنـد إرسـاهلا        

ة)، أن تبني (علـى شـكل مالحظـات هامشـية     معلومات التسجيل إىل األمني العام لألمم املتحد
مثال) عدد األجسام الفضائية املزمع فصلها عن اجلسم الرئيسي وأمساءها، علماً أنه ينبغي عـدم  

  إعطاء تلك األجسام الفضائية أمساء خمتلفة أو معدلة يف تسجيل الحق.
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ــاً[  -٩-٦[   ــة    وفقــ ــة العامــ ــرار اجلمعيــ ــة    ٦٢/١٠١لقــ ــات املتعلقــ ــأن املمارســ بشــ
من اتفاقية التسجيل،] ينبغي للـدول واملنظمـات    ٤من املادة  ٢مع الفقرة  لتسجيل،] [اتساقاًبا

احلكومية الدولية أن تقدم إىل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي معلومات عن مجيـع األنشـطة أو   
األجسام الفضـائية الـيت تنطـوي علـى اسـتخدام مصـادر قـدرة نوويـة يف الفضـاء اخلـارجي مـن            

  ا.]املقبولة دولي خالل اآلليات
    

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

    ألغراض سلمية 
أو  ينبغي للـدول الـيت تقـوم بأنشـطة يف الفضـاء اخلـارجي أو تـأذن بالقيـام هبـا           -١-٧  
ليها، وكذلك للمنظمات احلكومية الدولية اليت تقوم بتلك األنشطة، أن تتقيد باملبـدأ  تشرف ع

استكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه جيـب أن      أنَّ القائم منذ وقت طويل، والـذي مفـاده   
يكونا ملا فيه مصـلحة كـل البلـدان؛ وينبغـي هلـا أن تلتـزم، يف أطرهـا القانونيـة و/أو السياسـاتية          

ألغــراض ســلمية. وينبغــي للــدول أن تراعــي يف هــذا  إالَّ دم القيــام بتلــك األنشــطة الوطنيــة، بعــ
اإلطـــار تقريـــر فريـــق اخلـــرباء احلكـــوميني املعـــين بتـــدابري كفالـــة الشـــفافية وبنـــاء الثقـــة يف          

  )٣(اخلارجي.  الفضاء  أنشطة
ــام بأنشــطة الرصــد، ذات األمهيــة          -٢-٧   ــك أن حيــول دون القي ــن شــأن ذل ــيس م ل

أن يسهم يف إنشاء نظـام لتـدابري الشـفافية    أيضاً نسبة لألمن القومي، وإمنا من شأنه اجلوهرية بال
ــدول يف الفضــاء          ــد تكــون لل ــيت ق ــة املشــروعة ال ــل املصــاحل األمني ــي أن متتث ــة. وينبغ ــاء الثق وبن
اخلــارجي للقــانون الــدويل ذي الصــلة وأن تراعــي املصــاحل املشــتركة للبشــرية مجعــاء. وينبغــي     

ا الدول اليت هلا قدرات كبرية يف ميـدان الفضـاء، أن تسـهم بفاعليـة يف حتقيـق      للدول، وال سيم
ا أساسـي  اهلدف املتمثل يف منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلـارجي، باعتبـار ذلـك شـرطاً    

لتعزيز التعاون الدويل يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغـراض السـلمية.   
أيِّ للمــادة الرابعــة مــن معاهــدة الفضــاء اخلــارجي بعــدم وضــع  وفقــاً وتتعهــد الــدول األطــراف

مـدار حـول   أيِّ نوع آخر من أسلحة الدمار الشـامل يف   أسلحة نووية أو أيَّ أجسام حتمل أيَّ
ــة أو يف الفضــاء اخلــارجي بــ  أيِّ األرض، أو وضــع مثــل هــذه األســلحة علــى    أيِّ أجــرام مساوي

───────────────── 
  )٣( A/68/189. 
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ع الدول على التعاون مـن أجـل التصـدي للمخـاطر الـيت      طريقة أخرى. وبناء على ذلك، تشجَّ
  هتدد السلم واألمن واألمان واالستدامة يف الفضاء اخلارجي.

ينبغي أن متتنع الـدول عـن القيـام بأنشـطة قـد تـثري خمـاوف دول أخـرى. فـإذا            -٣-٧  
بـالغ  تلك األنشطة ضرورية، كـان علـى الدولـة الـيت تقـوم هبـا أن تسـعى جاهـدة إىل إ        أنَّ تبيَّن 

  كل الدول اليت قد تكون معنية بذلك وكذلك مكتب شؤون الفضاء اخلارجي باألمر.
    

    ]٣٩[املبدأ التوجيهي السابق  ٨املبدأ التوجيهي     
تنفيذ تدابري عملياتية وتكنولوجية لضبط النفس من أجل احليلولة دون حدوث تطورات     

    )٤(سلبية يف الفضاء اخلارجي
نظمات احلكومية الدوليـة، يف إطـار قيامهـا بتحديـد واعتمـاد      ينبغي للدول وامل  -١-٨  

ودعم مهام ومتطلبات عملياهتا الفضائية وإرشاداهتا املتعلقـة بـأمن الفضـاء ومبادئهـا وإجراءاهتـا      
العملياتية عالوة على قيامها بتحديد واستعمال ما يلزم من قدرات بشأن تقـدير احتياجاهتـا يف   

ــها، أن تضــم   ــذا اجملــال وتلبيت ــى      أنَّ ن ه ــة، عــالوة عل ــة املعني ــا احلكومي ــا وهيئاهت ــدى وكاالهت ل
ــة ذات الصــلة اخلاضــعة لواليتــها القضــائية و/أو لســيطرهتا، معلومــات     الكيانــات غــري احلكومي
أساسية خبصوص ضرورة املواءمة بني األهداف الـيت تتوخاهـا والوسـائل الـيت تسـتخدمها تلـك       

املعنيـة املنصـوص عليهـا يف القـانون الـدويل، مبـا فيهـا         اجلهات، من ناحية، واملعـايري واملتطلبـات  
أنَّ ؛ كمـا ينبغـي أن تتأكـد مـن     ١٩٦٧أحكام املادة التاسعة من معاهدة الفضاء اخلارجي لعام 

تلك العمليات ال تشوش على تشغيل أجسام فضائية أجنبية، مـا مل توافـق الـدول أو املنظمـات     
ضائية و/أو سيطرهتا على تلك األجسام موافقة صـرحية  احلكومية الدولية اليت متارس واليتها الق

  على هذا التشويش.
ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة، عنــد قيامهــا بعمليــات فضــائية      -٢-٨  

ترمي إىل مجع معلومات من أجل فهـم أفضـل لألجسـام املوجـودة يف مـدار قريـب مـن األرض        
الل األسـاليب العامـة املناسـبة لالسـتطالع     وما يقع فيه من أحداث ويعتريه من أحوال، مـن خـ  

       ا مـن أجسـام فضـائية أجنبيـة     والرصد الـيت ُيحتمـل أن تتطلـب االقتـراب ملسـافات قصـرية نسـبي
والتحليق على مقربة منـها مبـا يعـرِّض أمـان تلـك األجسـام وأمنـها للخطـر، أن تشـترط وجـود           

───────────────── 
، اقُترح نقل مشروع ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٩إىل  ٥أثناء االجتماع املعقود بني دورتني يف الفترة من  )٤(  

ملبدأ التوجيهي إىل القسم املعنون "أمان العمليات الفضائية" يف املبادئ التوجيهية، غري أن الفريق العامل هذا ا
 مل يبت بعد يف هذه املسألة.
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ا، مـن خـالل   ا أو تشـغيلي ة، ماديـ ضمانات ملنـع تعـرُّض األجسـام الفضـائية األجنبيـة آلثـار سـلبي       
  تقييد صالحية التقدير فيما خيص استخدام التقنيات ومن خالل اختيار حلول بديلة.

حلدوث توترات أو أوضـاع يف الفضـاء اخلـارجي قـد تسـتوجب اختـاذ        تفادياً  -٣-٨  
ومـن   للتصـدي هلـا، ينبغـي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة، كقاعـدة عامـة          مناسبة تدابري

منطلــق إدراكهــا التــام للقيــود الــيت يفرضــها القــانون الــدويل واملعــايري ذات الصــلة الــيت حتظــى     
باعتراف دويل ويلزم اتباعها عند تقييم و/أو توجيه أعمال يف الفضـاء اخلـارجي، أن متتنـع عـن     
 أن تطبق على األجسام الفضائية األجنبية أسـاليب وتقنيـات ال تراهـا هـي نفسـها مالئمـة و/أو      

  هي طُبقت على أجسامها الفضائية.    قبولة إنم
ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة، خاصــة الــدول واملنظمــات الــيت     -٤-٨  

ا إىل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي بيانـات  لديها قدرات وممارسات هبذا الشأن، أن تقدم سنوي
ــاً     ــد االقتضــاء، تتضــمن عموم ــا عن ــة يف الفضــاء   تق صــحيحة، ومالحق/حتــديثات هل ــا للحال ييمه

اخلارجي على أساس االعتبارات العامة املتمثلة يف احلفاظ على الفضـاء اخلـارجي كبيئـة تشـغيلية     
ــن         ــدر املناســب م ــزة (بالق ــن الصــراعات، إضــافة إىل اخلصــائص املمي ــة م ــة ومســتقرة وخالي آمن

ي واليت ينبغـي أن  التفصيل حسب تقديرها) للظواهر واألحداث اليت تؤثر يف أمن الفضاء اخلارج
  ُتراعى مراعاة تامة عند تقييم التهديدات واألخطار اليت تتعرض هلا األنشطة الفضائية.

    
    ]٤٣[املبدأ التوجيهي السابق  ٩املبدأ التوجيهي     
تنفيذ سياسات ترمي إىل منع التشويش على تشغيل أجسام فضائية أجنبية من خالل     

    )٥(دات وبراجمياتالوصول دون إذن إىل ما حتمله من مع
  .]معروضتان على الوفود للنظر فيهما ٩ترد أدناه صيغتان بديلتان للمبدأ التوجيهي [
  

    ]١[البديل     
ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، عند تنظيمها وإدارهتـا للوظـائف     -١-٩[  

راعـاة أمـور يف مجلتـها    الرامية إىل ضمان القيام بالعمليات الفضائية بأمـان وبـروح املسـؤولية، مب   
تنخـرط و/أو تشـترك،    ، أال١٩٦٧َّمتطلبات املادة السادسة من معاهدة الفضاء اخلارجي لعـام  

ممارســة تتطلــب أن  يِّ علــى حنــو مباشــر أو غــري مباشــر، يف أنشــطة فيهــا دعــم أو مســاعدة أل    
───────────────── 

، اقُترح نقل مشروع ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٩إىل  ٥أثناء االجتماع املعقود بني دورتني يف الفترة من  )٥(  
قسم املعنون "أمان العمليات الفضائية" من املبادئ التوجيهية، غري أنَّ الفريق هذا املبدأ التوجيهي إىل ال

 العامل مل يبت بعد يف هذه املسألة.
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ب مـتلقِّني  ُيدَمج، داخل أجسام فضائية و/أو مكوناهتا املزمع تصديرها أو استخدامها مـن جانـ  
(مستخِدمني) أجانب عن طريق الشراء أو االستئجار أو غري ذلك، أيُّ أجهـزة و/أو براجميـات   
مصممة أصالً أو حمـورة عمـداً، مـن الناحيـة الوظيفيـة، للـتمكني مـن التشـويش دون إذن علـى          
التشــغيل العــادي ملعــدات أجســام فضــائية أجنبيــة و/أو الوصــول دون إذن إىل نظــم معلومــات   

األجسام. وباملثل، ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن ُتلـزِم الكيانـات اخلاضـعة    تلك 
لواليتها القضائية و/أو لسيطرهتا بـأن تقـدم ضـمانات (تأكيـدات) بامتناعهـا وامتنـاع موظفيهـا        

ممارســة مــن هــذا أيِّ مســتوى كــان عــن أيِّ أو املتعاقــدين (املتعاقــدين مــن البــاطن) معهــا علــى 
ــ ــها القضــائية و/أو       القبي ــارس واليت ــيت مت ــة ال ــة الدولي ــدول أو املنظمــات احلكومي ــي لل ل. وينبغ

هـذه   ا خبلـوِّ دي املركبـات الفضـائية و/أو مكوناهتـا أن تشـهد رمسيـ     عي ومورِّسيطرهتا على مصنِّ
ــات واملكوِّ ــن  املركب ــات م ــك يف إطــار      أيٍّن ــات املدجمــة، وذل ــزة و/أو الرباجمي ــن تلــك األجه م

ــراءا ــى طلــب املتلقــي         اإلج ــان وضــماهنما و/أو بنــاء عل ــق مــن األمــن واألم ت الدائمــة للتحق
ممارسة مناقضة لذلك تبعـات خطـرية   أيِّ (املستخِدم). وينبغي االتفاق على أنه قد يترتب على 

على أمان العمليات الفضائية، بغض النظر عن الدوافع اليت قد تربر تلـك املمارسـة و/أو بغـض    
نة أو عن نطاق هذا التـأثري  أجهزة و/أو براجميات مدجمة معيَّيِّ أثري احملتمل ألالنظر عن طبيعة الت

نَّ أو مدتــه أو شــدته، أو معــايري االســتخدام أو األهــداف النهائيــة املتوخــاة يف هــذا الســياق، أل 
برامج التحكم واملكونات األخرى احملورة الـيت يتسـىن إدماجهـا يف األجسـام الفضـائية ميكنـها،       

ا على القدرات التشغيلية لألجسام الفضائية اليت حتملها وعلـى  سلبي عيل، أن تؤثر تأثرياًعند التف
استمرار هذه األجسام يف تأدية مهامها؛ كما ميكنها على وجـه التحديـد زيـادة خطـر حـدوث      

  أعطال واحتماالت وقوع أحداث/حوادث.
يهي ويــراد منــها التــأثري يف  ممارســة يتناوهلــا هــذا املبــدأ التــوج  أيَّأنَّ إىل  نظــراً  -٢-٩  

أجسام فضائية أجنبية على حنو يؤدي، على وجه اخلصوص، إىل اإلخالل بـاألوامر املرسـلة إىل   
تلــك األجســام، هــي، يف اجلــوهر، مبثابــة إنكــار حلقــوق ومصــاحل الــدول واملنظمــات احلكوميــة 

 الفضـاء اخلـارجي،   الدولية اليت متارس واليتها القضائية و/أو سيطرهتا على تلك املوجـودات يف 
ة بتلــك تلــك املمارســات تنتــهك مبــادئ وقواعــد القــانون الــدويل و/أو ُمخلَّــ  أنَّ ينبغــي اعتبــار 

املبادئ والقواعـد املسـتمدة مـن املـادة التاسـعة مـن معاهـدة الفضـاء          املبادئ والقواعد، وحتديداً
بعــة حبســن نيــة وكــذلك املعــايري املنصــوص عليهــا بشــأن املمارســات املت ١٩٦٧اخلــارجي لعــام 

  زاهة التجارية.ـوالن
ينبغي للدول واملنظمات احلكوميـة الدوليـة أن تـويل االعتبـار الواجـب للسـبل         -٣-٩  

والوسائل الكفيلة بالتوصل إىل وضع يتسىن فيه ترسـيخ املعـىن الـوارد يف هـذا املبـدأ التـوجيهي،       
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كوميــة اخلاضــعة مباشــرة مــن جانــب هــذه الــدول واملنظمــات، ومــن جانــب الكيانــات غــري احل
ــة علــى املســتويني       لواليتــها القضــائية و/أو ســيطرهتا، وذلــك مــن خــالل اختــاذ إجــراءات عملي
املؤسسي والتقين. وينبغي بـذل هـذه اجلهـود هبـدف هتيئـة الظـروف الـيت ال غـىن عنـها لتوحيـد           

توى اإلطار الدويل لتنظيم هذا اجملال، بصياغة واعتماد وثيقة مستقلة للسياسـة العامـة علـى مسـ    
  ).رفيع (على شكل ميثاق دويل، مثالً

    
    ]٢[البديل     

ينبغي للدول أن تتخـذ تـدابري معقولـة تكفـل سـالمة سلسـلة اإلمـداد حبيـث           -١-٩[  
يتسىن للمستخدمني النـهائيني أن يثقـوا يف أمـن منتجـات تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت.        

قنيـــات اخلبيثـــة يف جمـــال تكنولوجيـــا وينبغـــي أن تســـعى الـــدول إىل منـــع انتشـــار األدوات والت
  املعلومات واالتصاالت ومنع استخدام وظائف خفية ضارة.]

    
    ]٤٢[املبدأ التوجيهي السابق  ١٠املبدأ التوجيهي     
    )٦(االمتناع عن تغيري بيئة الفضاء الطبيعية عن عمد    

 أنَّينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة أن تتفــق بوضــوح علــى          -١-١٠  
الصعوبات اليت تكتنف ضمان األمـان والتحلـي بـروح املسـؤولية يف تنفيـذ العمليـات الفضـائية        

م ضــرورة التركيــز علــى جتنــب األزمــات الــيت قــد تــنجم عــن ســوء اســتخدام التكنولوجيــا   حتــتِّ
ض الـنظم الفضـائية للخطـر و/أو    والوسائل التقنية لتغيري بيئة الفضاء الطبيعية عن عمد، ممـا يعـرِّ  

ب يف إضعافها، والتحكم يف تلك األزمات. وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدوليـة،  يتسب
] [امتثـال  ـمنها، من خالل املشاركة و/أو التطبيق [حسب االقتضاء]، على االمتثـال [لـ   حرصاً

يِّ ] اتفاقية حظر اسـتخدام تقنيـات التغـيري يف البيئـة ألغـراض عسـكرية أو أل      ـالدول األطراف ل
ودخلــت حيــز  ١٩٧٧أيار/مــايو  ١٨دائيــة أخــرى الــيت فُــتح بــاب التوقيــع عليهــا يف أغــراض ع
منـها إىل دعـم األخـذ بـاملفهوم الكلـي لتلـك        ، وسعيا١٩٧٨ًتشرين األول/أكتوبر  ٥النفاذ يف 

االتفاقية، أن تعطـي األولويـة للجوانـب واملعـايري الـيت تلـيب احتياجـات العمليـات الفضـائية مـن           
مـن شـأن   أنَّ وينبغي للدول واملنظمات احلكوميـة الدوليـة أن تتفـق علـى     حيث ضمان األمان. 

ــ اســتخدام تقنيــات تغــيري البيئــة ألغــراض ســلمية، وإن مل يكــن حمظــوراً    ا يف االتفاقيــة، أن رمسي
ــة حامســة يف ضــمان األمــان، إىل     يــؤدي، مــا مل يكــن قائمــاً  علــى معــايري وإجــراءات ذات أمهي

───────────────── 
، اقُترح نقل مشروع هذا املبدأ ٢٠١٥أثناء االجتماع املعقود بني دورتني يف تشرين األول/أكتوبر  )٦(  

 غري أن الفريق العامل مل يبت بعد يف هذه املسألة. التوجيهي إىل القسم املعنون "أمان العمليات الفضائية"،
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لعاملــة املوجــودة يف املــدار أو إتالفهــا ومــن مث إىل إحــداث آثــار  اإلضــرار باألجســام الفضــائية ا
تلك اآلثار قد تشـكل  أنَّ خطرية و/أو واسعة النطاق و/أو طويلة األمد حسب االتفاقية، مبعىن 

أجسـام فضـائية أخـرى    أيِّ يتمثل يف تشظي أجسام فضائية أجنبيـة أو   و/أو الحقاً حمدقاً خطراً
  الفضائي على نطاق واسع مبا يتعذر معه استخدام املدار. وقد تؤدي إىل انتشار احلطام

واملقصود، يف هذا املبدأ التوجيهي، بالتالعب عن عمد بالعمليات الطبيعيـة    -٢-١٠  
التحويُر املتعمد خلصائص بيئة الفضـاء (التركيـز اإللكتـروين للغـالف األيـوين ودرجـة حرارتـه،        

ــه الكيم     ــوي وتركيبت ــالف اجلــوي العل ــة الغ ــية،    وكثاف ــات الكهرمغنطيس ــة، وشــدة االنبعاث يائي
وخصــائص األحزمــة اإلشــعاعية، مبــا يف ذلــك إنشــاء أحزمــة إشــعاعية اصــطناعية). وبنــاء عليــه  
ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، عند التخطيط ألنشطة الفضاء اخلـارجي وتنفيـذها،   

قضائية وسـيطرهتا بـأن تقـوم، باسـتخدام     تسمح للكيانات اخلاضعة لواليتها ال تقوم و/أو أالَّ أالَّ
  ا (باإلضــافة إىل العوامــل تقنيــات تغــيري قــد تــؤثر علــى حالــة بيئــة الفضــاء علــى حنــو يــؤثر ســلبي

املوضوعية لبيئة الفضاء) على املركبـات الفضـائية العاملـة ومـا يـرتبط هبـا مـن بـىن حتتيـة أرضـية           
ــادة األ   ــار املـــذكورة يف املـ ــادل أو يضـــاهي اآلثـ ــة. وينبغـــي للـــدول  بقـــدر يعـ وىل مـــن االتفاقيـ

ــاً    ــدرك متام ــة أن ت ــة الدولي ــل    أنَّ  واملنظمــات احلكومي ــد يفضــي إىل تعطي ــأثري الســليب ق ــذا الت ه
املركبــات الفضــائية العاملــة ومــا يــرتبط هبــا مــن بــىن حتتيــة أرضــية، ومــن مث إىل زيــادة يف عــدد   

احلطــام الفضــائي،  حــاالت االصــطدام وتواترهــا، وانتشــار أجســام صــغرية (جســيمات) مــن      
والتشويش على وصـالت راديويـة فضـائية، ووقـوع أعطـال يف عمليـات الـتحكم يف األجسـام         
الفضائية واملعدات ونظم املالحة املوجودة على متنها، وتشويه اإلشارات الراديويـة املسـتخدمة   

  تقنيا يف قياس بارامترات مسارات األجسام الفضائية.
احلكومية الدولية أن ُتخضـع املسـائل اجلوهريـة يف     ينبغي للدول واملنظمات  -٣-١٠  

هذا املبدأ التـوجيهي، مـن بـاب االحتـراز والتصـدي، ملـا يلـزم مـن لـوائح تنظيميـة تنطبـق علـى             
  األنشطة اليت تنفذها أو تشارك فيها تلك الدول أو الكيانات التابعة هلا، ومنها ما يلي:

عــب متعمــد بالعمليــات الطبيعيــة يف تالأيِّ زيــادة الــوعي باملخــاطر املرتبطــة بــ   (أ)  
السياق املنصوص عليه يف هذا املبدأ التوجيهي، وكذلك دعم اتباع هنـج كلـي إزاء تقيـيم تلـك     

  املخاطر والتحكم فيها؛
وضع وتنفيذ قيود إدارية وتشغيلية وتكنولوجية يف مرحلـة اإلنشـاء ويف مجيـع      (ب)  

تنطــوي علــى التالعــب املتعمــد بالعمليــات أنشــطة أخــرى يِّ املراحــل التنفيذيــة للتجــارب أو أل
  الطبيعية يف السياق املنصوص عليه يف هذا املبدأ التوجيهي؛
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 حتديد مستويات لبارامترات البيئة الفضائية يصبح األمان عند بلوغهـا معرضـاً    (ج)  
تالعــب طفيــف بالعمليــات الطبيعيــة يف الســياق أيِّ للخطــر، وذلــك فيمــا خيــص حجــم وتــأثري 

يـؤدي اسـتخدام هـذه التقنيـات إىل وقـوع       ه يف هذا املبدأ التوجيهي، لضـمان أالَّ املنصوص علي
  ضارة.  ظواهر

مــن املــادة الثالثــة مــن االتفاقيــة ودون   ٢بغــض النظــر عمــا يــرد يف الفقــرة    -٤-١٠  
ــدأ التــوجيهي    ــاإلجراءات املنصــوص عليهــا يف املب ــؤات   ١٦املســاس ب ("تقاســم البيانــات والتنب

أنَّ ن، يف ســياق تنفيــذ هــذا املبــدأ التــوجيهي،  قــة بطقــس الفضــاء")، إذا مــا تبــيَّ التشــغيلية املتعل
بــارامترات البيئــة الفضــائية قــد بلغــت مســتويات حرجــة هتــدد األمــان، كــان علــى الــدول            
واملنظمات احلكومية الدولية أن تبدي استعدادها للتشاور و/أو لتقدمي ما يتوافر مـن معلومـات   

ظمــات حكوميــة دوليــة أخــرى مهتمــة بتلــك املشــاورات و/أو  عنــد تلقــي طلــب مــن دول ومن
  املعلومات ألسباب وجيهة.

    
    أمان العمليات الفضائية  - باء  

هــة إىل احلكومــات واملنظمــات تــرد يف املبــادئ التوجيهيــة مــن [...] إىل [...] إرشــادات موجَّ
اســتدامة أنشــطة  احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بشــأن القيــام بالعمليــات الفضــائية علــى حنــو يــدعم   

الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد. كما تتناول تلك اإلرشادات تبادل بيانات االتصال باعتبـاره  
ــة.       ــة باألجســام الفضــائية واألحــداث املداري ــادل املعلومــات املتعلق وســيلة تكفــل اإلســراع بتب

ائية وإجـراء  وتتطرق اإلرشادات ملسألة مجع وتقاسم ونشر املعلومـات املتعلقـة باألجسـام الفضـ    
تقييم لتقـارب األجسـام الفضـائية أثنـاء املراحـل املداريـة لتحليقهـا يف الفضـاء، وكـذلك بشـأن           

تقاسـم البيانـات والتنبـؤات    أيضـاً  . وتشـمل اإلرشـادات   األجسام الفضائية الـيت أُطلقـت حـديثاً   
قـة بطقـس   التشغيلية املتعلقة بطقس الفضاء، وكذلك تقاسم النماذج واألدوات واخلربات املتعل

الفضـــاء فيمـــا خيـــص التخفيـــف مـــن تـــأثري طقـــس الفضـــاء علـــى الـــنظم الفضـــائية. وتتضـــمن  
تتطـرق   اإلرشادات تدابري تكفـل احلفـاظ علـى أمـن الـبىن التحتيـة األرضـية وصـالبتها. وأخـرياً         

مة إىل مسألة وضع معايري وإجراءات بشأن اإلزالـة الفعليـة لألجسـام الفضـائية     اإلرشادات املقدَّ
ــن املــ  ــدمري أجســام فضــائية،      م ــؤدي إىل ت ــات ت دار، واللجــوء، يف حــاالت قصــوى، إىل عملي

  مسجلة وغري مسجلة، يف املدار.  
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    ] ٢٠[املبدأ التوجيهي السابق  ١١املبدأ التوجيهي     
    توفري بيانات االتصال وتبادل املعلومات املتعلقة باألجسام الفضائية واألحداث املدارية    

 حمدَّثـة واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن تتبـادل بيانـات اتصـال       ينبغي للدول   -١-١١  
بانتظام بشأن الكيانات اليت هلا صالحية تبادل ما يلزم من معلومات و/أو املسؤولة عن عمليـات  
املركبات الفضائية وتقيـيم التقـارب بـني األجسـام الفضـائية، كمـا ينبغـي هلـا أن تضـع إجـراءات           

قــت املناســب مــن أجــل تقلــيص احتمــاالت وقــوع اصــطدامات   مناســبة تســمح بالتنســيق يف الو
مدارية وحتطُّم أجسام يف املدارات وغري ذلك من األحـداث الـيت ميكـن أن تزيـد مـن احتمـاالت       

  احلوادث.  وقوع حوادث االصطدام، ومن أجل تيسري اختاذ تدابري فعالة للتصدي لتلك
ــوا    -٢-١١   ــادل املعلومـــات يف حـــاالت الطـ ــة الســـماح بتبـ رئ، ينبغـــي للـــدول بغيـ

واملنظمات احلكومية الدولية تعيني كيانات تكون هلا الصالحية والقدرة على تبادل املعلومـات  
ومعاجلة التقارير والتنبؤات الواردة بشأن ما يقـع مـن حـوادث والعمـل كجهـات اتصـال فيمـا        

ذه الكيانـات  يتعلق باعتمـاد التـدابري االحترازيـة وتـدابري التصـدي، وإتاحـة بيانـات االتصـال هبـ         
  والتحكم فيها.  للجمهور، وذلك بغرض دعم آليات اإلنذار باألزمات

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدوليـة أن تتبـادل املعلومـات ذات الصـلة       -٣-١١  
أو مـا قـد يقـع يف     فعـالً باألجسام الفضائية، حسب مـا تتفـق عليـه، واملعلومـات املتعلقـة مبـا يقـع        

  رض مبا من شأنه التأثري على أمن وأمان عمليات الفضاء اخلارجي.  الفضاء القريب من األ
يشجَّع الكيان الذي يوفر (ينقـل) املعلومـات علـى التأكـد مـن أهنـا موثوقـة          -٤-١١  

كمـا ينبغـي بيـان     ودقيقة وكاملة قدر اإلمكان، ويقطع هذا الكيان بتوافر هذه الصـفات فيهـا.  
تبـادل هـذه املعلومـات يف الوقـت املناسـب حـىت يتسـىن        زمنها املرجعي وفترة انطباقها. وينبغـي  

  اختاذ إجراءات احترازية.
من أجل تنفيـذ هـذا املبـدأ التـوجيهي، ينبغـي للـدول واملنظمـات احلكوميـة           -٥-١١  

الدوليــة، مــن خــالل ختصــيص مشــاورات هلــذا الغــرض، النظــر يف املســائل واألســاليب العمليــة  
ــات ذات الصــل    ــادل املعلوم ــة بتب ة خبصــوص األجســام الفضــائية واألحــداث يف الفضــاء    املتعلق

د القريــب مــن األرض، املســتقاة مــن خمتلــف املصــادر ذات الصــالحية لضــمان التســجيل املوحَّــ 
  لألجسام واألحداث الفضائية.

ــادل        -٦-١١   ــى تبـ ــاون علـ ــات التعـ ــز إمكانيـ ــة لتعزيـ ــوج عمليـ ــد هنـ ــار حتديـ يف إطـ
ية الدولية النظـر يف اخليـارات املتاحـة بشـأن حتقيـق      املعلومات، ينبغي للدول واملنظمات احلكوم
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ــات عــن األجســام واألحــداث الفضــائية يف الوقــت املناســب وإتاحــة        ــة يف مجــع معلوم الفعالي
د هلـذه املعلومـات واسـتخدامها كوسـيلة لـدعم أنشـطة الـدول        االطالع عليها، والتفسري املوحَّـ 

العمليات الفضائية. وقد تشـمل اخليـارات    واملنظمات احلكومية الدولية الرامية إىل ضمان أمان
 اليت ميكن النظر يف األخذ هبا إمكانية إنشاء منصة معلومات تابعة لألمم املتحدة تكـون عنصـراً  

ــائم علــى التعــاون بــني أطــراف متعــددة علــى تقاســم ونشــر      أساســي ا لنظــام معلومــات دويل ق
ــاء    ــام املوجـــودة يف الفضـ ــادر متعـــددة عـــن األجسـ القريـــب مـــن األرض  معلومـــات مـــن مصـ

  واألحداث اليت تقع فيه.
    

    ]٢٦+٢٤[املبدآن التوجيهيان السابقان  ١٢املبدأ التوجيهي     
زيادة دقة البيانات املدارية عن األجسام الفضائية وتعزيز املمارسة املتمثلة يف تقاسم     

    املعلومات املدارية عن األجسام الفضائية وزيادة اجلدوى من هذا التقاسم
ينبغــي أن تعمــل الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة علــى تشــجيع وضــع          - ١- ١٢  

واســتخدام تقنيــات وأســاليب لزيــادة دقــة البيانــات املداريــة ضــمانا ألمــان التحليــق يف الفضــاء           
  ا عند تقاسم املعلومات املدارية عن األجسام الفضائية.ة معترف هبا دوليموحَّدواستخدام معايري 

أمان التحليق يف الفضاء يعتمد بشدة على دقة البيانات املداريـة  أنَّ ب تسليماً  -٢-١٢  
وغريها مـن البيانـات ذات الصـلة، ينبغـي أن تعمـل الـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة علـى           
تعزيــز التقنيــات والبحــث عــن أســاليب جديــدة لزيــادة هــذه الدقــة. وميكــن هلــذه األســاليب أن 

 قدرات أجهزة االستشـعار املوجـودة واجلديـدة وتوزيعهـا     تشمل أنشطة وطنية ودولية لتحسني
اجلغــرايف واســتخدام أجهــزة التعقــب املــداري الفاعلــة واملنفعلــة ودمــج البيانــات املســتمدة مــن   
مصادر خمتلفة والتحقق منها. وينبغي االهتمام على وجه اخلصـوص بتشـجيع مشـاركة البلـدان     

  وتطوير قدراهتا هبذا الشأن. النامية ذات القدرات الناشئة يف جمال الفضاء
ــي تشــجيع          -٣-١٢   ــن األجســام الفضــائية، ينبغ ــة ع ــد تقاســم معلومــات مداري عن

ا لكـي يتسـىن   ة معترف هبا دوليموحَّداملشغِّلني والكيانات املعنية األخرى على استعمال معايري 
ــة باملواضــع احل      ــع اجلهــات املعني ــة مجي ــادة معرف ــادل املعلومــات. فزي ــاون وتب ــة  التع ــة واملتوقع الي

  حدوثها.  ن من التنبؤ باالصطدامات احملتملة يف الوقت املناسب ومنعلألجسام الفضائية متكِّ
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    ]٢١[املبدأ التوجيهي السابق  ١٣املبدأ التوجيهي     
    تعزيز مجع معلومات عن رصد احلطام الفضائي وتقامسها ونشرها    

ــة الدوليــ     -١-١٣   ــدول واملنظمــات احلكومي ــى اســتحداث  ينبغــي لل ة أن تشــجع عل
يلـــزم مـــن تكنولوجيـــات لقيـــاس احلطـــام الفضـــائي ورصـــده وحتديـــد خصائصـــه املداريـــة   مـــا

والفيزيائية، وعلى استخدام هذه التكنولوجيات. وينبغي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة     
على تقاسـم ونشـر منتجـات مطـورة علـى أسـاس البيانـات ومنـهجيات لـدعم          أيضاً أن تشجع 

  وث والتعاون العلمي الدويل بشأن تطور جمموع احلطام املداري.البح
    

    ]٢٥[املبدأ التوجيهي السابق  ١٤املبدأ التوجيهي     
    تقييم التقارب يف مجيع املراحل املدارية للتحليقات اخلاضعة للتحكم    

ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة أن جتــري، مــن خــالل آليــات    -١-١٤  
للتقــارب يف مجيــع املراحــل املداريــة للتحليقــات   مــن خــالل التعــاون الــدويل، تقييمــاً وطنيــة أو 

اخلاضــعة للــتحكم. وينبغــي للــدول أن تشــجع الكيانــات الــيت ختضــع لواليتــها القضــائية و/أو     
  لسيطرهتا وتقوم بأنشطة فضائية، على إجراء هذا التقييم.

األخــرى فيمــا يتعلــق جبميــع ينبغــي تقيــيم االقتــراب مــن األجســام الفضــائية   -٢-١٤  
املركبات الفضائية القادرة علـى تعـديل مسـاراهتا خـالل املراحـل املداريـة للتحليقـات اخلاضـعة         

  ة.املقرَّرللتحكم، وذلك بالنسبة ملسارات املركبات احلالية و
من املستصوب أن تشمل عملية تقييم التقارب حتسـَني عمليـة حتديـد مـدار       -٣-١٤  

ة لألجسام الفضائية املعنيـة مـن أجـل    املقرَّراملعنية وفحص املسارات احلالية واألجسام الفضائية 
استبانة احتماالت التصادم وتقرير ما إذا كان يلـزم تعـديل املسـار لتقلـيص هـذه االحتمـاالت،       
وذلك بالتنسيق مع املشغِّلني اآلخرين املسـؤولني و/أو املنظمـات األخـرى املسـؤولة عـن تقيـيم       

  القتضاء.التقارب، حسب ا
ينبغــي أن تعمــل الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة علــى وضــع وتنفيــذ     -٤-١٤  

ــادل معلومــات بشــأن التفســري واالســتخدام        ــا يف ذلــك تب ــارب، مب ــيم التق هنــوج مشــتركة لتقي
  الصحيحني للمعلومات املتعلقة بالتقارب.

ي املركبــات ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة أن تســاعد مشــغِّل   -٥-١٤  
الفضائية، مبـن فـيهم املنتمـون إىل كيانـات غـري حكوميـة، غـري القـادرين علـى إجـراء تقييمـات            
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للـوائح   وفقـاً للتقارب، على التماس املساعدة، عن طريـق سـلطات الدولـة، حسـب االقتضـاء و     
  التنظيمية املنطبقة وذات الصلة، من الكيانات املختصة بتقييم التقارب على مدار الساعة.

    
    ]٤١[املبدأ التوجيهي السابق  ١٥املبدأ التوجيهي     
وضع هنوج عملية إزاء إجراء تقييم قبل اإلطالق إلمكانيات اقتراب األجسام الفضائية اليت     

    األرض  يف الفضاء القريب من فعالًمن األجسام الفضائية املوجودة  حديثاًأُطلقت 
لدولية على النظر إىل إجراء تقيـيم  ينبغي حث الدول واملنظمات احلكومية ا  -١-١٥  

مـن األجسـام الفضـائية     حـديثاً قبل اإلطالق إلمكانيات اقتراب األجسام الفضائية اليت أُطلقـت  
يف املدار القريـب مـن األرض واالصـطدام بينـها وإىل التنسـيق الـدويل للعمليـات         فعالًاملوجودة 
ق بضـمان أمـان العمليـات الفضـائية. وينبغـي      ة باعتبارمها أمرين مفيدين فيما يتعلـ املقرَّراملدارية 

ــدر كــاف مــن االتســاق        ــة جهــودا متواصــلة بق ــة الدولي ــدول واملنظمــات احلكومي ــذل ال أن تب
والتكامل حىت يتسىن هلا، يف حدود ما هـو ممكـن مـن الناحيـة التقنيـة، أن تـدعم وضـع وتنفيـذ         

ىل إجنـاز هـذه املهمـة كمـا جيـب.      متطلباهتا يف األمد البعيـد، يف جمـال السياسـة العامـة، الراميـة إ     
وقد تشمل الشـروط الواجـب توافرهـا حـىت تقـوم الـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة بـدور           
فاعل يف إطار عالقات التعـاون وإلنشـاء إطـار عملـي مناسـب طويـل األمـد لتبـادل املعلومـات          

ــار دويل موحَّــ  ســارات د لعــرض وتقاســم املعلومــات ذات الصــلة عــن م  وضــَع واســتخداَم معي
ــدار (احلمــوالت).       ــات الفضــائية يف امل ــاء وضــع املركب ــات اإلطــالق أثن ــة ملركب ــق االمسي التحلي
[بصرف النظر عن أشـكال التعـاون الثنائيـة أو املتعـددة األطـراف الـيت قـد يعتربهـا املشـاركون          
املعنيـون ممكنـة، ينبغـي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة، عنـد إجـراء تقيـيم قبـل اإلطـالق             

 فعـالً من األجسام الفضائية املوجـودة   حديثاًإلمكانيات اقتراب األجسام الفضائية اليت أُطلقت 
يف املدار القريـب مـن األرض واالصـطدام بينـها، أن تتـوخى احلـرص الواجـب علـى االسـتفادة          

ــا ــة       ممـ ــن األرض، حتـــت رعايـ ــاء القريـــب مـ ــد الفضـ ــة برصـ ــات املتعلقـ ــز املعلومـ ــه مركـ يتيحـ
ــع معلومــات عــن مســارات األجســام     املتحــدة، مــ  األمــم ــق جبمــع وتوزي ــد تتعل ن فــرص وفوائ

  يف الفضاء اخلارجي.] فعالًالفضائية املوجودة 
ــة ضــمان وضــع أنشــطة للتعــاون علــى تقاســم بيانــات مفصــلة ووضــع       -٢-١٥   بغي

إجراءات مالئمة لضمان أمان العمليات الفضائية، ينبغي تشجيع الـدول واملنظمـات احلكوميـة    
لــى أن تصــدر، قــدر اإلمكــان، إشــعارات قبــل اإلطــالق حتتــوي علــى معلومــات عــن الدوليــة ع

ة لعمليات اإلطالق، وأنواع مركبات اإلطـالق، ومعلومـات أساسـية    املقرَّرالتواريخ واألوقات 
وضـعها يف املـدار باإلشـارة إىل منـاطق الفضـاء اخلـارجي القريـب         املقرَّرعن األجسام الفضائية 
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و/أو  حـــديثاًأن توضــع فيهـــا األجســام الفضـــائية الــيت أُطلقـــت     قـــرَّراملمــن األرض الـــيت مــن   
ــَيم تلـــك      ــة باملـــدار االمســـي لكـــل جســـم والتـــوزُّع احملتمـــل لِقـ ــية املتعلقـ ــارامترات األساسـ البـ

اللجـوء إىل اإلشـعارات السـابقة لإلطـالق الـيت تتضـمن       أنَّ البارامترات. وينبغـي االتفـاق علـى    
ا، آليـة  آنفـا ميكـن أن يصـبح، باعتبـاره ممارسـة معترفـا هبـا دوليـ        جمموعيت املعلومات املذكورتني 
ــل     ــدة عم ــة كقاع ــة ودائم ــدثابت ــن      موحَّ ــام ضــمان األم ــز نظ ــة لتعزي ــة تكــون موازي ة واعتيادي

الفضائي، مبا يشمل تدابري كفالة الشفافية وبناء الثقة يف أنشـطة الفضـاء اخلـارجي. ومـن شـأن      
دة علـى إزالـة أسـباب عـدم الـتحمس بشـأن وضـع ممارسـة         تضافر هذه العوامل اإلجيابية املساع

شـاملة يف هـذا اجملـال. وجيــب إيـالء اهتمـام خـاص وعاجــل لكيفيـة التنفيـذ العملـي إلجــراءات          
ة، وأنــواع املقــرَّرة لعمليــات اإلطــالق دَّدتكفــل تقــدمي معلومــات عــن التــواريخ واألوقــات احملــ 

وضـــعها يف املـــدار  املقـــرَّرمركبــات اإلطـــالق، ومعلومـــات أساســية عـــن األجســـام الفضــائية    
ــيت     ــاطق الفضــاء اخلــارجي القريــب مــن األرض ال ــا   مــن املقــرَّر باإلشــارة إىل من أن توضــع فيه

تطبيــق اإلجــراءات التقنيــة  كــثرياًذلــك سيســهل نَّ ، ألحــديثاًاألجســام الفضــائية الــيت أُطلقــت  
دة واإلجراءات املرتبطة هبا، وسيسـمح يف الوقـت نفسـه باملواءمـة، مبزيـد مـن الدقـة، بـني         اجلدي

  احللول من جهة واالحتياجات واإلمكانيات العملية من جهة أخرى.
للمهــام واملســؤوليات  وفقــاً[ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة،    -٣-١٥  

ية والتعاهديـة، أن تـدعم وتعـزز، مـن خـالل تـدابري       القانونية اليت متليها عليهـا لوائحهـا التشـريع   
عملية وواقعية، إمكانية إقامة شراكات مع القطاع املعين وأن تستويف الشروط املسـبقة الالزمـة   
للقيام بأنشطة متضافرة، بغية الشروع يف دراسة واستكشـاف املفـاهيم املتعلقـة باالرتقـاء بـنظم      

ن مـن  راسـة واستكشـاف تلـك املفـاهيم، مبـا ميكِّـ      التحكم يف مركبات اإلطالق و/أو مواصلة د
اســتحداث إجــراءات لتغــيري بــرامج التحليــق ضــماناً لســرعة التصــدي ملخــاطر االصــطدام غــري   
ــة أن تبــذل      ــة الدولي ــة]. وينبغــي للــدول واملنظمــات احلكومي ــة إطــالق فعلي ــاء عملي املتوقعــة أثن

أن البـارامترات املداريـة   د إلعـداد معلومـات بشـ   جهودا من أجل وضع واستخدام شـكل موحَّـ  
االمسية والتوزُّع احملتمل لِقَيمها وتقاسم تلك املعلومات قبـل اإلطـالق، فيمـا خيـص كـل جسـم       

ليتسـىن تقيـيم إمكانيـات التقـارب      معـيَّن فضائي ُيزمع فصله ووضعه على حنو مسـتقل يف مـدار   
ي تلخيص اخلـربات املكتسـبة   ة بناء على ذلك. وبناء عليه، ينبغاملقرَّروتنسيق العمليات املدارية 

واألســـاليب املســـتحدثة والســـعي إىل إضـــفاء طـــابع مؤسســـي عليهـــا، وإدراجهـــا، يف الوقـــت 
املناســب، يف إطــار التخطــيط لســالمة الــرحالت الفضــائية وإجــراءات اإلشــعار باالســتعداد         
لإلطالق، يف حـدود مـا هـو ممكـن مـن الناحيـة التقنيـة وغريهـا مـن النـواحي. وينبغـي تشـجيع             

لـــدول واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة علـــى إجنـــاز مهمـــة حتقيـــق التطـــابق أو التقـــارب بـــني   ا
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املمارسات املستحدثة من خـالل اآلليـات املناسـبة، وعلـى تشـجيع اسـتخدام تلـك املمارسـات         
  من أجل بلوغ األهداف املتمثلة يف وضع تدابري عملية وفعلية لضمان األمان.  

    
    ]٢٩+٢٧ن التوجيهيان السابقان [املبدآ ١٦املبدأ التوجيهي     
    تقاسم البيانات والتنبؤات التشغيلية املتعلقة بطقس الفضاء    

ع مـا يتعلـق   يـ ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تدعم وتعـزز مج   -١-١٦  
بطقس الفضاء ومـا يتسـم بأمهيـة حامسـة مـن بيانـات ونـواتج وتنبـؤات مسـتمدة مـن النمـاذج،            

ا ومضاهاهتا واسـتمراريتها يف األمـد البعيـد ونشـرها، آنيـا إذا اقتضـى احلـال،        وحفظها وتقامسه
  كوسيلة لتعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.

ينبغي تشجيع الدول على املواظبـة، قـدر اإلمكـان، علـى رصـد طقـس الفضـاء          - ٢- ١٦  
  واعد البيانات املتعلقة بطقس الفضاء.وتقاسم البيانات واملعلومات هبدف إنشاء شبكة دولية لق

ــد جمموعــات        -٣-١٦   ــدعم حتدي ــة أن ت ــة الدولي ــدول واملنظمــات احلكومي ينبغــي لل
البيانات اليت هلا أمهية حامسة يف تقدمي اخلدمات وإجراء البحوث يف جمال طقـس الفضـاء، كمـا    

لتقاســم بيانــات ينبغــي هلــا أن تنظــر يف اعتمــاد سياســات بشــأن فــتح اجملــال دون قيــد أو شــرط 
طقس الفضاء ذات األمهية احلامسة املستمدة من موجوداهتا الفضـائية واألرضـية. وُيَحـثُّ مجيـع     
مالكي بيانات طقس الفضاء مـن اجلهـات املنتميـة إىل احلكومـات أو اجملتمـع املـدين أو القطـاع        

ملـا فيـه    التجاري على إتاحة إمكانية االطالع دون قيد أو شـرط علـى تلـك البيانـات وحفظهـا     
  املصلحة املشتركة.

للدول واملنظمات احلكوميـة الدوليـة أن تنظـر يف التقاسـم اآلين     أيضاً ينبغي   -٤-١٦  
ز ، لبيانـات طقـس الفضـاء ونواجتهـا ذات األمهيـة احلامسـة، وأن تعـزِّ       موحَّـد وشبه اآلين، بشكل 

الفضاء ونواجتهـا  ة بشأن االطالع على ما لديها من بيانات طقس موحَّدوتعتمد بروتوكوالت 
ذات األمهيــة احلامســة، وأن تعــزز إمكانيــة التشــغيل الَبــْيين للبوابــات اإللكترونيــة لبيانــات طقــس 

مـن   كـثرياً الفضاء، تسـهيال الطّـالع املسـتخدمني والبـاحثني علـى البيانـات. وميكـن االسـتفادة         
فيمـا يتصـل باسـتدامة     التقاسم اآلين هلذه البيانات يف التقاسم اآلين ألنواع أخرى مـن البيانـات  

  أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.
إزاء  منسَّـق ينبغي كـذلك للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة اتبـاع هنـج          -٥-١٦  

ضــمان االســتمرار يف األمــد البعيــد يف رصــد طقــس الفضــاء واكتشــاف الثغــرات الرئيســية يف    
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يــة احلامســة إىل معلومــات و/أو بيانــات ها مــن أجــل تلبيــة االحتياجــات ذات األمهالقيــاس وســدِّ
  طقس الفضاء.  

ــة أن حتــدد االحتياجــات ذات        -٦-١٦   ــة الدولي ــدول واملنظمــات احلكومي ــي لل ينبغ
األولويـة القصــوى مـن منــاذج طقـس الفضــاء ونواجتهـا والتنبــؤات بطقـس الفضــاء، وأن تعتمــد      

لفضــاء دون قيــد أو سياســات بشــأن تقاســم النــواتج والتنبــؤات املســتمدة مــن منــاذج طقــس ا   
شرط. وُتَحثُّ مجيع اجلهات املنتمية إىل احلكومات أو اجملتمع املدين أو القطـاع التجـاري الـيت    
تقــوم بوضــع منــاذج لطقــس الفضــاء وتــوفري تنبــؤات مســتمدة مــن هــذه النمــاذج علــى إتاحــة     

لفضـاء  إمكانية االطالع دون قيد أو شرط على النواتج والتنبؤات املستمدة مـن منـاذج طقـس ا   
  وحفظها ملا فيه املصلحة املشتركة، األمر الذي سيعزز جهود البحث والتطوير يف هذا امليدان.

ــاً ينبغـــي   -٧-١٦   مي للـــدول واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة أن تشـــجع مقـــدِّ  أيضـ
  خدمات طقس الفضاء التابعني هلا على ما يلي:

ء ومـن التنبـؤات هبـدف    املقارنة بني النواتج املستمدة مـن منـاذج طقـس الفضـا      (أ)  
  حتسني أداء النماذج وزيادة دقة التنبؤات؛

للنواتج السابقة والالحقة ذات األمهيـة   موحَّدالتقاسم والنشر العلين يف شكل   (ب)  
  احلامسة، املستمدة من مناذج طقس الفضاء ومن التنبؤات؛

مـا لـديها   ة لالطـالع علـى   موحَّـد القيام، قدر املستطاع، باعتماد بروتوكوالت   (ج)  
من نواتج مستمدة من مناذج طقس الفضاء ومن التنبؤات، ليسـهل علـى املسـتخدمني والبـاحثني     

  استعماهلا، بوسائل منها قابلية التشغيل الَبْيين للبوابات اإللكترونية املتعلقة بطقس الفضاء؛
ي خــدمات طقــس مقــدِّمتنســيق توزيــع التنبــؤات بشــأن طقــس الفضــاء علــى    (د)  

  تخدمني النهائيني التشغيليني.الفضاء واملس
    

    ]٣٠+٢٨[املبدآن التوجيهيان السابقان  ١٧املبدأ التوجيهي     
وضع مناذج وأدوات بشأن طقس الفضاء ومجع املمارسات املعمول هبا بشأن التخفيف     

    آثار طقس الفضاء  من
كتشـاف  ال قاًمنسَّـ  ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تتبـع هنجـاً    -١-١٧  

وســد الثغــرات الــيت تشــوب منــاذج البحــث والنمــاذج العملياتيــة وأدوات التنبــؤ الالزمــة لتلبيــة  
ــة و  ــاط العلميــ ــات األوســ ــدِّماحتياجــ ــاء   مقــ ــات طقــــس الفضــ ــة مبعلومــ ــدمات املتعلقــ ي اخلــ
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ة لــدعم وتشــجيع منسَّــقومســتخدميها. وينبغــي، عنــد اإلمكــان، أن يشــمل ذلــك بــذل جهــود 
ة حتســني منــاذج طقــس الفضــاء وأدوات التنبــؤ بــه، بــإدراج آثــار تغــري البحــث والتطــوير ملواصــل

ــة       ــة الشمســية واحلقــل املغنطيســي لــألرض، حســب االقتضــاء، مبــا يف ذلــك يف ســياق جلن البيئ
اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية وجلنتيهــا الفــرعيتني، وكــذلك بالتعــاون مــع  

  الفضاء.  د اجلوية واخلدمة الدولية لرصد بيئةكيانات أخرى مثل املنظمة العاملية لألرصا
أن تـدعم وتشـجع التعـاون    أيضاً ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية   -٢-١٧  

والتنســيق بشــأن العمليــات األرضــية والفضــائية لرصــد طقــس الفضــاء ومنذجــة تنبؤاتــه ورصــد   
ألنشــطة الفضــائية. جوانــب الشــذوذ يف الســواتل واإلبــالغ عــن آثــار طقــس الفضــاء، حلمايــة ا 

  وميكن اختاذ تدابري عملية يف هذا الصدد منها ما يلي:
ــراهن ويف املســتقبل ضــمن        (أ)   ــة طقــس الفضــاء يف الوقــت ال ــات حلال إدراج عتب

  الفضاء؛  معايري اإلطالق يف
ي خــدمات طقــس الفضــاء مقــدِّمي الســواتل علــى التعــاون مــع مشــغِّلتشــجيع   (ب)  

ئـدة يف احلـد مـن جوانـب الشـذوذ واسـتنباط مبـادئ توجيهيـة         بشأن حتديد أكثـر املعلومـات فا  
ة يوَصى هبا خبصوص العمليات املدارية. فعلى سبيل املثال، قـد يتطلـب األمـر، إذا كانـت     حمدَّد

البيئة معرضـة إلشـعاعات خطـرة، اختـاذ إجـراءات لتـأخري حتميـل الرباجميـات والقيـام مبنـاورات           
  إىل ذلك؛  وما

ت وتوليفها وتقامسها فيما يتعلق بآثـار طقـس الفضـاء يف    تشجيع مجع املعلوما  (ج)  
  األرض والفضاء، وجوانب الشذوذ يف نظم منها املركبات الفضائية؛

لإلبــالغ عــن املعلومــات املتعلقــة بطقــس  موحَّــدالتشــجيع علــى اســتخدام شــكل   (د)  
ركبــات و الســواتل، فيمــا يتعلــق بــاإلبالغ عــن جوانــب الشــذوذ يف امل      مشــغِّلالفضــاء. ويشــجَّع  

  الفضائية، على اإلحاطة علما بالنموذج الذي اقترحه فريق التنسيق املعين بسواتل األرصاد اجلوية؛
التشجيع على وضع سياسات لتعزيز تقاسم بيانـات عـن جوانـب الشـذوذ يف       (ه)  

  السواتل، فيما يتعلق باآلثار املترتبة على طقس الفضاء؛
طقس الفضاء ونقـل املعـارف املتعلقـة    تشجيع التدريب على استخدام بيانات   (و)  

  هبذا االستخدام، مبراعاة مشاركة البلدان ذات القدرات الناشئة يف ميدان الفضاء.
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بعض البيانات قد ختضع لقيود قانونيـة و/أو لتـدابري محايـة    أنَّ م به من املسلَّ  -٣-١٧  
ات املتعـددة األطـراف   للتشـريعات الوطنيـة وااللتزامـ    وفقـاً حقوق امللكية أو سـرية املعلومـات،   

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

دولية وجتميع املمارسات املعمـول هبـا واملنطبقـة يف جمـال تصـميم السـواتل للتخفيـف مـن آثـار          
بشأن املمارسـات املتبعـة يف التصـميم     طقس الفضاء. وميكن لذلك أن يشمل تقاسم املعلومات

واملبــادئ التوجيهيــة والــدروس املســتفادة فيمــا يتعلــق بــالتخفيف مــن آثــار طقــس الفضــاء علــى 
النظم الفضائية العاملة، وكذلك وثائق وتقـارير تتعلـق باحتياجـات مسـتعِملي خـدمات طقـس       

التكلفـة ومـا يتصـل بـذلك     الفضاء ومتطلبات القياس وحتليل الثغرات وحتليـل نسـبة الفائـدة إىل    
  من دراسات خاصة بطقس الفضاء.

ــائية و/أو        -٥-١٧   ــها القضـ ــعة لواليتـ ــات اخلاضـ ــجع الكيانـ ــدول أن تشـ ــي للـ ينبغـ
  سيطرهتا على ما يلي:

ن مـن التغلـب علـى آثـار     احلرص، يف تصميم السواتل، على إدماج آليات متكِّ  (أ)  
  احملدود؛طقس الفضاء الضارة، ومن ذلك مثالً آلية التشغيل 

مراعاة آثار طقس الفضاء يف تصميم السواتل والتخطيط ملهام الـتخلص منـها     (ب)  
عند انتهاء صالحيتها التشغيلية، وذلك من أجـل ضـمان وصـول املركبـات الفضـائية إىل مـدار       

للمبــادئ التوجيهيــة  وفقــاًأو إنزاهلــا مــن املــدار بالشــكل املناســب،   املقــرَّراملخلفــات الفضــائية 
احلطام الفضائي الصادرة عن جلنة استخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية.     لتخفيف 

  ي الالزم.وينبغي أن يشمل ذلك إجراء التحليل احلدِّ
ــة     -٦-١٧   ــة الدولي ــدى   أيضــاً ينبغــي للمنظمــات احلكومي ــدابري ل ــروج هلــذه الت أن ت

  الدول األعضاء فيها.
ــيِّ    -٧-١٧   ــدول أن تقـ ــي للـ ــار  ينبغـ ــاطر آثـ ــا    م خمـ ــارة وتبعاهتـ ــاء الضـ ــس الفضـ طقـ
االجتماعية على النظم التكنولوجية فيهـا. وينبغـي أن ُتنَشـر نتـائج هـذه الدراسـات       -االقتصادية

ــة باســتدامة أنشــطة الفضــاء        ــرارات املتعلق ــدول لالســتناد إليهــا يف اختــاذ الق ــاح لكــل ال وأن ُتت
ارة لطقس الفضاء علـى نظـم   اخلارجي يف األمد البعيد، ال سيما بشأن التخفيف من اآلثار الض

  الفضاء العاملة.
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    ]٣٥[املبدأ التوجيهي السابق  ١٨املبدأ التوجيهي     
ضمان أمن وأمان البىن التحتية األرضية اليت تدعم تشغيل النظم املدارية وتراعي أمن البىن     

    التحتية األرضية والبىن التحتية للمعلومات التابعة جلهات أجنبية يف جمال الفضاء
ــبىن       -١-١٨   ــة أن تراعــي أمــن وأمــان ال ــة الدولي ــدول واملنظمــات احلكومي ينبغــي لل

التحتية األرضية اليت تكفل التشغيل السليم لـنظم مداريـة واسـتقبال البيانـات الـواردة مـن تلـك        
ال يتجزأ من مفهوم اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف      النظم ومعاجلتها، باعتبار ذلك جزءاً

واملمارسات الكفيلة بتحقيق تلك االستدامة. وحرصـا علـى تنفيـذ أنشـطة الفضـاء       األمد البعيد
يف أغــراض ســلمية بــالتحلي بــروح املســؤولية، ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة أن 
تتخذ، يف إطار الدعم املؤسسي العام ملفهوم استدامة أنشطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد     

بتحقيق تلك االستدامة، قرارات مدروسـة ومعتمـدة بصـورة رمسيـة فعليـة       واملمارسات الكفيلة
إجـراءات  أيِّ على مستوى السياسات العامة وعلـى املسـتوى التنظيمـي، السـتبعاد ومنـع اختـاذ       

ــها القضــائية        ــاريني خاضــعني لواليت مــن طرفهــا هــي أو مــن طــرف أشــخاص طبيعــيني أو اعتب
التحتية األرضـية اخلاضـعة لواليـة قضـائية أجنبيـة و/أو      وسيطرهتا من شأهنا اإلخالل بعمل البىن 

  على عملها. لسيطرة دولة أجنبية أو التأثري سلباً
ــة       -٢-١٨   يقتضــي هــذا النــهج الشــامل أن تقبــل مجيــع الــدول واملنظمــات احلكومي

الدولية حتمُّل مسؤولياهتا بشأن وضع وانتهاج سياسة لضمان أمن املعلومات، يف إطـار مبادئهـا   
راتيجياهتا اخلاصة بأمن املعلومات (األمن السيرباين) ومـن خـالل بـذل جهـود حثيثـة علـى       واست

املســتوى الــدويل، مــع إيــالء االعتبــار الواجــب يف هــذه السياســة للحاجــة إىل التعــاون الــدويل    
الفعال وحتديد أساليبه ملنع خمتلف أشكال إساءة اسـتخدام تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت     

نشطة أخرى تتعارض مع مهمة احلد من مواطن الضـعف يف الـبىن التحتيـة األساسـية     أأيِّ و/أو 
الوطنية واألجنبية والدولية للمعلومات واحليلولة دون تعطيل تلك البىن التحتية، اليت قـد يكـون   
هلــا دور مباشــر يف ضــمان التشــغيل اآلمــن واملــأمون للــنظم املداريــة اخلاضــعة للواليــة القضــائية  

لوالية قضائية أجنبية، وكشف تلك األشكال أو األنشطة والتحري عنـها وردعهـا.    الوطنية أو 
ن جهات وصـل، عنـد االقتضـاء و/أو    ومن مث ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تعيِّ

ا بغـرض التصـدي للمخـاطر واحلـوادث اآلنيـة واملسـتجدة       بناء على الطلب، وأن تتواصل عملي
  املعين. واحملتملة يف اجملال

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، مبراعاة القانون الـدويل املنطبـق،     -٣-١٨  
مبا يف ذلك مبادئ معاهدة الفضاء اخلارجي واألحكام ذات الصـلة مـن دسـتور االحتـاد الـدويل      
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لالتصــاالت واتفاقيتــه ولــوائح الراديــو الصــادرة عنــه، أن متتنــع عــن اســتخدام تــرددات راديويــة 
أو القيام بأنشطة قد تكون هناك أسباب تدعوها إىل االعتقاد بإمكانية تشويشـها علـى الـبىن    و/

التحتية األرضية اليت تدعم تشغيل نظم مدارية تابعة لدول ومنظمـات حكوميـة دوليـة أخـرى،     
ــة أخــرى،       ــة أخــرى و/أو لســيطرة دول ــة القضــائية لدول ــة اخلاضــعة للوالي مبــا فيهــا الــبىن التحتي

ه إضرار بتلك البىن التحتية. وينبغي للدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن تـنص،     تشويشاً في
ــى اســتبعاد    ــة، عل ــة     أيِّ يف سياســاهتا العام ــبىن التحتي إجــراءات أخــرى ميكــن أن ختــل بعمــل ال

األرضية اخلاضعة لوالية قضائية أجنبية و/أو لسيطرة دولة أجنبية أو تؤثر سلبا على عمـل تلـك   
. وتيسرياً للتواصل بشأن مـا تتعـرض لـه الـبىن التحتيـة األرضـية الـيت تـدعم تشـغيل          البىن التحتية

ن نظم مدارية من خماطر مستجدة وحمتملة، ينبغي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن تعـيِّ     
  جهات وصل لتبادل املعلومات.  

ز أن تعـزِّ  م، ينبغـي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة     عالوة على ما َتقَدَّ  -٤-١٨  
أمن البىن التحتية األرضية التابعـة هلـا الـيت تـدعم تشـغيل نظـم مداريـة وأن تزيـد مـن صـالبتها.           
وتشــجَّع الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة الــيت تشــارك يف إنشــاء و/أو تشــغيل بــىن حتتيــة    

بتها. نظم مدارية على التعاون من أجل تعزيز أمن هذه الـبىن وزيـادة صـال   أرضية تدعم تشغيل 
وميكن أن تشمل تلك اجلهود تبادل املعلومـات فيمـا بـني الكيانـات احلكوميـة وغـري احلكوميـة        

للـوائح   وفقـاً من خالل سـلطات الدولـة عنـد الضـرورة و     - املسؤولة عن البىن التحتية األرضية
بشــأن املمارســات الفعالــة يف جمــال التصــدي للحــوادث       -التنظيميــة املنطبقــة وذات الصــلة   

  ث والتغلب على آثارها.  واألحدا
عند النظر فيما يلزم من تدابري حلماية البىن التحتيـة األرضـية والـبىن التحتيـة       -٥-١٨  

للمعلومات، املستخدمة يف تشغيل ودعم النظم الفضائية ولزيادة صالبة تلك البىن، خاصـة مـن   
الدوليـة أن جتـري   أجل كفالة استمرارية اخلدمات احليوية، ينبغي للدول واملنظمـات احلكوميـة   

ملا ميكن أن يؤدي إليه االنقطاع الكلي أو اجلزئي يف عمل البىن التحتيـة مـن تـأثري     شامالً تقييماً
  مة.  املقدَّ  على املستعملني الوطنيني واألجانب للخدمات

ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة، عــن طريــق تنفيــذ هــذا املبــدأ    -٦-١٨  
حـة تكفـل عـدم تعـارض األسـاليب واإلجـراءات املسـتخدمة لزيـادة         التوجيهي، النص علـى الئ 

علــى  إجــراء قــد يضــر أو يــؤثر ســلباً أيِّ صــالبة الــبىن التحتيــة األرضــية مــع مســؤولية اســتبعاد  
تشغيل البىن التحتيـة األرضـية والـبىن التحتيـة للمعلومـات اخلاضـعة لواليـة قضـائية أجنبيـة و/أو          

  ا بتلك املسؤولية.لسيطرة دولة أجنبية، وعدم إخالهل
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    ]٣٧[املبدأ التوجيهي السابق  ١٩املبدأ التوجيهي     
    كفالة أمن وأمان البىن التحتية األرضية اليت تدعم تشغيل النظم املدارية    

تدعم البىن التحتية األرضية، وما يتبعها من بىن حتتية للمعلومـات، التشـغيل     -١-١٩  
ات الواردة من تلـك الـنظم ومعاجلتـها. لـذا ينبغـي للـدول       السليم للنظم املدارية واستقبال البيان
أمـن وأمـان الـبىن التحتيـة األرضـية الـيت تـدعم تشـغيل         أنَّ واملنظمات احلكومية الدولية أن تقر ب

  النظم املدارية مها جزء ال يتجزأ من استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.
ية الدولية، يف ظـل مراعـاة القـانون الـدويل     ينبغي للدول واملنظمات احلكوم  -٢-١٩  

املنطبق، مبا يف ذلك مبادئ معاهدة الفضاء اخلارجي واألحكام ذات الصلة من دسـتور االحتـاد   
الــدويل لالتصــاالت واتفاقيتــه ولــوائح الراديــو الصــادرة عنــه، أن متتنــع عــن القيــام بأنشــطة قــد   

يشـها علـى الـبىن التحتيـة األرضـية الـيت       تكون هناك أسباب تدعوها إىل االعتقـاد بإمكانيـة تشو  
تــدعم تشــغيل الــنظم املداريــة التابعــة لــدول ومنظمــات حكوميــة دوليــة أخــرى، مبــا فيهــا الــبىن  
التحتية اخلاضعة للوالية القضائية لدولة أخرى و/أو لسيطرة دولة أخرى، تشويشـاً فيـه إضـرار    

الـبىن التحتيـة األرضـية الـيت تـدعم      بتلك البىن التحتيـة. وتيسـرياً للتواصـل بشـأن مـا تتعـرض لـه        
تشغيل النظم املدارية من خماطر مستجدة وحمتملة، ينبغي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة     

  ن جهات وصل لتبادل املعلومات.  أن تعيِّ
م، ينبغـي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن تعـزز       عالوة على ما َتقَدَّ  -٣-١٩  

ية اليت تدعم تشغيل النظم املدارية وتزيد من صالبتها. وتشجَّع الـدول  أمن بناها التحتية األرض
واملنظمات احلكومية الدولية اليت تشارك يف إنشاء و/أو تشغيل بىن حتتيـة أرضـية تـدعم تشـغيل     
نظم مدارية على التعاون من أجـل تعزيـز أمـن هـذه الـبىن وزيـادة صـالبتها. وميكـن أن تشـمل          

ت فيما بني الكيانات احلكوميـة وغـري احلكوميـة املسـؤولة عـن الـبىن       تلك اجلهود تبادل املعلوما
للــوائح املنطبقــة وذات  وفقــاًمــن خــالل ســلطات الدولــة عنــد الضــرورة و  -التحتيــة األرضــية 

  بشأن املمارسات الفعالة يف جمال التصدي ملا يقع من حوادث وأحداث وجتاوزها.   -الصلة 
ري حلماية البىن التحتيـة األرضـية والـبىن التحتيـة     عند النظر فيما يلزم من تداب  -٤-١٩  

للمعلومات، املستخدمة يف تشغيل ودعم النظم الفضـائية، ولزيـادة صـالبة تلـك الـبىن التحتيـة،       
ــدول واملنظمــات         ــي لل ــة، ينبغ ــدمي اخلــدمات احليوي ــة االســتمرار يف تق ــن أجــل كفال خاصــة م

يؤدي إليه االنقطـاع الكلـي أو اجلزئـي يف     احلكومية الدولية أن جتري تقييما شامال ملا ميكن أن
  مة.  املقدَّ  عمل البىن التحتية من تأثري على املستعملني الوطنيني واألجانب للخدمات

    



 

V.16-01878 37 
 

A/AC.105/L.301 

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

    علية ألجسام فضائية من املدار الف
ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة الــيت تنظــر أو تشــرع يف تنفيــذ   -١-٢٠  

عمليات لإلزالة الفعلية للحطام الفضائي [املعروف] واألجسـام الفضـائية العاملـة و/أو العاطلـة     
البـت يف جـدوى تلـك    [املعروفة]، أو يف املشاركة يف هذه العمليات، أن تقوم، خـالل مرحلـة   

العمليات وأماهنا وطيلة مرحليت اإلعداد لتلك العمليات وتنفيـذها، بالدراسـة املتعمقـة والتنفيـذ     
الفعال جملموعة متناسقة من الشروط والتدابري الصارمة لكفالـة الكشـف عـن املخـاطر وحتليلـها      

ليــات بأمــان وتقييمهــا ومنعهــا، باســتخدام وســائل وأســاليب كفيلــة بضــمان تنفيــذ تلــك العم   
  وباالتساق التام مع مبادئ القانون الدويل وقواعده.

عند البت يف أساليب ختفيف املخاطر واختيـار األدوات والتقنيـات الالزمـة      -٢-٢٠  
ا لتنفيذ عمليات اإلزالة الفعليـة، ينبغـي مراعـاة احلاجـة املاسـة إىل جتنـب كـل مـا مـن شـأنه، إمَّـ           

ضعف النظم أو املرافق أو األجهزة املدارية الـيت متلكهـا أو   بسبب القيام بفعل ما أو تركه، أن ي
تشغلها دول أو منظمات حكومية دولية أو كيانات أجنبية أخرى و/أو يعرضـها للخطـر و/أو   

ا أو للضياع، مبا يف ذلك إسـاءة تشـغيلها، أو تعريضـها للتـدهور أو التسـبب يف تفككهـا جزئيـ       
ــ ــدو    كلي ــك ال ــوق ومصــاحل تل ــا ميــس حبق ــات   ا، مب ــة أو الكيان ــة الدولي ل أو املنظمــات احلكومي

  عملية إزالة فعلية:أيِّ األجنبية أو حيد منها. وينبغي االتفاق على مراعاة ما يلي يف 
ــذكر         (أ)   ــة ال ــى املوجــودات الفضــائية اآلنف ــأثري القســري عل ــة الت اســتبعاد إمكاني

ذن صـريح مـن الدولـة    باستخدام التكنولوجيا بدون موافقـة مسـبقة موثقـة بصـورة صـحيحة وإ     
  املعنية (مبا يف ذلك دولة التسجيل) و/أو املنظمة احلكومية الدولية املعنية و/أو الكيان املعين؛

  املذكورة. عدم املساس بالوالية القضائية و/أو السيطرة على املوجودات األجنبية  (ب)  
عمليــة يف  أيِّعلــى أيضــاً هــذا املبــدأ التــوجيهي ينطبــق  أنَّ ينبغــي افتــراض   -٣-٢٠[  

  نوع من أنواع التأثري املادي على جسم فضائي.]أيِّ الفضاء اخلارجي تنطوي على 
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    ]٤٤[املبدأ التوجيهي السابق  ٢١املبدأ التوجيهي     
وضع إجراءات وشروط تكفل، يف احلاالت القصوى، األمان يف تنفيذ العمليات اليت تفضي     

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

    ]١[البديل     
] [مبراعـاة] املبـادئ   ـحيق للدول واملنظمات احلكومية الدولية، [بالتقيد التام ب -١-٢١[  

التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عـن جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض       
سلمية، ال سـيما فيمـا خيـص ضـرورة جتنـب التـدمري املتعمـد للمركبـات الفضـائية املوجـودة يف           ال

ن مـن تـدمري أجسـام فضـائية     قـد متكِّـ   املدار، أن حتتفظ لنفسها حبرية االختيار وأن تلتمس حلوالً
خاضعة لواليتها القضـائية و/أو لسـيطرهتا عنـدما تكـون لبـدائل هـذا التـدمري، بوضـوح، عواقـب          

، يف سـياق بـذل جهـود دوليـة للتصـدي      بكـثري (كمـا ُيفتـرض أن يكـون عليـه احلـال، مـثالً       أسوأ 
، ينبغـي االتفـاق علـى أنـه     خلطر أحـد الكويكبـات). وبغـض النظـر عـن املفهـوم املشـار إليـه آنفـاً         

يتعني، يف إطار ضمان استدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد واإلبقـاء علـى الفضـاء         
ة آمنة ومستقرة وخالية من الصراعات، جتنـب التـدمري املتعمـد لألجسـام الفضـائية      اخلارجي كبيئ

حالــة يِّ املوجــودة يف مــدارات قريبــة مــن األرض. ويف هــذا الصــدد، ينبغــي التعليــل الواجــب أل  
افتراضية تتحتم فيها على دولة أو منظمة حكومية دولية ضرورة إجـراء عمليـة تفضـي إىل تـدمري     

اليتها القضائية و/أو لسيطرهتا (أي عندما ال تترك ظروف حتليـق اجلسـم   جسم فضائي خاضع لو
الفضائي خيارا تقنيا آخر سـوى تـدمريه)، مـع وجـوب اعتبـار عمليـة التـدمري تـدبريا ال مفـر منـه           
ــة أو املوجــودات يف الفضــاء        ــى البيئ ــاة اإلنســان أو عل ــى حي لتفــادي خطــر حمــدق أو حمتمــل عل

الف واء أو البحر يف حالة عودة اجلسم الفضائي املتوقعـة إىل الغـ  اخلارجي، أو على األرض أو اهل
عمليـة ميكـن أن تفضـي، مـن     أيِّ ه ينبغي عدم النظـر يف تنفيـذ   اجلوي لألرض. أضف إىل ذلك أن

خالل تأثري ميكـانيكي أو باسـتخدام وسـائل أخـرى، إىل إحلـاق أضـرار مباشـرة أو غـري مباشـرة          
أجنبيــة (أو لســيطرة دولــة أجنبيــة) أو إىل تــدمري تلــك    بأجســام فضــائية خاضــعة لواليــة قضــائية 

األجســام، مــا مل توافــق عليهــا صــراحةً الــدول/املنظمات احلكوميــة الدوليــة الــيت متــارس واليتــها   
  الفضائية.  القضائية أو سيطرهتا على تلك األجسام

───────────────── 
، قيل إن من ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٩إىل  ٥أثناء االجتماع املعقود بني دورتني يف الفترة من  )٧(  

 األنسب أن ُتستخدم يف ديباجة وثيقة املبادئ التوجيهية عبارات تتعلق بعدم التدخل.
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قبل وقت طويل من البدء، ألسباب مشروعة، يف تنفيـذ عمليـة تـدمري جسـم       - ٢- ٢١  
موجود يف مدار، ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن حترص على ضمان التقيد  فضائي

بإجراءات تستويف العناصر األساسية املذكورة أدنـاه خبصـوص اإلبـالغ بـالظروف الـيت تـتم فيهـا        
عمليــات مــن هــذا القبيــل. وينبغــي أن حتــرص الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة علــى إبــالغ  

 أوال بأول، من خالل مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي وغـريه مـن القنـوات ذات        اجملتمع الدويل
ــد          ــه، عن ــى إبالغ ــة، عــالوة عل ــربر تلــك العملي ــيت ت ــالظروف ال الصــلة إذا اقتضــت الضــرورة، ب
االقتضاء، بكيفية تقييم التطورات املستجدة. وينبغي االستناد إىل مبدأ عام هو أنه كلما ازدادت 

ملية يف آثار جانبية متوقعة اشتدت احلاجة إىل مزيد من الدقة يف املعلومات احتماالت َتَسبُّب الع
املتاحة دوليا يف خمتلف مراحل اإلعداد للعملية وتنفيذها. وينبغي، قدر اإلمكان، النظر بعنايـة يف  
الشروط األساسية لتنظيم عملية اإلمداد باملعلومات يف إطار تفاعلي سريع أو بطريقـة شـبه آنيـة.    

اختاذ جمموعات قرارات َتفترض تنفيذ عملية تدمري جسم فضـائي وتسـوغه، ينبغـي للـدول     وعند 
واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة أن تشــترط وجــود تــدابري لضــمان األمــان تشــتمل علــى ضــمانات 

  أساسية هلا ما يربرها، بقدر ما ُيرتأى أن تلك التدابري ُمرضية وقابلة للتطبيق.]
    

    ]٢[البديل     
مركبــة فضــائية يف املــدار أو لصــواريخ يِّ ينبغــي تفــادي التــدمري املتعمــد أل  -١-٢١[  

اإلطالق املداري يف مركبات اإلطالق وغري ذلك من األنشطة الضـارة الـيت ينشـأ عنـها حطـام      
يبقى طويال يف املدار. وعندما تتقرَّر ضرورة التدمري املتعمد، ينبغي أن تبلغ الـدول [مباشـرة أو   

الدولية املعنية] غريها من الدول اليت حيتمل أن تتضرر مما تعتزم القيـام بـه،    من خالل املنظمات
مبا يف ذلك التدابري اليت ُتتخذ لكفالة حدوث التدمري املتعمد علـى ارتفاعـات منخفضـة بالقـدر     
الكايف لتقليص مدة بقاء احلطام الناجم عـن ذلـك يف املـدار. وينبغـي أن تـتم مجيـع اإلجـراءات        

ــاً ــاد وفق ــتخدام الفضــاء        للمب ــة اس ــن جلن ــام الفضــائي الصــادرة ع ــف احلط ــة لتخفي ئ التوجيهي
ــا        ــة يف قراره ــة العام ــا اجلمعي ــيت أقرهت ــلمية، ال ــراض الس ــون ٦٢/٢١٧اخلــارجي يف األغ ، املعن

  "التعاون الدويل يف استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية".]
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    ]٤٥ [املبدأ التوجيهي السابق ٢٢املبدأ التوجيهي     
وضع معايري وإجراءات بشأن اإلزالة الفعلية لألجسام الفضائية، و، يف ظروف استثنائية،     

    بشأن التدمري املتعمد لألجسام الفضائية، ال سيما فيما خيص األجسام غري املسجلة
عند تطبيق املبادئ التوجيهيـة املتعلقـة باإلزالـة الفعليـة و/أو التـدمري املتعمـد         -١-٢٢  
الفضائية أثناء مرحلة إعداد وتنفيذ العمليـات ذات الصـلة، ينبغـي للـدول واملنظمـات       لألجسام

ألحكــام هــذا املبــدأ التــوجيهي  وفقــاًاحلكوميــة الدوليــة أن حتــرص علــى أن تــتم تلــك األنشــطة 
الذي ينص على معايري رئيسية تكفل مراعاة املصاحل الفرديـة واملشـتركة، ويعـزز تلـك املعـايري،      

وخى يف السياق قيد النظر، يف حاالت منها عدم تطبيق اإلجـراءات املنصـوص عليهـا    باملعىن املت
ــدول        ــة يف الفضــاء اخلــارجي. وينبغــي أن تكفــل ال ــى األجســام املطلق ــة التســجيل عل يف اتفاقي

 إىل هنـج متكامـل متامـاً    اسـتناداً واملنظمات احلكومية الدولية اكتمالَ تنظيم العمليات املـذكورة  
تراخي أو العشوائية أو التجاوزات يف املمارسات املتبعـة [مـا مل يكـن يف مبـادئ     بغية اجتناب ال
  ذات الصلة ما يربر خالف ذلك].القانون الدويل 

ضـمان  أنَّ ينبغي للدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن تنطلـق مـن مبـدأ         -٢-٢٢  
ــة الفعلية/التــدمري املتعمــد أمــر يتو    قــف مباشــرة علــى  وجــود أســباب مشــروعة لعمليــات اإلزال

يف سـجل األجســام   الً(سـواء أكـان مسـجَّ    نـاً ا معيَّفضـائي  جسـماً أنَّ إمكانيـة اإلثبـات املوثـوق بـ    
ــدمريه وجســماً     ــ الفضــائية املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي أم مل يكــن) املــراد إزالته/ت ــاًا معيَّمادي  ن

بــه، ميــثالن  ارتباطــاًلــه أنَّ يف مــدار ولــه ارتبــاط بــذلك اجلســم الفضــائي، أو ُيفتــرض   موجــوداً
. وينبغي النظر إىل مسألة التحديد القطعي للجسم املـراد إزالتـه إزالـة فعليـة     ا واحداًمادي جسماً

على أنه العامل احلاسـم يف مسـألة تقريـر املضـي يف تنفيـذ العمليـة مـن         متعمداً أو تدمريه تدمرياً
) لعمليـة إزالـة   (مقـرراً  وشـيكاً  دفاًن هـ عدمه. وبناء عليه، ينبغي عـدم اعتبـار جسـم مـادي معـيَّ     

ــداً    ــه حتدي ــه   ومقنعــاً دقيقــاً فعلية/تــدمري متعمــد إىل أن حيــدَّد مصــدر ذلــك اجلســم وحالت مبــا في
إىل توحيـد اجلهـود    حثيثـاً  الكفاية. وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تسعى سـعياً 

تتــيح، بفعاليــة، مواجهــة وتلبيــة  الــيت تبــذهلا مــن أجــل وضــع إجــراءات وآليــات مــن شــأهنا أن    
االحتياجات الفردية واملشتركة املتعلقة بتحديد األجسام املوجـودة يف املـدار، ومواصـلة العمـل     

  بتلك اإلجراءات واآلليات.
ينبغــي أن يســبق عمليــات اإلزالــة الفعلية/التــدمري املتعمــد حتليــلٌ مســتفيٌض     -٣-٢٢  

لـك تقيـيم املخـاطر الـيت ينطـوي عليهـا كـل أسـلوب         لكل األساليب املمكنة لتنفيذها، مبـا يف ذ 
فيمـا خيـص مقـدار املعلومـات الـيت ينبغـي إطـالع اجملتمـع الـدويل عليهـا بشـأن            أمَّـا  على حـدة.  
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اجلوانــب التقنيــة لألســلوب الــذي وقــع عليــه االختيــار لتنفيــذ العمليــة فهــو أمــر متــروك لتقــدير  
لتلـك العمليـات وتنفـذها، علـى أسـاس أن      الدول و/أو املنظمات احلكومية الدولية اليت ختطـط  

 تقدم، من خالل مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي وكـذلك قنـوات أخـرى ذات صـلة، دعمـاً         
إعالميلضمان أمان العمليات الفضائية. فالدول واملنظمات احلكوميـة الدوليـة الـيت     ا كافياًا عام

زاويتني اإلعالميـة والتقنيـة.   ختطط لتلك العمليات وتنفـذها ينبغـي أن تضـمن هلـا األمـان مـن الـ       
وينبغي لغريها من الدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تدعم تلك العمليـات، قـدر اإلمكـان    

وبناء على الطلب، إعالميا. وباإلضافة إىل توفري معلومات صحيحة عن رصـد الفضـاء   ا وحتليلي
أيضـاً  لنتـائج متاحـة)، ميكـن    القريب من األرض ونتائج حتليل أحوال الفضاء (إذا كانت تلـك ا 

ــة        ــد األجســام الفضــائية املعني ــى حتدي ــدعم املســاعدة عل ــك ال ــتناداًأن يشــمل ذل ــل  اس إىل حتلي
حمفوظــات معلومــات الرصــد الــيت يتــاح االطــالع عليهــا ونشــر نتــائج هــذا التحليــل مــع إتاحــة  

  االطالع عليها واستخدامها للعموم.
ز تطـور املمارسـة املتمثلـة يف تطبيـق اتفاقيـة      مبراعاة السـمات اخلاصـة الـيت متيـ      -٤-٢٢  

التسجيل واختالف اآلراء بشـأن وظيفـة تسـجيل كـل األجـزاء املكونـة لألجسـام الفضـائية و/أو         
(بسـبب مواصـفاهتا التقنيـة األصـلية) علـى       ا ليست لـديها القـدرة أصـالً   مركبات اإلطالق اليت إمَّ

(بسبب ظروف غـري متوقعـة) علـى االسـتمرار      ن أهنا ليست قادرةالعمل على حنو مستقل أو يتبيَّ
ة للبعثـة، ينبغـي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة، مـن        دَّديف العمل طـوال الفتـرة الزمنيـة احملـ    

خالل تطبيق املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلزالة الفعلية/التدمري املتعمـد لألجسـام الفضـائية، وبغيـة     
  األجسام الفضائية، أن تستند إىل املبادئ التالية:تعزيز املمارسة املتمثلة يف تسجيل 

ينبغي تفسري جمموعة القواعد اليت ختضع هلا ملكيـة اجلسـم الفضـائي ووضـعه،       (أ)  
كمــا هــو منصــوص عليــه يف القــانون الــدويل، باعتبارهــا مســتندة إىل التفاعــل، مــن جهــة، بــني  

ع القـانوين لألجـزاء الـيت تتكـون منـها      ، للوضـ عمليـا العوامل املتعلقة بالتفسـري الـدقيق، املكيَّـف    
األجســام الفضــائية ومركبــات اإلطــالق عــالوة علــى األجســام الفضــائية الــيت ال تكــون قــادرة  

على أداء الوظائف املسندة إليها أو اليت فقـدت تلـك القـدرة، يف حالـة عـدم قيـام الـدول         أصالً
نـــة هلـــا، جـــزاء املكوِّواملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة بتســـجيل خمصـــوص لتلـــك األجســـام واأل 

حــال وينبغــي عــدم أيِّ والتفاعــل، مــن جهــة ثانيــة، بــني عوامــل أخــرى ال تفقــد أمهيتــها علــى   
االستغناء عنها باعتبـار احلقـوق وااللتزامـات املنصـوص عليهـا يف املـادتني السـابعة والثامنـة مـن          

 ؛١٩٦٧معاهدة الفضاء اخلارجي لعام 

ــر عــدم تســجيل األ  ينبغــي أالَّ  (ب)   ــة لألجســام أو عــدم تســجيل   جــزاء املكوِّيفسَّ ن
األجسام الوارد بياهنا يف الفقرة الفرعيـة (أ) أعـاله نتيجـة عمليـة إطـالق يف الفضـاء أو ظـروف        
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العتبـار تلـك    غري متوقعة أثنـاء حتليـق اجلسـم الفضـائي، علـى أنـه يشـكل، يف حـد ذاتـه، مـربراً          
إذا روعيــت عــدة أمــور منــها أحكــام  نــة لألجســام بــال ســند ملكيــة،  األجســام واألجــزاء املكوِّ

بشأن املسؤولية الدولية عن األضرار الـيت حتـدثها األجسـام الفضـائية؛ كمـا       ١٩٧٢اتفاقية عام 
ة عـن تلـك األجسـام واألجـزاء املكونـة لألجسـام،       حمـدَّد ُيتخذ عدم وجود معلومات  ينبغي أالَّ

لـرتع الواليـة القضـائية     مربراً سواء يف بيانات التسجيل أم على شكل إشارة إىل تلك البيانات،
 والسيطرة على تلك األجسام واألجزاء املكونة لألجسام؛  

يؤدي التقيد التام باملالحظات العملية الواردة يف الفقرتني الفـرعيتني (أ)   ينبغي أالَّ  (ج)  
ــذ       ــة علــى وضــع وتنفي ــة الدولي ــدول واملنظمــات احلكومي و(ب) أعــاله إىل إضــعاف حــرص ال

وجمدية عند االقتضاء، متكّن الدولة املطلقة و/أو املنظمة احلكومية الدوليـة الـيت   سياسات عملية 
قبلــت احلقــوق وااللتزامــات ذات الصــلة مــن التأكــد مــن حالــة األجــزاء غــري املســجلة املكونــة   
لألجسام الفضائية أو حالة األجسـام الفضـائية العاطلـة اخلاضـعة لواليتـها القضـائية وسـيطرهتا،        

ــؤدي إ مبــا ــةً     قــد ي ــة مــن أن تقــرر طواعي ــة الدولي ــة و/أو املنظمــة احلكومي ىل متكــني تلــك الدول
ا، عــن ســلطتها علــى تلــك األجــزاء املكونــة لألجســام الفضــائية أو        ا أو جزئيــالتنــازل، كليــ 

املركبات الفضائية العاطلة حبيث يتسىن وضع إطار يكفـل اختـاذ قـرارات بشـأن إخـالء الفضـاء       
  ئي؛اخلارجي من احلطام الفضا

ــيَّ    (د)   ــهج املبـ ــاعد النـ ــرض أن يسـ ــدول/   ُيفتـ ــاله الـ ــة (ج) أعـ ــرة الفرعيـ ن يف الفقـ
املنظمات احلكومية الدولية يف ما قد تتخذه مـن قـرارات وترتيبـات مشـتركة مـن شـأهنا الوفـاء        

بطلبــات التحديــد الــدقيق لاللتزامــات واإلجــراءات التقنيــة املتعلقــة بتنفيــذ عمليــات إزالــة   متامــاً
ضائي، واعتمـاد تلـك االلتزامـات واإلجـراءات، عنـدما تـرى األطـراف يف القـرارات         احلطام الف

  تلك العمليات من املتطلبات/املهام ذات األولوية.أنَّ والترتيبات املشتركة املذكورة 
ينبغي، عند حتديد السمات اخلاصة حلالة الشظايا (بغض النظر عن أبعادهـا    -٥-٢٢  

سـبب كـان أو عـن إجـراء عمليـات تكنولوجيـة       يِّ فضـائية أل  اخلطية) النامجة عن حتطم أجسام
يف املــدار، مراعــاة إمكانيــة عــدم خضــوع تلــك الشــظايا للتســجيل، لــدواع موضــوعية، حبكــم   
ــة وحتــديث تلــك       ــها املداري ــارامترات حركت ــة واســتحالة حتديــد ب ــها املادي طبيعــة نشــأهتا وحالت

سـجيل تلـك الشـظايا، إجـراء تقيـيم صـحيح       البارامترات بانتظام. وينبغي، للتأكد من إمكانية ت
د ميكـن افتـراض   ملدى إمكانية الوثوق بعالقة االرتباط بني كل شظية وجسم فضائي آخـر حمـدَّ  

أنه مصدرها و/أو بني كل شظية وحدث أفضى إىل ظهورها أو إىل َتكَوُّهنـا يف املـدار. وينبغـي    
إىل نتـائج   اسـتناداً ايا الـيت تـرى،   للدول واملنظمات احلكومية الدوليـة الراغبـة يف تسـجيل الشـظ    

هلـا صـلة بأجسـام فضـائية سـبق هلـا أن سـجلتها، أن تؤكـد ملكتـب شـؤون           أنَّ حتديد طبيعتـها،  
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ة وطلـب  املقـرَّر الفضاء اخلـارجي عزمهـا علـى تسـجيل الشـظايا مـع معلومـات عـن التطبيقـات          
تـب. وينبغـي أن   بنشر تلك املعلومات يف مصدر ذي صلة مـن مصـادر املعلومـات التابعـة للمك    

ُيفتـرض يف هـذا السـياق وجـوب ختصـيص فتـرة زمنيـة حمـدودة جـدا لتلقـي اعتراضـات الــدول            
قيمـة املعلومـات   أنَّ إىل  نظـراً األخرى/املنظمات احلكومية الدولية األخرى على هـذا التسـجيل   

الــيت املداريــة تتنــاقص بــاطراد مــا مل يــتم حتــديثها. وجيــوز للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة 
تعتزم تقدمي طلبات أن تقوم، بناء على تقديرها هي وحسب االقتضاء، بتحديث ما قدمتـه مـن   
بارامترات مدارية للشظايا و/أو أن تبدي استعدادها إلرسال تلـك املعلومـات بنـاء علـى طلـب      

 لـة لَـَزم  الدول واملنظمات احلكومية الدولية املعنية. وإذا قوبلـت تلـك الطلبـات باعتراضـات معلَّ    
  سحبها وإخضاع اخلالفات اليت نشأت بشأهنا ملشاورات دولية.

ــاول وحســم        -٦-٢٢   ــة مــن تن ــة املشــتركة للجوانــب العملي ينبغــي أن تشــمل الرؤي
املسائل املترابطة املتعلقـة بأمـان العمليـات الفضـائية وختفيـف احلطـام الفضـائي السـماَح للـدول          

لطاهتا ومسؤولياهتا مبوجب املبـادئ والقواعـد   واملنظمات احلكومية الدولية بأن تنص، مبراعاة س
، على خيارات تتيح تغيري حالـة األجسـام   ١٩٦٧ذات الصلة يف معاهدة الفضاء اخلارجي لعام 

الفضائية اخلاضعة لواليتها القضائية وسيطرهتا (مبا فيها األجسام الـيت تنشـأ عـن تلـك األجسـام      
للعمل، من أجل التحديد القطعـي ملـا ميكـن    الفضائية) اليت توقفت عن العمل أو مل تعد صاحلة 

إدراجه ضمن اجلهـود الدوليـة الـيت قـد ُتبـذل إلخـالء الفضـاء اخلـارجي مـن احلطـام الفضـائي.            
ــداً   ــة فيمــا يتعلــق بشــظايا احلطــام     وميكــن إجــازة هــذه املمارســة حتدي باعتبارهــا ضــرورة عملي
ا قـدرهتا علـى العمـل أو    هنائيـ تلـك الشـظايا قـد فقـدت     أنَّ الفضائي إذا ما ثبت على حنـو مقنـع   

رفع القيود املفروضة على إزالتها قد يكون هو احلل األمثـل. وينبغـي   أنَّ على مواصلة العمل، و
أن ختضع اجملموعة الكاملة من األنشطة ذات الصلة إلجراءات صارمة تقضي بأن تعلـن الـدول   

إىل تغـيري حالـة األجسـام الفضـائية     ا بأهنا تتوقع نشوء احلاجـة  واملنظمات احلكومية الدولية رمسي
على النحو املذكور أعاله مبواصلة االرتباط التام والالزم، يف حدود مـا هـو ممكـن مـن الناحيـة      

 فعـالً قرار مزمع اختـاذه أو ُيتخـذ   أيِّ التقنية، مع مسؤولياهتا مبوجب القانون الدويل. وينبغي يف 
ــه إمَّــ      ــذي جيــري في ــوق حمــدَّ   ا ختوأن حيــدَّد بوضــوح الســياق ال ــل (إســناد) حق دة يف ممارســة ي

ا التنـازل عـن تلـك احلقـوق.     الوظائف املتعلقة بتحديـد طريقـة التعامـل مـع تلـك األجسـام وإمَّـ       
 وينبغي أن يقرَّر يف كل حالة علـى حـدة مـا إذا كـان اإلذن هبـذه املمارسـات واعتمادهـا ممكنـاً        

باملــادة التاســعة مــن  ســعى، عمــالً. وينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة أن تومناســباً
ــام    ــق      ١٩٦٧معاهــدة الفضــاء اخلــارجي لع ــذكور أعــاله، إىل حتقي ــام بالتفســري امل ــد الت وبالتقي

إىل االتفاقـات ذات الصـلة الـيت     اسـتناداً التكامل عند االقتضاء بني شىت جوانب تلـك األنشـطة   
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مشـاركتها يف أنشـطة    دة يف هذا اجملال، وذلك من خـالل زيـادة مسـتوى   تنص على حلول حمدَّ
دة األهداف. وينبغي، يف إطـار تلـك االتفاقـات، وضـع واسـتخدام معـايري مـن أجـل         تعاون حمدَّ

ة. وينبغـي  املقـرَّر حتديد أدق للمسؤوليات وتوزيع املهام فيما بني مجيع املشـاركني يف األنشـطة   
ــة الوصــول إ     ىل اجلســم أن تــنص تلــك االتفاقــات علــى اإلجــراءات املنطبقــة علــى تنظــيم عملي

الفضائي و/أو األجزاء املكونة له، عالوة على تـدابري حلمايـة التكنولوجيـا، وذلـك مـىت كانـت       
  تلك اإلجراءات والتدابري ضرورية وممكنة من الناحية العملية.

    
    التعاون الدويل وبناء القدرات والتوعية  - جيم  

ة إىل احلكومــات واملنظمــات هــتــرد يف املبــادئ التوجيهيــة مــن [...] إىل [...] إرشــادات موجَّ
احلكومية الدولية املعنية اليت تأذن بأنشطة فضائية أو تقوم هبا، بشأن تدابري التعاون الدويل الـيت  
هتــدف إىل تعزيــز اســتدامة أنشــطة الفضــاء يف األمــد البعيــد. وتتضــمن هــذه اإلرشــادات تــدابري 

دان النامية علـى إنشـاء قـدرات وطنيـة،     لتعزيز التعاون التقين وبناء القدرات التقنية ملساعدة البل
للتشــريعات الوطنيــة وااللتزامــات املتعــددة األطــراف وقواعــد عــدم االنتشــار املنطبقــة         وفقــاً

ــدرات إســهاماً      ــاء الق ــق. وميكــن أن تســهم أنشــطة بن ــدويل املنطب ــانون ال ــز  كــبرياً والق يف تعزي
ــق االســ     ــد عــن طري تفادة مــن املعــارف الــيت  اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعي

اكتســبتها الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة علــى مــدى ســنوات عديــدة يف القيــام بأنشــطة 
الفضاء. وميكن لتقاسم هذه اخلربات على وجه اخلصوص أن يعزز أمان أنشطة الفضـاء ويفيـد   

  مجيع مستخدمي الفضاء اخلارجي.
    

    ]١٨+١٦ابقان [املبدآن التوجيهيان الس ٢٣املبدأ التوجيهي     
    تعزيز وتيسري التعاون الدويل دعماً الستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد    

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تعـزز وتيسـر التعـاون الـدويل       -١-٢٣  
على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية علـى أسـاس تقبلـه مجيـع األطـراف، دون      

ــ ــة و  املسـ ــة الفكريـ ــوق امللكيـ ــاًاس حبقـ ــلة     وفقـ ــة ذات الصـ ــار الدوليـ ــدم االنتشـ ــات عـ اللتزامـ
  والتشريعات واللوائح التنظيمية الوطنية ذات الصلة.

ــن   [ ــرات مـ ــديلتان للفقـ ــيغتان بـ ــاه صـ ــرد أدنـ ــود   ٤‐٢٣إىل  ٢‐٢٣تـ ــى الوفـ ــتان علـ معروضـ
  .]فيهما  للنظر
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    ]١[البديل     
ما الــدول الــيت لــديها قــدرات فضــائية ذات ينبغــي جلميــع الــدول، وال ســي  -٢-٢٣[  

صلة وبرامج الستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه، أن تساهم يف تعزيز وتشـجيع التعـاون   
الــدويل علــى حتقيــق اســتدامة األنشــطة الفضــائية يف األمــد البعيــد علــى أســاس يقبلــه مجيــع           

الناميـة والبلـدان الـيت     األطراف. ويف هـذا السـياق، ينبغـي إيـالء اهتمـام خـاص ملصـاحل البلـدان        
لديها برامج فضـاء حديثـة العهـد وملـا ميكـن أن يعـود عليهـا مـن فوائـد. وللـدول حريـة حتديـد             
مجيع جوانب مشاركتها يف استكشاف الفضاء اخلارجي واسـتخدامه علـى أسـاس يقبلـه مجيـع      

وغريهـا  األطراف. وينبغي أن تكون األحكام اليت ختضع هلا أنشطة التعاون هـذه، مثـل العقـود    
  من اآلليات امللزمة قانوناً، عادلة ومعقولة.

ينبغي للدول اليت تقوم بأنشطة فضائية دوليـة تشـمل اسـتخدام بنـود خاضـعة        -٣-٢٣  
للمراقبة (أجسام أو مواد أو مصنوعات أو معدات أو براجميـات أو تكنولوجيـا) ُيحظـر إفشـاؤها     

ها ملســتويات مناســبة مــن املراقبــة،  أو نقلــها إىل جهــات أخــرى دون إذن ومــن مث يلــزم إخضــاع 
تأذن بالقيام بتلك األنشـطة أو تعتـزم اإلذن هبـا أو القيـام هبـا، أن تكفـل القيـام هبـذه األنشـطة           أو

لاللتزامــات املتعــددة األطــراف ومعــايري ومبــادئ عــدم االنتشــار والقــانون الــدويل، يف ظــل   وفقــاً
ا كانـت اجلهـات الـيت تقـوم هبـذه األنشـطة       ا إذاحترام حقوق امللكية الفكرية، بصرف النظـر عمَّـ  

  كيانات حكومية أو غري حكومية أو منظمات حكومية دولية تنتمي إليها هذه الدول.
ينبغـي للــدول املعنيــة أن تضــع مــا يلـزم مــن لــوائح تنظيميــة قانونيــة وإداريــة     -٤-٢٣  

ة للمراقبـة وأن تسـعى   بشأن التعاون يف احلاالت اليت تصدَّر أو ُتستورد فيها هذه البنود اخلاضع
إىل إقامــة عالقــات تعــاون علــى أســاس املســاواة واملنفعــة املتبادلــة حلمايــة هــذه البنــود. وينبغــي  
للـدول أن تضـمن، بواســطة اتفاقـات أو ترتيبـات أخــرى ُيضـفى عليهـا الطــابع املؤسسـي علــى        

ــالبنود ا     ملســتوردة النحــو الواجــب مبقتضــى التشــريعات الوطنيــة، األمــن واألمــان فيمــا يتعلــق ب
اخلاضــعة للمراقبــة خــالل وجودهــا يف أراضــي الدولــة املســتوردة. وينبغــي للــدول علــى وجــه     

  اخلصوص التشاور من أجل التوصل إىل اتفاق فيما يتعلق مبا يلي:
البنــود اخلاضــعة للمراقبــة ليســت  أنَّ الرصــد والتحقــق بعــد البيــع للتأكــد مــن    (أ)  

  أخرى دون إذن؛عرضة خلطر االستخدام أو النقل إىل جهات 
ــز إجـــراءات االعتمـــاد والتوثيـــق القـــانوين لالســـتعمال النـــهائي علـــى         (ب)   تعزيـ
  الدولة؛  مستوى
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اإلشراف القانوين على العقود واألنشطة املستندة إىل عقود، مـن أجـل الفعاليـة      (ج)  
ظـروف   أيِّيف تسهيل التطبيق السليم للتدابري املتفق عليها بشأن االستعمال النهائي ومنـع نشـوء   

ميكن فيها للبنود املصدرة اخلاضعة للمراقبة، حينما تكون موجودة يف أراضي الدولـة املسـتوردة،   
  أن تصبح موضوعاً لتنازع االختصاص القضائي أو ُتستعمل ألغراض غري مشروعة؛

ضمان أن تكون لـدى اهليئـات املعنيـة التابعـة للدولـة الصـالحيات والقـدرات          (د)  
ال النــهائي للبنــود اخلاضــعة للمراقبــة واختــاذ مــا يلــزم مــن تــدابري عنــد   الالزمــة لرصــد االســتعم

  النهائي.]  احتمال عدم االمتثال ملعايري ومبادئ عدم االنتشار فيما يتعلق باالستعمال
    

    ]٢[البديل     
ينطبق هذا املبـدأ التـوجيهي علـى مجيـع أسـاليب التعـاون، احلكوميـة منـها           -٢-٢٣[  

ة والعلمية؛ والعاملية منها أو املتعددة األطراف أو اإلقليميـة أو الثنائيـة؛   وغري احلكومية والتجاري
وفيما بني البلدان علـى كـل مسـتويات التنميـة. وينبغـي جلميـع الـدول، وال سـيما الـدول الـيت           
لديها قدرات فضائية ذات صلة وبرامج الستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه، أن تسـاهم  

الدويل على حتقيق استدامة األنشـطة الفضـائية يف األمـد البعيـد علـى       يف تعزيز وتشجيع التعاون
أساس يقبله مجيع األطراف. ويف هذا السياق، ينبغي إيالء اهتمام خاص ملصاحل البلـدان الناميـة   
والبلدان اليت لديها برامج فضاء حديثة العهد وما ميكن أن يعـود عليهـا مـن فوائـد بفضـل هـذا       

ن لــديها قــدرات فضــائية أكثــر تطــورا. وللــدول حريــة حتديــد مجيــع   التعــاون الــدويل مــع بلــدا 
ــع         ــه مجي ــى أســاس يقبل ــب مشــاركتها يف استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه عل جوان
األطراف. وينبغي أن تكون األحكام اليت ختضع هلا أنشطة التعاون هـذه، مثـل العقـود وغريهـا     

  من اآلليات امللزمة قانوناً، عادلة ومعقولة.
ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة أن تنظــر يف تشــجيع التعــاون      -٣-٢٣  

التقين على الصعيد الدويل مـن أجـل تعزيـز اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد          
ودعم التنمية املستدامة على كوكب األرض. وينبغي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن     

وأن تنظـر يف التـرويج ألشـكال جديـدة مـن التعـاون اإلقليمـي والـدويل          تدعم املبادرات احلالية
 وفقـاً من أجل تعزيز بنـاء القـدرات الفضـائية، مبراعـاة احتياجـات البلـدان الناميـة ومصـاحلها، و        

لاللتزامات الدولية ذات الصـلة بشـأن عـدم االنتشـار والتشـريعات واللـوائح التنظيميـة الوطنيـة         
للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تشـجع علـى وضـع ترتيبـات      أيضاًذات الصلة. وينبغي 

خبصوص الضمانات التكنولوجية بإمكاهنا املسـاعدة علـى بنـاء القـدرات الفضـائية، مـع احتـرام        
  ملتطلبات االستدامة يف األمد البعيد. وفقاًحقوق امللكية الفكرية و
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ة القانونية واإلدارية خبصـوص  ينبغي للدول املعنية أن تعزز لوائحها التنظيمي  -٤-٢٣  
هذا التعاون. وينبغي للدول أن تسعى إىل إقامة عالقـات تعـاون علـى أسـاس املسـاواة واملنفعـة       
املتبادلة. ولزيادة الفوائد اليت ميكن جنيها من هذا التعاون، ينبغـي للـدول أن تشـترط، بواسـطة     

 وفقــاًاملؤسســي املناســب   اتفاقــات أو ترتيبــات أخــرى، تنفيــذ تــدابري ُيضــفى عليهــا الطــابع       
  شريعاهتا الوطنية.]تل

ــة        -٥-٢٣   ــام الفضــائي، برعاي [ميكــن إنشــاء صــندوق دويل للتربعــات بشــأن احلط
مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، مــن أجــل دعــم األنشــطة الراميــة إىل إزالــة احلطــام الفضــائي 

لفضـائي مسـتقبال و/أو   املوجود حاليا أو ختفيفه، و/أو احليلولـة دون تكـوُّن مزيـد مـن احلطـام ا     
تقليص آثار احلطام الفضائي. ولعل الدول األعضاء، خاصة الدول الرائـدة يف أنشـطة الفضـاء،    
تشجَّع على النظر يف أن ختصص هلـذا الصـندوق نسـبة مئويـة مـن ميزانياهتـا املرصـودة ألنشـطة         

ــد، ودعــم       ــز اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعي ــة الفضــاء مــن أجــل تعزي التنمي
  املستدامة على كوكب األرض ودعم االستخدام املستدام للفضاء.]

    
    ]٢+١[املبدآن التوجيهيان السابقان  ٢٤املبدأ التوجيهي     
تقاسم التجارب املتعلقة باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد ووضع إجراءات     

    جديدة، حسب االقتضاء، من أجل تقاسم املعلومات
ينبغي أن تتقاسم الدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة التجـارب واخلـربات        -١-٢٤  

املتعلقــة باســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد، مــع جهــات منــها الكيانــات غــري  
احلكومية، وأن تضـع وتعتمـد إجـراءات لتيسـري مجـع معلومـات عـن السـبل والوسـائل الكفيلـة           

فضائية يف األمد البعيد ونشر تلك املعلومات بفعالية. وميكـن للـدول   بتعزيز استدامة األنشطة ال
ــة الدوليــة، يف معــرض حتســني إجراءاهتــا لتقاســم املعلومــات، أن تضــع يف     واملنظمــات احلكومي

  اعتبارها آليات تقاسم البيانات الفعالة اليت تطبقها كيانات غري حكومية.
نخرطـة يف أنشـطة فضـائية مفيـدة     ينبغي اعتبار جتارب وخـربات اجلهـات امل    -٢-٢٤  

ــد.        ــز اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعي ــة ترمــي إىل تعزي ــدابري فعال يف وضــع ت
مث، ينبغي أن حترص الدول واملنظمات احلكومية الدولية على تقاسـم التجـارب واخلـربات     ومن

يـة وممارسـات راميـة    ذات الصلة تيسرياً وتعزيزاً لوضـع مبـادئ توجيهيـة وقواعـد ولـوائح تنظيم     
  إىل تعزيز استدامة أنشطة الفضاء يف األمد البعيد.
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    ]٣١+١٩+١٧[املبادئ التوجيهية السابقة  ٢٥املبدأ التوجيهي     
    تشجيع ودعم بناء القدرات    

ــديها خــربة يف أنشــطة       -١-٢٥   ــة الــيت ل ــة الدولي ــدول واملنظمــات احلكومي ينبغــي لل
رات يف البلــدان الناميــة الــيت لــديها بــرامج فضــائية حديثــة الفضــاء أن تشــجع وتــدعم بنــاء القــد

العهد، على أساس يقبله مجيع األطراف، وذلك من خالل تدابري مثـل زيـادة خربهتـا ومعارفهـا     
ــة        ــه وإجــراء حســابات مداري ــق ومدارات ــات التحلي ــات الفضــائية ودينامي بشــأن تصــميم املركب

الطالع علـى بيانـات مداريـة دقيقـة وأدوات     مشتركة وتقييم حاالت التقارب وإتاحة إمكانية ا
  مناسبة لرصد األجسام الفضائية من خالل الترتيبات املناسبة.

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تدعم املبادرات اجلارية بشـأن    -٢-٢٥  
التعـاون   ج ألشـكال جديـدة، تتوافـق مـع القـانون الـوطين والـدويل، مـن        بناء القـدرات وأن تـروِّ  

اإلقليمي والدويل وبناء القدرات من أجل مساعدة البلـدان علـى حشـد املـوارد البشـرية واملاليـة       
وإجياد قدرات تقنية ومعـايري وأطـر تنظيميـة وأسـاليب حوكمـة حتقـق الكفـاءة وتـدعم اسـتدامة          

  أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد والتنمية املستدامة على كوكب األرض.
تنسق الدول واملنظمات احلكومية الدوليـة جهودهـا يف جمـال بنـاء     ينبغي أن   -٣-٢٥  

القدرات الفضائية وإتاحة إمكانية االطالع على البيانات ذات الصلة بالفضاء، ضـماناً لتحقيـق   
ازدواجيـة ال داعـي هلـا يف الوظـائف     أيِّ الكفاءة يف استخدام املـوارد املتاحـة وضـمان اجتنـاب     

ومصــاحلها. وتشــمل  ناســب، مبراعــاة احتياجــات البلــدان الناميــة واجلهــود بالقــدر املعقــول وامل
أنشــطة بنــاء القــدرات التثقيــف والتــدريب وتقاســم مــا يلــزم مــن خــربات ومعلومــات وبيانــات 

  التكنولوجيا.  وأدوات ومن منهجيات اإلدارة وتقنياهتا، عالوة على نقل
ى إىل إتاحــة للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة أن تســع    أيضــاً ينبغــي   -٤-٢٥  

إمكانيـــة احلصـــول علـــى املعلومـــات والبيانـــات الفضـــائية ذات الصـــلة للبلـــدان املتضـــررة مـــن  
زاهة، نـــوالعتبــارات اإلنســانية واحليــاد ة أو غريهــا مــن الكــوارث، مبراعــاة االالكــوارث الطبيعيــ

ــة مــن اســتخدام هــذه       وأن ــدان املتلقي ــاء القــدرات الــيت هتــدف إىل متكــني البل تــدعم أنشــطة بن
البيانات واملعلومات على النحو األمثل. وينبغي أن تتاح للبلدان اليت تواجـه أزمـات املعلومـات    
والبيانــات الفضــائية املــذكورة بســرعة وســهولة ودون قيــد أو شــرط ومبــا يكفــي مــن وضــوح    

  مكاين وزماين.
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    ]١٥+٨+٧[املبادئ التوجيهية السابقة  ٢٦املبدأ التوجيهي     
    طة الفضائيةإذكاء الوعي باألنش    

ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة أن تعمــل علــى إذكــاء الــوعي    -١-٢٦  
لدى اجلمهور العام مبا ألنشطة الفضاء من فوائد اجتماعية مهمة ومن مث بأمهية تعزيـز اسـتدامة   
أنشطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد. وينبغـي، هلـذا الغـرض، أن تقـوم الـدول واملنظمـات           

  كومية الدولية مبا يلي:احل
زيادة وعي املؤسسات واجلمهور بأنشـطة الفضـاء وتطبيقاهتـا املتعلقـة بالتنميـة        (أ)  

  املستدامة والرصد والتقييم البيئيني والتحكم يف الكوارث والتصدي للطوارئ؛
تنفيــذ أنشــطة للتوعيــة وبنــاء القــدرات والتثقيــف بشــأن اللــوائح التنظيميــة           (ب)  

  مول هبا بشأن استدامة أنشطة الفضاء يف األمد البعيد؛  واملمارسات املع
تعزيز أنشطة الكيانات غري احلكومية دعماً الستدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي    (ج)  

  يف األمد البعيد؛
إذكــاء وعــي املؤسســات العامــة والكيانــات غــري احلكوميــة املعنيــة فيمــا يتعلــق   (د)  

وأفضل املمارسات الوطنية والدوليـة املنطبقـة علـى     بالسياسات والتشريعات واللوائح التنظيمية
  األنشطة الفضائية.

ــور       -٢-٢٦   ــي اجلمهـ ــد وعـ ــة أن تزيـ ــة الدوليـ ــات احلكوميـ ــدول واملنظمـ ــي للـ ينبغـ
رة للتنمية املستدامة والرصد والتقييم البيئيني والتحكم يف الكـوارث  بالتطبيقات الفضائية املسخَّ

علومـات وبـذل جهـود مشـتركة مـع مؤسسـات عامـة        والتصدي للطوارئ من خالل تقاسـم امل 
وكيانــات غــري حكوميــة، مبراعــاة احتياجــات جيــل احلاضــر وأجيــال املســتقبل. وينبغــي للــدول 
واملنظمات احلكوميـة الدوليـة والكيانـات غـري احلكوميـة، عنـد إعـداد بـرامج التثقيـف يف جمـال           

ة إىل زيـــادة املعـــارف وتعزيـــز ا للـــدورات الدراســـية الراميـــخاصـــ الفضـــاء، أن تـــويل اهتمامـــاً
املمارســات املتعلقــة باســتخدام التطبيقــات الفضــائية لــدعم التنميــة املســتدامة. وينبغــي للــدول     
واملنظمات احلكومية الدوليـة أن تبـادر إىل مجـع املعلومـات طواعيـةً عـن أدوات وبـرامج توعيـة         

  مماثلة وتنفيذها.اجلمهور وتثقيفه بغية املساعدة على وضع مبادرات أخرى ذات أهداف 
ينبغــي أن تعمــل الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة علــى تعزيــز أنشــطة     -٣-٢٦  

ــات غــري          ــن الكيان ــا م ــة وغريه ــة واألوســاط األكادميي ــا القطاعــات املعني ــوم هب ــيت تق ــة ال التوعي
احلكومية املعنية أو جتـري بالتعـاون معهـا. وميكـن أن تتخـذ مبـادرات التوعيـة والتثقيـف وبنـاء          
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لقدرات شكل حلقات دراسية (ُتعقد حبضـور أشـخاص أو بالبـث عـرب اإلنترنـت)، أو مبـادئ       ا
توجيهية منشورة مكمِّلة للوائح التنظيمية الوطنيـة أو الدوليـة، أو موقـع علـى اإلنترنـت حيتـوي       
على معلومات أساسـية عـن اإلطـار التنظيمـي و/أو تعـيني جهـة اتصـال داخـل احلكومـة معنيـة           

 داًجيِّـ  دة اهلـدف حتديـداً  ظيمية. وميكن أن تساعد أنشطة التوعية والتثقيـف احملـدَّ  باملعلومات التن
كل اجلهات الفاعلة يف ميدان الفضاء علـى إدراك وفهـم أفضـل لطبيعـة التزاماهتـا، خاصـة فيمـا        
يتعلق بالتنفيذ، مما قـد يـؤدي إىل حتسـني االمتثـال لإلطـار التنظيمـي احلـايل واملمارسـات املتبعـة          

لتعزيز استدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد. وتشـتد أمهيـة هـذا األمـر عنـد            احالي
  نشوء التزامات جديدة على اجلهات الفاعلة يف الفضاء بعد تغيري اإلطار التنظيمي أو حتديثه.

ينبغي تشـجيع التعـاون بـني احلكومـات والكيانـات غـري احلكوميـة وتعزيـزه.           -٤-٢٦  
 احلكومية، مبا فيها رابطـات القطـاع املعـين والرابطـات املهنيـة واملؤسسـات       وميكن للكيانات غري

ــدويل باملســائل املرتبطــة باســتدامة أنشــطة        ــوعي ال ــادة ال ــدور مهــم يف زي ــوم ب ــة، أن تق األكادميي
الفضاء، وكذلك يف التـرويج لتـدابري عمليـة ترمـي إىل تعزيـز هـذه االسـتدامة. وميكـن أن تشـمل          

املبـادئ التوجيهيــة لتخفيـف احلطـام الفضــائي الصـادرة عــن جلنـة اســتخدام       هـذه التـدابري اعتمــاد  
الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية؛ واالمتثــال للــوائح االتصــاالت الراديويــة الصــادرة عــن   
االحتاد الدويل لالتصاالت فيما يتعلق باخلدمات الفضائية؛ ووضع معايري مفتوحة وشـفافة بشـأن   

الجتنـاب االصـطدامات أو التشـويش الضـار للتـرددات الراديويـة أو غـري         تبادل البيانات الالزمـة 
أن تـؤدي  أيضـاً  ذلك من األحداث الضارة يف الفضاء اخلارجي. وميكن للكيانات غري احلكوميـة  

نـة  دورا مهما يف مضافرة جهود اجلهات املعنية من أجـل وضـع هنـوج مشـتركة إزاء جوانـب معيَّ     
  البعيد.  ةً أن تعزز استدامة أنشطة الفضاء يف األمدمن أنشطة الفضاء ميكنها جمتمع

    
    وير يف اجملالني العلمي والتقينالبحث والتط  - دال  

هـة إىل  ترد يف املبادئ التوجيهية من [...] إىل [...] إرشادات ذات طبيعة علمية وتقنيـة، موجَّ 
الدوليـة الـيت تقـوم    احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية والكيانات غري احلكوميـة الوطنيـة و  

بأنشطة فضائية. وتشمل هذه املبادئ التوجيهية، يف مجلة أمـور، مجـع معلومـات عـن األجسـام      
ــادل        ــايري بشــأن تب ــا ونشــرها واســتخدام مع ــا وتقامسه الفضــائية وعــن طقــس الفضــاء وحفظه

سـتدامة  البحث والتطوير فيما يتعلق بسبل تعزيز االأيضاً املعلومات. وتتناول املبادئ التوجيهية 
  فيما يتعلق باستخدام الفضاء اخلارجي واستكشافه.
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    ]٥+٣[املبدآن التوجيهيان السابقان  ٢٧املبدأ التوجيهي     
تشجيع ودعم البحث والتطوير فيما يتعلق بالسبل الكفيلة بتعزيز استكشاف الفضاء     

    اخلارجي واستخدامه على حنو مستدام
ــات احلكو    -١-٢٧   ــدول واملنظم ــي لل ــدعم البحــث     ينبغ ــة أن تشــجع وت ــة الدولي مي

والتطــوير فيمــا يتعلــق بالتكنولوجيــات والعمليــات واخلــدمات الفضــائية املســتدامة وغريهــا مــن  
املبادرات الرامية إىل استكشاف الفضاء اخلارجي واسـتخدامه علـى حنـو مسـتدام، مبـا يف ذلـك       

  السماوية.  األجرام
ولية، عند قيامها بأنشطة فضـائية مـن   ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الد  -٢-٢٧  

أجل استكشاف الفضاء اخلـارجي، مبـا يف ذلـك األجـرام السـماوية، واسـتخدامه يف األغـراض        
السلمية، أن تضع يف اعتبارها، فيما يتعلق بالوثيقة اخلتاميـة الصـادرة عـن مـؤمتر األمـم املتحـدة       

ــة العامــة    ــة املســتدامة (مرفــق قــرار اجلمعي ــة واالقتصــادية  )، األ٦٦/٢٨٨للتنمي بعــاد االجتماعي
  والبيئية للتنمية املستدامة على كوكب األرض.

ــوير        -٣-٢٧   ــى تطـ ــجع علـ ــة أن تشـ ــة الدوليـ ــات احلكوميـ ــدول واملنظمـ ــي للـ ينبغـ
ــة علــى صــنع وإطــالق املوجــودات       ــة املترتب ــار البيئي تكنولوجيــات تقلــل إىل أدىن حــد مــن اآلث

ملـوارد املتجـددة ومـن إمكانيـة إعـادة اسـتخدام       الفضائية وتزيـد إىل أقصـى حـد مـن اسـتخدام ا     
ــز اســتدامة تلــك        ــة مــن أجــل تعزي املوجــودات الفضــائية أو مــن اســتخدامها يف أغــراض خمتلف

  البعيد.  األنشطة يف األمد
ينبغي للدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن تنظـر يف اختـاذ مـا يلـزم مـن           -٤-٢٧  

ــدابري لضــمان األمــان مــن أجــل محايــة األرض      ــن التلــوث الضــار، وذلــك       ت وبيئــة الفضــاء م
ــة الــيت قــد تنطبــق علــى تلــك       ــة احلالي ــادئ التوجيهي ــدابري واملمارســات واملب باالســتفادة مــن الت

  األنشطة، ووضع تدابري جديدة عند االقتضاء.
ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية اليت تقوم بأنشـطة حبـث وتطـوير      -٥-٢٧  

ــدعم استكشــاف الفضــاء ا   ــى حنــو مســتدام أن تشــجع     ل ــى أيضــاً خلــارجي واســتخدامه عل عل
  مشاركة البلدان النامية يف هذه األنشطة.
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    ]٣٦[املبدأ التوجيهي السابق  ٢٨املبدأ التوجيهي     
استكشاف تدابري جديدة للتحكم يف جمموع احلطام الفضائي يف األمد البعيد، والنظر يف     

    تنفيذ تلك التدابري
أن تستكشــف الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة مــدى ضــرورة  ينبغــي   -١-٢٨  

ــذها،          ــر يف تنفي ــة، وأن تنظ ــول التكنولوجي ــك احلل ــا يف ذل ــدة، مب ــدابري جدي ــة وضــع ت وإمكاني
ملواجهة تطور جمموع احلطام الفضائي والـتحكم فيـه يف األمـد البعيـد. وينبغـي النظـر يف تنفيـذ        

 احلالية، على حنو ال يـؤدي إىل فـرض تكـاليف مفرطـة     هذه التدابري اجلديدة، إضافة إىل التدابري
  على الربامج الفضائية للدول احلديثة العهد بارتياد الفضاء.  

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تتخذ تدابري على الصعيدين الوطين   - ٢- ٢٨  
ل للمبــادئ التوجيهيــة والــدويل، مــن بينــها التعــاون الــدويل وبنــاء القــدرات، مــن أجــل زيــادة االمتثــا 

  لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عن جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.
ميكن الستكشاف تدابري جديدة أن يشمل، فيمـا يشـمل، أسـاليب لتمديـد       -٣-٢٨  

الصالحية التشغيلية، وتقنيات مبتكرة للحيلولة دون االصطدام بقطع احلطام أو باألجسـام غـري   
ملــزودة بآليــات لتغــيري املســار، واحليلولــة دون تصــادمها، وتــدابري متطــورة لتخميــل املركبــات   ا

الفضائية والـتخلص منـها بعـد انتـهاء البعثـات، وتصـميمات لتحسـني عمليـات تفكيـك الـنظم           
  الفضائية يف حاالت العودة غري اخلاضعة للتحكم إىل الغالف اجلوي.

ابري اجلديدة الرامية إىل ضمان اسـتدامة األنشـطة   تتسبب تلك التد ينبغي أالَّ  -٤-٢٨  
الفضائية واليت تنطوي على حاالت عودة خاضعة للـتحكم وأخـرى غـري خاضـعة للـتحكم إىل      
الغالف اجلـوي يف تعـريض النـاس أو املمتلكـات ملخـاطر ال داعـي هلـا، ألسـباب منـها التلـوث           

  البيئي الناجم عن املواد اخلطرة.
ــة   أيضــاً روري قــد يكــون مــن الضــ    -٥-٢٨   ــاول مســائل يف جمــايل السياســة العام تن

والقانون، من قبيل ضمان امتثال هذه التدابري اجلديدة ألحكام ميثـاق األمـم املتحـدة والقـانون     
  الدويل املنطبق.

    
    التنفيذ والتحديث  - هاء  

بشـأن  ترد يف املبدأ التوجيهي [...] إرشادات موجهة إىل الدول واملنظمات احلكوميـة الدوليـة   
ــد.        ــة باســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعي ــة املتعلق ــادئ التوجيهي ــذ هــذه املب تنفي
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مة تقاسم املعلومات بشأن تنفيذ تلك املبادئ التوجيهيـة وحتـديثها   تشمل اإلرشادات املقدَّ كما
  ملواكبة تطور املعارف العلمية والتقنية.

    
    ]٤٦لسابق [املبدأ التوجيهي ا ٢٩املبدأ التوجيهي     
إنشاء أطر معيارية وتنظيمية تكفل الفعالية واالستمرارية يف تنفيذ املبادئ التوجيهية     

    واألنشطة الالحقة املتعلقة مبراجعة تلك املبادئ وحتسينها
  .]معروضتان على الوفود للنظر فيهما ٢٩ترد أدناه صيغتان بديلتان للمبدأ التوجيهي [
  

    ]١[البديل     
غي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تبذل العناية الواجبة إلنشـاء  ينب  -١-٢٩[  

إطار تنظيمي يفضي إىل [الفعالية] واالسـتمرارية [يف تنفيـذ] املبـادئ التوجيهيـة، ويـؤدي علـى       
وجه التحديـد إىل وضـع مـا يلـزم مـن لـوائح تنظيميـة وعمليـات وترتيبـات تكفـل التحقـق مـن             

أنَّ غــي االتفــاق علــى ضــرورة النظــر إىل املبــادئ التوجيهيــة، رغــم االمتثــال لتلــك املبــادئ. وينب
مببادئ القانون الدويل وقواعـده وعامـل دعـم     مباشراً ارتباطاًتنفيذها طوعي، باعتبارها مرتبطة 

ــى صــعيد         ــذها [عل ــى ضــرورة دعــم تنفي ــة، وعل ــة الوظيفي ــادئ والقواعــد مــن الناحي لتلــك املب
ملبــادئ التوجيهيــة رمسيــا، مــن خــالل إجــراءات واضــحة،  السياســات العامــة]. وينبغــي اعتبــار ا

ا لضمان أمان العمليـات الفضـائية واسـتدامة أنشـطة     وثيقة معيارية تضع شروطا معترفا هبا دولي
الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد بوجـه عـام. وينبغـي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن        

عالية يف تطبيق إجراءات [األمان/] األمن احلاليـة وتطبيـق   هلذا املبدأ، وسيلة تكفل الف وفقاًجتد، 
إجــراءات [أمــان/] أمــن جديــدة إذا اقتضــت الضــرورة، مــن أجــل اســتيفاء الشــروط التشــغيلية  
اخلاصة باملبادئ التوجيهية دون غريها. و[عند تطبيـق] هـذه النـهوج املتعلقـة باألمن/األمـان يف      

هتيئـة ظـروف تراعـي يف ظلـها اعتبـارات األمـن        أنشطة الفضاء اخلـارجي، تشـجَّع الـدول علـى    
القومي، يف إطار األهداف ذات الصـلة يف السياسـة العامـة الوطنيـة، وبالتناسـب مـع األغـراض        
واملهام املتعلقة بتطبيق املبادئ التوجيهية وباالرتباط الالزم مبتطلبات التعاون الـدويل الـيت تـنص    

هام واملفاهيم املتعلقـة باختـاذ القـرارات بـاحلرص علـى      عليها املبادئ التوجيهية. وينبغي إعداد امل
املنظمات احلكومية الدولية، فينبغي هلـا باملثـل أن تتقيـد هبـذا     أمَّا التقيد باملبدأ املشار إليه أعاله. 

املبدأ يف سياساهتا العامة وأن تسعى جاهدة، من خالل اللـوائح التعاهديـة والتعـاون مـع الـدول      
يكـون املفهـوم الـذي تسـتند إجراءاهتـا إليـه مرتبطـا االرتبـاط الواجـب           األعضاء، إىل ضمان أن

  باملبدأ اآلنف الذكر.
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ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة أن تنظــر إىل األمــم املتحــدة          -٢-٢٩  
باعتبارها احملفل الرئيسي إلجراء حوار مؤسسي متواصل حول املسـائل املتعلقـة باملسـاعدة علـى     

، وينبغــي لألمــم املتحــدة وشــامالً االًفعَّــ ي يف تنفيــذ املبــادئ التوجيهيــة تنفيــذاًحتقيــق جنــاح عملــ
نفسها، متصرفةً هبذه الصفة مـن خـالل جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية         
ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي، أن ختصص هلذا الغـرض عمليـة يف جمـال السياسـة العامـة وأن      

اذ القرارات هبذا الشأن. وينبغي للجنة أن تضع، عند الضرورة، جمموعـات  الخت مرناً تضع إطاراً
ا حلول تتخـذ علـى وجـه اخلصـوص شـكل اتفاقـات (تنظيميـة أو تفسـريية) ميكـن إحلاقهـا رمسيـ           

لإلجراءات املنطبقة. وتشجَّع الدول واملنظمات احلكومية الدوليـة بقـوة    وفقاًباملبادئ التوجيهية 
ارسة املتمثلة يف موافاة [مكتب شؤون الفضـاء اخلـارجي] بتقـارير سـنوية،     على اتباع ودعم املم

للجدول الزمين لدورات اللجنة، تتضمن تقييمـات حلالـة تنفيـذ املبـادئ التوجيهيـة. وينبغـي        تبعاً
للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تؤكد يف تلك التقارير، عن طريق تقـديرات ومؤشـرات   

ة) جتـري  حمـدَّد نشطة الفضاء اخلارجي (بوجه عام و/أو فيما يتعلـق جبوانـب   أأنَّ موثوقة، رأيها ب
يف الوقت الراهن (أي حىت تاريخ صـدور التقريـر املعـين) يف بيئـة آمنـة [ومسـتقرة] وخاليـة مـن         
الصراعات فيما يتعلق جبميع جوانبها [التشـغيلية] الرئيسـية، وأن تؤكـد بنـاء علـى ذلـك وجـود        

ذ املبادئ التوجيهية. وينبغـي أيضـا، إذا اقتضـى األمـر، أن تكشـف تلـك       حوافز إجيابية على تنفي
التقارير عن الظواهر املوجودة يف الفضاء اخلارجي و/أو التطورات املستجدة يف أنشـطة الفضـاء   

ا مـن جانـب   خاص اخلارجي اليت يبدو أهنا تتعارض مع املبادئ التوجيهية، مما قد يستلزم اهتماماً
التالية مباشرة. وباإلضافة إىل ذلك ميكن تقـدمي بالغـات إىل املكتـب تشـري إىل     اللجنة يف دورهتا 

يف سياق تنفيذ املبادئ التوجيهيـة   شديداً الوقائع (وخصائصها ومصادرها احملتملة) اليت تثري قلقاً
إىل املكتـب بالتوسـط للحصـول علـى      هـاً املتعلقة بأمان العمليـات الفضـائية وتتضـمن نـداء موجَّ    

بشأن تلك الوقائع مـن الـدول و/أو املنظمـات احلكوميـة الدوليـة الـيت قـد تكـون هلـا          إيضاحات 
عالقــة بتلــك الوقــائع. ومــن منطلــق تقبُّــل تبــادل املعلومــات مبــا خيــدم تنفيــذ املبــادئ التوجيهيــة    

ســيما فيمــا يتعلــق بأمــان العمليــات الفضــائية، ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة    بفعاليــة، ال
ُتغفل إبالغ املكتب باألحداث اليت تنجم عما تفعله (أو عما متتنـع عـن فعلـه) أو مـا      الدولية أالَّ

ــها القضــائية ولســيطرهتا (أو      ــة اخلاضــعة لواليت ــات غــري احلكومي ــه الكيان ــك    تفعل ــع تل ــا متتن عم
  العملية.]  الكيانات عن فعله) واليت قد تعترب شديدة األمهية من الناحية
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    ]٢البديل [    
بغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة الــيت تقــوم، أو تعتــزم القيــام،  ين  -١-٢٩[  

 ا ومطـرداً تامـ  داًبأنشطة فضائية أن تضع إطارا تنفيذيا يؤدي إىل التقيـد باملبـادئ التوجيهيـة تقيُّـ    
. وينبغي أن يوضع يف االعتبار، فيما يتعلق باإلطـار املـذكور، كـون املبـادئ التوجيهيـة      وشامالً

القانون الدويل وقواعده رغم كوهنا طوعية، ومن مث ينبغي مراعاهتـا يف السياسـات    تعزز مبادئ
. [وتشجَّع الـدول علـى تنفيـذ املبـادئ التوجيهيـة الـواردة أعـاله        الوطنية والدولية األوسع نطاقاً

  ومبا يتفق مع قوانينها الوطنية.   عمليابأقصى قدر ممكن 
ى فيها اعتبارات األمن القومي وحتـدَّد فيهـا   ينبغي وضع تدابري تنظيمية تراع  -٢-٢٩  

معايري واضـحة بشـأن تنفيـذ املبـادئ التوجيهيـة وبشـأن إثبـات االمتثـال هلـا بشـفافية. ويف هـذا            
الصدد ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تقدم إىل جلنة استخدام الفضـاء اخلـارجي   

ل أمورا منها جتربتها فيما يتعلـق بتطبيـق تلـك    يف األغراض السلمية تقارير مرحلية منتظمة تتناو
 وفقـاً التدابري، وأن تسـعى، يف إطـار جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، و        

ملســـؤولياهتا مبوجـــب املعاهـــدات واالتفاقيـــات واملبـــادئ والقـــرارات احلاليـــة املتعلقـــة بالفضـــاء 
ص أمـان العمليـات الفضـائية يف سـياق     اخلارجي، إىل الرد علـى مـا يثـار مـن انشـغاالت خبصـو      

  تنفيذ املبادئ التوجيهية.]
تستند املبادئ التوجيهية الواردة أعاله إىل رصيد كبري من املعـارف املتاحـة     -٣-٢٩  

عمليـة وضـع املبـادئ التوجيهيـة     أنَّ ية بطريقة آمنة ومستدامة. غـري  بشأن تنفيذ األنشطة الفضائ
ها املعارف العلمية والتقنيـة احلاليـة وال مسـتويات اخلـربة     عن جماالت ال تكفي فيأيضاً كشفت 

. وينبغـي أن تواصـل   معـيَّن ُيسـتند إليـه يف اإليصـاء مببـدأ تـوجيهي       صلباً أساساًاملكتسبة لتكون 
الدول واملنظمات احلكومية الدولية حبوثها بشأن االستخدام املستدام للفضاء اخلارجي وبشـأن  

ملا توصـي بـه املبـادئ     وفقاًمات مستدامة يف جمال الفضاء، تطوير تكنولوجيات وعمليات وخد
التوجيهية، وذلك هبدف معاجلة تلك املسائل غري احملسومة. وينبغي، يف ضوء التطور املتسـارع  
لتنفيذ األنشطة الفضائية واكتساب املزيـد مـن املعـارف، مراجعـة املبـادئ التوجيهيـة وتنقيحهـا        

رشــادات فعالــة إىل الــدول ومجيــع الكيانــات الــيت تقــوم   دوريــا لضــمان اســتمرارها يف تقــدمي إ 
  بأنشطة الفضاء من أجل تعزيز استدامة هذه األنشطة يف األمد البعيد.]

 


