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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية

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

اعتماد  مقترح بشأناستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد:   
دة للفريق جمموعة أوىل من املبادئ التوجيهية إىل جانب خطة عمل جمدَّ

العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد التابع 
      للجنة الفرعية العلمية والتقنية

أستراليا وإسرائيل وأملانيا وإيطاليا والربازيل والربتغال إسبانيا وم من دَّمق مقترح    
ورومانيا  ومجهورية كوريا وبلجيكا وبلغاريا وبولندا واجلمهورية التشيكية

ولكسمربغ وكولومبيا وسلوفاكيا والسويد وفرنسا وكندا وكوستاريكا 
والواليات يرلندا الشمالية والنمسا وهولندا أواململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و

  )١(واليوناناملتحدة األمريكية واليابان 
  
اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة التابعــة للجنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف    أنشــأت   -١

، الفريـق العامـل املعـين    ٢٠١٠األغراض السلمية، يف دورهتا السـابعة واألربعـني املعقـودة يف عـام     
 باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد. وانُتخب بيتر مارتينيز (جنوب أفريقيا) رئيسـاً 

بت جلنة استخدام الفضاء ). ورح١٨٢َّو ١٨١، الفقرتان A/AC.105/958ق العامل (الوثيقة للفري
───────── 

  .٢٠١٦متوز/يوليه  ٥فنية يف أُعيد إصدار هذه الوثيقة ألسباب  *  
للجنة استخدام الفضاء  سنيائمة الدول املشتركة يف تقدمي املقترح صحيحة يف هناية الدورة التاسعة واخلمق )١(  

 ).٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٧اخلارجي يف األغراض السلمية (
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بإنشــاء  ،٢٠١٠اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، يف دورهتــا الثالثــة واخلمســني املعقــودة يف عــام  
)، واعتمـدت اختصاصـات الفريـق وطرائـق عملـه      ١٥٢، الفقـرة  A/65/20الفريق العامل (الوثيقة 

  ، املرفق الثاين).A/66/20(الوثيقة  ٢٠١١لرابعة واخلمسني املعقودة يف عام يف دروهتا ا
يف املرحلـة الـيت    ،٢٠١٤ونظرت اللجنة، يف دورهتا السابعة واخلمسني املعقودة يف عـام    -٢

اســتدامة أنشــطة الفضــاء  بلغهــا العمــل فيمــا يتعلــق مبجموعــة مشــاريع املبــادئ التوجيهيــة بشــأن  
حتاول الدول األعضاء بكل جديـة   من املستصوب أن البعيد، واتفقت على أنَّاخلارجي يف األمد 

االنتهاء من العمل وكفالة أن تصبح تلك املشاريع جاهزة لتوافق عليها اللجنة وحتال إىل اجلمعية 
ة واخلمسني يف اللجنة على أن تقوم يف دورهتا التاسع . واتفقت٢٠١٦العامة العتمادها، يف عام 

  ا يلي:مب ٢٠١٦عام 
مسائل معلقة يف تقرير الفريق العامـل وجمموعـة املبـادئ التوجيهيـة      معاجلة أيِّ  (أ)  

  عند اللزوم؛
النظــر يف الشــكل الــذي ســتعرض بــه املبــادئ التوجيهيــة علــى اجلمعيــة العامــة    (ب)  

  واالتفاق عليه؛  
النظر يف مواضيع للمناقشة يف املستقبل بشأن استدامة أنشطة الفضـاء اخلـارجي     (ج)  

  ).١٩٩، الفقرة A/69/20يف األمد البعيد (الوثيقة 
ــا وإســرائيل وأســتراليا اإســبانيوتــرى وفــود   - ٣ ــا وأملاني  وبلجيكــا والربتغــال والربازيــل وإيطالي

 وفرنســا والســويد وســلوفاكيا ورومانيــاومجهوريــة كوريــا  التشــيكية واجلمهوريــة وبولنــدا وبلغاريــا
 الشـمالية  يرلنـدا أو العظمـى  لربيطانيـا  املتحـدة  واململكـة غ ولكسمربوكولومبيا  وكوستاريكا وكندا
يف املراحـل الـيت    هنـاك تفاوتـاً   نَّأ نواليونـا والواليـات املتحـدة األمريكيـة واليابـان      وهولندا والنمسا

أنـه ينبغـي مواصـلة     ، وتـرى أيضـاً  وجيهية اليت وضعها الفريـق العامـل  بلغها إعداد مشاريع املبادئ الت
أنه ميكـن للجنـة يف دورهتـا التاسـعة واخلمسـني أن       إالَّ، عدد من املبادئ التوجيهية املقترحة النظر يف

تعتمد جمموعة أوىل من املبادئ التوجيهية اليت ميكن للدول واملنظمات احلكومية الدولية النظـر فيهـا   
  على الفور بغرض تنفيذها.

ة مشاريع املبادئ التوجيهية اليت ترى الوفود املذكورة أعـاله  هذه الوثيق وترد يف مرفق  -٤
أهنـــا جـــاهزة لتعتمـــدها اللجنـــة كمجموعـــة أوىل مـــن املبـــادئ التوجيهيـــة يف دورهتـــا التاســـعة  

حتظــى االحتفــاظ بإمكانيــة إدراج ديباجــة ومشــاريع مبــادئ توجيهيــة إضــافية   ســني، مــعواخلم
وإمكانية إدراج تعـديالت طفيفـة   ، التاسعة واخلمسنيدورة اللجنة  فق يف اآلراء حبلول هنايةتواب

  راض أخرى.غبغرض االتساق أو أل
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ــود أيضــاً     -٥ ــرى نفــس الوف ــادئ       وت ــن املب ــة األوىل م ــذه اجملموع ــتكمال ه ــتعني اس ــه ي أن
 دة مـدهتا عامـان  التوجيهية مبجموعة ثانية يقوم الفريق العامل بوضعها يف إطار خطة عمـل جمـدَّ  

 A/AC.105/L.301تعطي األولوية للنظر يف باقي مشاريع املبـادئ التوجيهيـة الـواردة يف الوثيقـة     
إىل اجلمعيــة العامــة العتمادهــا يف دورهتــا الثالثــة   بغــرض تقــدمي اجملمــوعتني األوىل والثانيــة معــاً 

  .٢٠١٨والسبعني يف عام 
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  املرفق

تدامة أنشطة مقترحة من املبادئ التوجيهية بشأن اسأوىل جمموعة   
  (أ)الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد

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

    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    
 دوالًمسؤولة عن أنشـطة الفضـاء اخلـارجي الوطنيـة و     دوالًاملتعلقة بالفضاء اخلارجي باعتبارها 

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

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

تنظيميـة   أطـراً ل دِّح أو تعـ قِّكيانـات غـري حكوميـة، ينبغـي أن تعتمـد الـدول أو تـن       اليت تقوم هبا 
تكفل التطبيق الفعال للقواعد واملعـايري واملمارسـات ذات الصـلة املقبولـة عمومـا علـى الصـعيد        

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

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

، اعـي أيضـاً  تكتفي الدول مبراعاة املشـاريع واألنشـطة الفضـائية احلاليـة بـل أن تر      بوجه خاص أالَّ
احتمــال تطــور قطاعهــا الفضــائي الــوطين، وأن تتــوخى وضــع لــوائح تنظيميــة مالئمــة يف الوقــت  
املناسب من أجل اجتناب الثغرات القانونية يف هذا الصدد. ومن املهم أن ُتعىن اللوائح التنظيميـة  

قتصادية العامـة  ة لقطاع الدولة الفضائي، وكذلك بظروفها االدَّدالوطنية بالطبيعة واخلصائص احمل
  اليت هتيئ املناخ املوايت ملزيد من التوسع يف هذا القطاع.

───────── 
  بصفة  متمِّاليت ُع ،A/AC.105/L.301يف الوثيقة  بالصيغة الواردة يرد نص مشاريع املبادئ التوجيهية (أ)  

 .٢٠١٦نيسان/أبريل  ٨يف غري رمسية 
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ينبغي للدول أن تضع يف اعتبارهـا، عنـد سـن لـوائح تنظيميـة جديـدة أو تنقـيح          - ٤- ١  
ــادئ املنظِّمــة       ــة، التزاماهتــا مبوجــب املــادة السادســة مــن معاهــدة املب أو تعــديل التشــريعات احلالي

ستكشاف واسـتخدام الفضـاء اخلـارجي، مبـا يف ذلـك القمـر واألجـرام        ألنشطة الدول يف ميدان ا
السماوية األخرى. وقد جرت العادة على أن ُتعىن اللوائح التنظيميـة الوطنيـة مبسـائل معيَّنـة مثـل      
األمان واملسؤولية واملوثوقية والتكلفة. وينبغي للـدول أن تنظـر يف إمكانيـة وضـع لـوائح تنظيميـة       

أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، علـى أالَّ تبلـغ درجـة اإللـزام فيهـا      جديدة تعزز استدامة 
  حدَّ احليلولة دون اختاذ مبادرات هادفة إىل استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.

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

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

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

  املتحدة املتعلقة بالفضاء اليت هي طرف فيها.
ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، عند وضع أطـر تنظيميـة وطنيـة أو      -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؛
أن تنفذ تدابري لتخفيف احلطام الفضائي مثل املبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام       (ب)  

  ليات املنطبقة؛الفضائي للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، من خالل اآل
ملخاطر إطالق األجسام الفضائية وتشغيلها يف املـدار وعودهتـا إىل    أن تتصدى  (ج)  

الغالف اجلوي، اليت هتدد الناس واملمتلكات والصحة العامة والبيئـة. ومـن وسـائل الـتحكم يف     
املخاطر الـيت هتـدد الصـحة والسـالمة العـامتني: تقنيـات ضـمان اجلـودة والـتحكم يف املخـاطر؛           

ابات اليت تلحـق بالنـاس أو األضـرار الـيت تلحـق باملمتلكـات       ومنهجيات تقييم احتماالت اإلص
بسـبب أجسـام تصــل إىل سـطح األرض مــن الفضـاء أو نتيجـة حملــاوالت اإلطـالق؛ وتقييمــات       
احتماالت اخلطر وحتليالت املخاطر ودراسات األثر البيئي اليت تشمل املراحل الكاملـة لبعثـات   

لعودة اخلاضعة للتحكم للمركبات الفضـائية أو  الفضاء؛ وتدابري محاية الكوكب. ويف حاالت ا
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ــة      ــة ملركبــات اإلطــالق، ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكومي ــة و/أو دون املداري املراحــل املداري
الدوليــة أن تنظــر يف توجيــه إشــعارات إىل املالحــني اجلــويني والبحــريني باســتخدام اإلجــراءات  

  ؛فعالًاملعمول هبا 
ظيمية وسياسات عامة تدعم فكـرة التخفيـف قـدر    أن تشجع على وضع لوائح تن  (د)  

اإلمكان من تأثري األنشطة البشرية يف كوكب األرض ويف بيئة الفضـاء اخلـارجي. وتشـجَّع الـدول     
اســتناداً إىل أهــداف إمنائيــة  حســب األولويــة أنشــطتها  ترتيــبواملنظمــات احلكوميــة الدوليــة علــى  

 عتبارات الدولية املتعلقة باستدامة الفضاء واألرض؛مستدامة وإىل املتطلبات الوطنية الرئيسية واال

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

ا ا وقانونيـ تنظيميـ  ملنطبقة اليت تتيح إطاراًالقدرة النووية يف الفضاء اخلارجي من خالل اآلليات ا
ن املسؤوليات وآليات تقدمي املساعدة، وذلـك قبـل اسـتخدام مصـادر القـدرة النوويـة       ا يبيِّوتقني

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

تنشرها املنظمة الدولية للتوحيـد القياسـي واللجنـة االستشـارية املعنيـة بـنظم        مبا فيها املعايري اليت
البيانــات الفضــائية وهيئــات التوحيــد القياســي الوطنيــة. وعــالوة علــى ذلــك، ينبغــي للــدول أن 
ــة        ــة املقترحــة مــن جلن ــة الطوعي ــادئ التوجيهي ــا واملب تنظــر يف اســتخدام املمارســات املوصــى هب

  لوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي وجلنة أحباث الفضاء؛التنسيق املشتركة بني ا
م التكاليف واإلجيابيات والسلبيات واملخاطر خبصوص جمموعة متنوعـة  أن تقيِّ  (ز)  

من البـدائل وأن تكفـل وضـوح الغـرض مـن هـذه التـدابري وإمكانيـة تطبيقهـا مبراعـاة القـدرات            
وائح التنظيميــة. وينبغــي أن تتســم اللــوائح  التقنيــة والقانونيــة واإلداريــة للــدول الــيت تفــرض اللــ  

بالكفاءة من حيث تقليل تكلفة االمتثال هلا (على سبيل املثال، مـن حيـث املـال    أيضاً 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 هلـا أنشـطة الفضـاء، تالفيـاً    

  إلزام زائدة عن احلد يف عملية التنظيم أو تعاُرض هذه العملية مع التزامات قانونية أخرى؛  
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 + ١٤[املبادئ التوجيهية السابقة  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 الة حكومية، كف

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

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

  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  

. وينبغــي أن تكــون أنشــطة للقــانون الــدويل وفقــاًاإلذن بتلــك األنشــطة، الــيت جيــب القيــام هبــا  
وينبغـي للـدول، يف    الدول متسقة مع اإلطار اإلداري الدويل القائم ألنشطة الفضـاء اخلـارجي.  

 ولية، أن تشـجع كـل كيـان مـن الكيانـات الـيت تقـوم بأنشـطة فضـائية         إطار وفائها بتلـك املسـؤ  
  يلي: على القيام مبا

توفري مجيع الكفاءات التقنيـة الالزمـة للقيـام بأنشـطة الفضـاء اخلـارجي بأمـان          (أ)  
ومســـؤولية ومتكـــني الكيـــان املعـــين مـــن االمتثـــال لألطـــر التنظيميـــة واملتطلبـــات والسياســـات  

  كومية الدولية ذات الصلة، واحلفاظ على تلك الكفاءات؛والعمليات احلكومية واحل
ــات وإجــراءات     (ب)   ــة أنشــطة الفضــاء    حمــدَّدوضــع متطلب ــان وموثوقي ــاول أم ة تتن

  اخلارجي اخلاضعة لسيطرة الكيان املعين، يف مجيع مراحل البعثات؛
تقيــيم مجيــع املخــاطر الــيت تتعــرض هلــا اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف      (ج)  
البعيد بسبب أنشطة الفضاء اليت يقوم هبا الكيـان املعـين، يف مجيـع مراحـل البعثـة، واختـاذ        األمد

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

أهــداف  فعاليتــها يف دعــملضــمان املســؤولية عــن ختطــيط وتنســيق وتقيــيم األنشــطة الفضــائية   
أنشـطة الفضـاء   شـأن  التنمية املستدامة عالوة على خدمة أهداف املبادئ التوجيهيـة ب وعمليات 

  أمشل.فاخلارجي يف األمد البعيد حسب منظور ورؤية 
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ينبغي أن تكفل الدولة قيام إدارة الكيان الذي يقوم بأنشطة الفضاء اخلـارجي    -٤-٣  
لقيام هبا مبـا خيـدم اهلـدف املتمثـل يف تعزيـز      بوضع هياكل وإجراءات لتخطيط أنشطة الفضاء وا

اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد. وينبغــي أن تشــمل التــدابري املناســبة الــيت      
  تتخذها اإلدارة يف هذا الشأن ما يلي:

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

يكــون التــزام الكيــان باســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد   ضــمان أن   (ج)  
ــه اإلداري   ــداً يف هيكل ــد جمسَّ ــالتخطيط ألنشــطة الفضــاء اخلــارجي      البعي ــه اخلاصــة ب ويف إجراءات

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

يف جمال القيام بأنشطة الفضاء اخلارجي على حنو آمن ومستدام كمسامهة من الكيـان يف تعزيـز   
  ألمد البعيد؛استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف ا

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

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

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

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

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

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

  علقة بالفضاء اخلارجي.، وميثاق األمم املتحدة ومعاهدات األمم املتحدة املتالدويل
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    ]٤[املبدأ التوجيهي السابق  ٤املبدأ التوجيهي     
كفالة االستخدام العادل والرشيد والفعال ِلطَيف الترددات الراديوية وشىت املناطق املدارية     

    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  
 أنشطة الفضاء يف األمد البعيد وللتنمية املستدامة على كوكب األرض، ولتيسـري اإلسـراع حبـلِّ   

  املشاكل املستبانة املتعلقة بالتشويش الضار للترددات الراديوية.  
التــرددات أنَّ مــن دســتور االحتــاد الــدويل لالتصــاالت علــى   ٤٤ة تــنص املــاد  -٢-٤  

مــدارات مرتبطــة هبــا، مبــا فيهــا مــدار الســواتل الثابــت بالنســبة إىل األرض، هــي  الراديويــة وأيَّ
ألحكـام لـوائح    ا طبقـاً واقتصـادي  االًوفعَّـ  رشـيداً  موارد طبيعية حمدودة جيب استعماهلا اسـتعماالً 

بلدان أو جملموعات البلدان االستخدام العادل هلذه املدارات والتـرددات،  الراديو، حىت يتسىن لل
  ة.معيَّنمبراعاة االحتياجات اخلاصة للبلدان النامية، واملوقع اجلغرايف لبلدان 

مــن دســتور االحتــاد، ينبغــي للــدول      ٤٥ووفقــاً للغــرض املتــوخى مــن املــادة       -٣-٤  
بأنشــطتها الفضــائية علــى حنــو ال يتســبب يف     واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة أن تضــمن القيــام     

التشويش الضار على استقبال وإرسال اإلشارات الراديوية املتعلقة بأنشطة الفضاء الـيت تقـوم هبـا    
دول ومنظمات حكومية دولية أخرى، باعتبـار ذلـك أحـد سـبل تعزيـز اسـتدامة أنشـطة الفضـاء         

  اخلارجي يف األمد البعيد.
ــا   - ٤- ٤   ــدول واملنظمـ ــي للـ ــتخدامها للطيـــف   ينبغـ ــد اسـ ــة، عنـ ــة الدوليـ ت احلكوميـ

الكهرمغنطيسي، أن تضع يف اعتبارها متطلبات نظم رصد األرض الفضائية وغريها مـن الـنظم   
واخلدمات الفضـائية الـيت تـدعم التنميـة املسـتدامة علـى كوكـب األرض، وذلـك وفقـاً للـوائح           

صـادرة عـن قطـاع االتصـاالت     الراديو الصادرة عن االحتـاد الـدويل لالتصـاالت والتوصـيات ال    
  الراديوية باالحتاد.

ينبغي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن تكفـل تنفيـذ إجـراءات لـوائح           -٥-٤  
الراديو اليت أقرها االحتاد الدويل لالتصاالت بشـأن الوصـالت الراديويـة الفضـائية. كمـا ينبغـي       

التعاون اإلقليمي والدويل هبدف حتسـني  للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تشجع وتدعم 
الفعالية يف اختاذ القرارات وتنفيذ تدابري عملية إلزالة ما ُيكتشـف مـن تشـويش ضـار لتـرددات      

  راديوية على وصالت راديوية فضائية.
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ــائية وصـــواريخ اإلطـــالق املـــداري يف مركبـــات     - ٦- ٤   فيمـــا خيـــص املركبـــات الفضـ
ة يف مدارات متر عرب منطقة املدار األرضي املـنخفض، ينبغـي   اإلطالق اليت أهنت أطوارها التشغيلي

إزالة تلك املركبات والصـواريخ مـن املـدار بطريقـة خاضـعة للـتحكم. فـإذا تعـذر ذلـك، َوَجـَب           
الــتخلص منــها يف مــدارات متكِّــن مــن تفــادي وجودهــا لوقــت طويــل يف منطقــة املــدار األرضــي  

اإلطـالق املـداري يف مركبـات اإلطـالق الـيت أهنـت       املركبات الفضائية وصـواريخ  أمَّا املنخفض. 
فينبغـي تركهـا يف    ،أطوارها التشغيلية يف مدارات متر عرب منطقة املدار املتزامن مع دوران األرض

مدارات متكِّن من تفادي تشويشها لوقت طويل على هذه املنطقة. وبالنسـبة لألجسـام الفضـائية    
وران األرض أو بـالقرب منـها، ميكـن احلـد مـن إمكانيـة       املوجودة يف منطقة املـدار املتـزامن مـع د   

حدوث اصطدامات يف املستقبل بترك تلـك األجسـام عنـد انتـهاء مهمتـها يف مـدار فـوق منطقـة         
  املدار املتزامن مع دوران األرض، حبيث ال تشوش على هذه املنطقة أو تعود إليها.

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

    ألغراض سلمية إالَّ
أو  ينبغي للـدول الـيت تقـوم بأنشـطة يف الفضـاء اخلـارجي أو تـأذن بالقيـام هبـا           -١-٧  

تشــرف عليهــا، وكــذلك للمنظمــات احلكوميــة الدوليــة الــيت تقــوم بتلــك األنشــطة، أن تتقيــد    
استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه أنَّ بــدأ القــائم منــذ وقــت طويــل، والــذي مفــاده بامل

جيــب أن يكونــا ملــا فيــه مصــلحة كــل البلــدان؛ وينبغــي هلــا أن تلتــزم، يف أطرهــا القانونيــة و/أو  
ألغـراض سـلمية. وينبغـي للـدول أن تراعـي      إالَّ السياساتية الوطنية، بعدم القيام بتلك األنشـطة  

 اإلطار تقرير فريق اخلرباء احلكوميني املعين بتدابري كفالة الشفافية وبناء الثقة يف أنشـطة يف هذا 
  (ب)اخلارجي. الفضاء

ــام بأنشــطة الرصــد، ذات األمهيــة          -٢-٧   ــك أن حيــول دون القي ــن شــأن ذل ــيس م ل
فافية أن يسهم يف إنشاء نظـام لتـدابري الشـ   أيضاً اجلوهرية بالنسبة لألمن القومي، وإمنا من شأنه 

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     
للدول، وال سيما الدول اليت هلا قدرات كبرية يف ميـدان الفضـاء، أن تسـهم بفاعليـة يف حتقيـق      

ا أساسـي  هلدف املتمثل يف منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلـارجي، باعتبـار ذلـك شـرطاً    ا
───────── 

 .A/68/189 (ب)  
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لتعزيز التعاون الدويل يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغـراض السـلمية.   
أيِّ للمــادة الرابعــة مــن معاهــدة الفضــاء اخلــارجي بعــدم وضــع  وفقــاًوتتعهــد الــدول األطــراف 

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

طريقة أخرى. وبناء على ذلك، تشجَّع الدول على التعاون مـن أجـل التصـدي للمخـاطر الـيت      
  واالستدامة يف الفضاء اخلارجي. هتدد السلم واألمن واألمان

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

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

    ]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 الفضـــاء           
  ا عند تقاسم املعلومات املدارية عن األجسام الفضائية.ة معترف هبا دوليموحَّدواستخدام معايري 

ــتســليم  -٢-١٢   ــات      أنَّ اً ب ــة البيان ــى دق ــق يف الفضــاء يعتمــد بشــدة عل ــان التحلي أم
املدارية وغريها من البيانات ذات الصلة، ينبغي أن تعمل الـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة     
على تعزيز التقنيات والبحث عن أساليب جديدة لزيادة هذه الدقة. وميكن هلـذه األسـاليب أن   

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

  اء وتطوير قدراهتا هبذا الشأن.النامية ذات القدرات الناشئة يف جمال الفض
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 ا      ــع اجلهــات املعني ــة مجي ــادة معرف ــادل املعلومــات. فزي ــاون وتب ــة  التع ــة واملتوقع حلالي

  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    

يلزم  الدولية أن تشجع على استحداث ماينبغي للدول واملنظمات احلكومية   -١-١٣  
من تكنولوجيات لقياس احلطام الفضائي ورصـده وحتديـد خصائصـه املداريـة والفيزيائيـة، وعلـى       
استخدام هذه التكنولوجيات. وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تشجع أيضـاً علـى   

م البحـوث والتعـاون العلمـي    تقاسم ونشر منتجات مطورة على أساس البيانات ومنهجيات لـدع 
  الدويل بشأن تطور جمموع احلطام املداري.

    
    ]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   وطنيــة أو مــن خــالل التعــاون الــدويل، تقييمــاً 

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

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

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

ة لألجسام الفضائية املعنيـة مـن أجـل    املقرَّراألجسام الفضائية املعنية وفحص املسارات احلالية و
استبانة احتماالت التصادم وتقرير ما إذا كان يلـزم تعـديل املسـار لتقلـيص هـذه االحتمـاالت،       

املنظمـات األخـرى املسـؤولة عـن تقيـيم      وذلك بالتنسيق مع املشغِّلني اآلخرين املسـؤولني و/أو  
  التقارب، حسب االقتضاء.

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.
للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة أن تســاعد مشــغِّلي املركبــات  ينبغــي   -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     
  كيانات املختصة بتقييم التقارب على مدار الساعة.التنظيمية املنطبقة وذات الصلة، من ال

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

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

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

رصـد طقـس الفضـاء وتقاسـم البيانـات      على شجيع الدول على املواظبة ينبغي ت  - ٢- ١٦  
  واملعلومات هبدف إنشاء شبكة دولية لقواعد البيانات املتعلقة بطقس الفضاء.

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    
ينبغــي هلــا أن تنظــر يف اعتمــاد سياســات بشــأن فــتح اجملــال دون قيــد أو شــرط لتقاســم بيانــات 
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        

ي على إتاحة إمكانية االطالع دون قيد أو شـرط علـى تلـك البيانـات وحفظهـا ملـا فيـه        التجار
  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 

ــدوتعتمــد بروتوكــوالت   ــات طقــس الفضــاء      موحَّ ــديها مــن بيان ــا ل ــى م ة بشــأن االطــالع عل
ونواجتها ذات األمهية احلامسة، وأن تعزز إمكانية التشـغيل الَبـْيين للبوابـات اإللكترونيـة لبيانـات      

 كـثرياً طقس الفضاء، تسهيال الطّالع املستخدمني والباحثني على البيانـات. وميكـن االسـتفادة    
ــات فيمــا يتصــل      مــن  ــواع أخــرى مــن البيان التقاســم اآلين هلــذه البيانــات يف التقاســم اآلين ألن

  باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.
ينبغي كذلك للدول واملنظمات احلكومية الدولية اتباع هنج منسَّق إزاء ضـمان    - ٥- ١٦  

الثغـرات الرئيسـية يف القيـاس وسـدِّها      االستمرار يف األمد البعيد يف رصد طقس الفضاء واكتشـاف 
  من أجل تلبية االحتياجات ذات األمهية احلامسة إىل معلومات و/أو بيانات طقس الفضاء.  
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ينبغـــي للـــدول واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة أن حتـــدد االحتياجـــات ذات    -٦-١٦  
أن تعتمــد األولويــة القصــوى مــن منــاذج طقــس الفضــاء ونواجتهــا والتنبــؤات بطقــس الفضــاء، و   

سياسات بشأن تقاسم النواتج والتنبؤات املستمدة من مناذج طقـس الفضـاء دون قيـد أو شـرط.     
وُتَحــثُّ مجيــع اجلهــات املنتميــة إىل احلكومــات أو اجملتمــع املــدين أو القطــاع التجــاري الــيت تقــوم 
بوضــع منــاذج لطقــس الفضــاء وتــوفري تنبــؤات مســتمدة مــن هــذه النمــاذج علــى إتاحــة إمكانيــة    
االطالع دون قيد أو شرط على النواتج والتنبؤات املستمدة من مناذج طقس الفضاء 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

  ا على ما يلي:خدمات طقس الفضاء التابعني هل
املقارنة بني النواتج املستمدة مـن منـاذج طقـس الفضـاء ومـن التنبـؤات هبـدف          (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
ة لالطـالع علـى مـا لـديها     موحَّـد القيام، قدر املستطاع، باعتماد بروتوكوالت   (ج)  

من نواتج مستمدة من مناذج طقس الفضاء ومن التنبـؤات، 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)  
  الفضاء واملستخدمني النهائيني التشغيليني.

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

    آثار طقس الفضاء  من
ينبغي للدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن تتبـع هنجـاً منسَّـقاً الكتشـاف          -١-١٧  

ــة     ــة   وســد الثغــرات الــيت تشــوب منــاذج البحــث والنمــاذج العملياتي ــؤ الالزمــة لتلبي وأدوات التنب
احتياجات األوساط العلمية ومقدِّمي اخلدمات املتعلقة مبعلومـات طقـس الفضـاء ومسـتخدميها.     

، أن يشـمل ذلـك بـذل جهـود منسَّـقة لـدعم وتشـجيع البحـث والتطـوير          الضـرورة وينبغي، عند 
البيئـة الشمسـية واحلقـل    ملواصلة حتسني مناذج طقس الفضاء وأدوات التنبؤ به، بإدراج آثار تغـري  

املغنطيسي لألرض، حسب االقتضاء، مبا يف ذلـك يف سـياق جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف       
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األغراض السلمية وجلنتيها الفرعيتني، وكذلك بالتعاون مع كيانـات أخـرى مثـل املنظمـة العامليـة      
  الفضاء. لألرصاد اجلوية واخلدمة الدولية لرصد بيئة

ول واملنظمات احلكوميـة الدوليـة أيضـاً أن تـدعم وتشـجع التعـاون       ينبغي للد  -٢-١٧  
والتنسيق بشأن العمليات األرضية والفضائية لرصد طقس الفضاء ومنذجة تنبؤاته ورصد جوانب 
الشذوذ يف السواتل واإلبالغ عن آثـار طقـس الفضـاء، حلمايـة األنشـطة الفضـائية. وميكـن اختـاذ         

  ما يلي:تدابري عملية يف هذا الصدد منها 
إدراج عتبات حلالة طقس الفضاء يف الوقت الراهن ويف املستقبل ضـمن معـايري     (أ)  

  الفضاء؛ اإلطالق يف
تشجيع مشغِّلي السواتل على التعاون مع مقدِّمي خـدمات طقـس الفضـاء بشـأن       (ب)  

وَصـى  حتديد أكثر املعلومات فائدة يف احلد من جوانب الشذوذ واستنباط مبـادئ توجيهيـة حمـدَّدة ي   
هبــا خبصــوص العمليــات املداريــة. فعلــى ســبيل املثــال، قــد يتطلــب األمــر، إذا كانــت البيئــة معرضــة  

  إىل ذلك؛ إلشعاعات خطرة، اختاذ إجراءات لتأخري حتميل الرباجميات والقيام مبناورات وما
تشجيع مجع املعلومات وتوليفها وتقامسها فيما يتعلق بآثـار طقـس الفضـاء يف      (ج)  

  فضاء، وجوانب الشذوذ يف نظم منها املركبات الفضائية؛األرض وال
لإلبــالغ عــن املعلومــات املتعلقــة بطقــس  موحَّــدالتشــجيع علــى اســتخدام شــكل   (د)  

و الســواتل، فيمــا يتعلــق بــاإلبالغ عــن جوانــب الشــذوذ يف املركبــات        مشــغِّلالفضــاء. ويشــجَّع  
  التنسيق املعين بسواتل األرصاد اجلوية؛الفضائية، على اإلحاطة علما بالنموذج الذي اقترحه فريق 

التشجيع على وضع سياسات لتعزيز تقاسم بيانـات عـن جوانـب الشـذوذ يف       (ه)  
  السواتل، فيما يتعلق باآلثار املترتبة على طقس الفضاء؛

تشجيع التدريب على استخدام بيانات طقس الفضاء ونقـل املعـارف املتعلقـة      (و)  
  ركة البلدان ذات القدرات الناشئة يف ميدان الفضاء.هبذا االستخدام، مبراعاة مشا

بعض البيانات قد ختضع لقيود قانونيـة و/أو لتـدابري محايـة    أنَّ م به من املسلَّ  -٣-١٧  
للتشـريعات الوطنيـة وااللتزامـات املتعـددة األطـراف       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          
طقس الفضاء. وميكن لذلك أن يشمل تقاسم املعلومات بشأن املمارسـات املتبعـة يف التصـميم    
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روس املســتفادة فيمــا يتعلــق بــالتخفيف مــن آثــار طقــس الفضــاء علــى واملبــادئ التوجيهيــة والــد
النظم الفضائية العاملة، وكذلك وثائق وتقـارير تتعلـق باحتياجـات مسـتعِملي خـدمات طقـس       
الفضاء ومتطلبات القياس وحتليل الثغرات وحتليـل نسـبة الفائـدة إىل التكلفـة ومـا يتصـل بـذلك        

  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)  

  طقس الفضاء الضارة، ومن ذلك مثالً آلية التشغيل احملدود؛
خطيط ملهام الـتخلص منـها   مراعاة آثار طقس الفضاء يف تصميم السواتل والت  (ب)  

عند انتهاء صالحيتها التشغيلية، وذلك من أجـل ضـمان وصـول املركبـات الفضـائية إىل مـدار       
للمبــادئ التوجيهيــة  وفقــاًأو إنزاهلــا مــن املــدار بالشــكل املناســب،   املقــرَّراملخلفــات الفضــائية 

ألغـراض السـلمية.   لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عن جلنة استخدام الفضـاء اخلـارجي يف ا  
  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.

-ينبغي للدول أن تقيِّم خماطر آثار طقس الفضاء الضارة وتبعاهتـا االقتصـادية    -٧-١٧  
التكنولوجية فيها. وينبغي أن ُتنَشر نتائج هذه الدراسـات وأن ُتتـاح لكـل     االجتماعية على النظم

الــدول لالســتناد إليهــا يف اختــاذ القــرارات املتعلقــة باســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد    
  البعيد، ال سيما بشأن التخفيف من اآلثار الضارة لطقس الفضاء على نظم الفضاء العاملة.

    
    ]٢ + ١[املبدآن التوجيهيان السابقان  ٢٤ي املبدأ التوجيه    
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  
باســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد، مــع جهــات منــها الكيانــات غــري  املتعلقــة 

احلكومية، وأن تضـع وتعتمـد إجـراءات لتيسـري مجـع معلومـات عـن السـبل والوسـائل الكفيلـة           
بتعزيز استدامة األنشطة الفضائية يف األمد البعيد ونشر تلك املعلومات بفعالية. وميكـن للـدول   
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ــ ة الدوليــة، يف معــرض حتســني إجراءاهتــا لتقاســم املعلومــات، أن تضــع يف    واملنظمــات احلكومي
  اعتبارها آليات تقاسم البيانات الفعالة اليت تطبقها كيانات غري حكومية.

ينبغي اعتبار جتارب وخـربات اجلهـات املنخرطـة يف أنشـطة فضـائية مفيـدة         -٢-٢٤  
ــز اســتدامة أنشــطة الف     ــة ترمــي إىل تعزي ــدابري فعال ــد.   يف وضــع ت ضــاء اخلــارجي يف األمــد البعي

مث، ينبغي أن حترص الدول واملنظمات احلكومية الدولية على تقاسـم التجـارب واخلـربات     ومن
ذات الصلة تيسرياً وتعزيزاً لوضـع مبـادئ توجيهيـة وقواعـد ولـوائح تنظيميـة وممارسـات راميـة         

  إىل تعزيز استدامة أنشطة الفضاء يف األمد البعيد.
    

    ]٣١ + ١٩ + ١٧[املبادئ التوجيهية السابقة  ٢٥وجيهي املبدأ الت    
    تشجيع ودعم بناء القدرات    

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

يع األطراف، وذلك من خالل تدابري مثـل زيـادة خربهتـا ومعارفهـا     العهد، على أساس يقبله مج
ــة        ــه وإجــراء حســابات مداري ــق ومدارات ــات التحلي ــات الفضــائية ودينامي بشــأن تصــميم املركب
مشتركة وتقييم حاالت التقارب وإتاحة إمكانية االطالع علـى بيانـات مداريـة دقيقـة وأدوات     

  لترتيبات املناسبة.مناسبة لرصد األجسام الفضائية من خالل ا
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          

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

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

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

  .التكنولوجيا  وأدوات ومن منهجيات اإلدارة وتقنياهتا، عالوة على نقل
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ينبغي أيضاً للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تسـعى إىل إتاحـة إمكانيـة      -٤-٢٥  
احلصول على املعلومات والبيانات الفضائية ذات الصلة للبلدان املتضررة مـن الكـوارث الطبيعيـة    

 تـدعم أنشـطة بنـاء    أو غريها من الكوارث، مبراعاة االعتبـارات اإلنسـانية واحليـاد والنــزاهة، وأن    
القدرات اليت هتدف إىل متكني البلدان املتلقية من استخدام هذه البيانات واملعلومات على النحـو  
األمثــل. وينبغــي أن تتــاح للبلــدان الــيت تواجــه أزمــات املعلومــات والبيانــات الفضــائية املــذكورة   

  بسرعة وسهولة ودون قيد أو شرط ومبا يكفي من وضوح مكاين وزماين.
    

    ]١٥ + ٨ + ٧[املبادئ التوجيهية السابقة  ٢٦ي املبدأ التوجيه    
    إذكاء الوعي باألنشطة الفضائية    

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   

يف األمـد البعيـد. وينبغـي، هلـذا الغـرض، أن تقـوم الـدول واملنظمـات          أنشطة الفضـاء اخلـارجي  
  احلكومية الدولية مبا يلي:

زيادة وعـي املؤسسـات واجلمهـور بأنشـطة الفضـاء وتطبيقاهتـا املتعلقـة بالتنميـة           (أ)  
  املستدامة والرصد والتقييم البيئيني والتحكم يف الكوارث والتصدي للطوارئ؛

عيـــة وبنـــاء القـــدرات والتثقيـــف بشـــأن اللـــوائح التنظيميـــة  تنفيـــذ أنشـــطة للتو  (ب)  
  واملمارسات املعمول هبا بشأن استدامة أنشطة الفضاء يف األمد البعيد؛ 

الفضـاء اخلـارجي    تعزيز أنشطة الكيانات غري احلكومية دعماً السـتدامة أنشـطة    (ج)  
  .يف األمد البعيد

أن تزيـــد وعـــي اجلمهـــور   ينبغـــي للـــدول واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة       - ٢- ٢٦  
بالتطبيقات الفضائية املسخَّرة للتنمية املستدامة والرصـد والتقيـيم البيئـيني والـتحكم يف الكـوارث      
والتصـدي للطــوارئ مــن خــالل تقاســم املعلومــات وبـذل جهــود مشــتركة مــع مؤسســات عامــة   

للــدول وكيانــات غــري حكوميــة، مبراعــاة احتياجــات جيــل احلاضــر وأجيــال املســتقبل. وينبغــي     
واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة والكيانــات غــري احلكوميــة، عنــد إعــداد بــرامج التثقيــف يف جمــال    
الفضاء، أن تويل اهتماماً خاصا للدورات الدراسية الرامية إىل زيادة املعارف وتعزيـز املمارسـات   

ــدول و        ــي لل ــة املســتدامة. وينبغ ــدعم التنمي ــات الفضــائية ل ــتخدام التطبيق ــة باس ــات املتعلق املنظم
ــة اجلمهــور        ــرامج توعي ــةً عــن أدوات وب ــادر إىل مجــع املعلومــات طواعي ــة أن تب ــة الدولي احلكومي

  وتثقيفه بغية املساعدة على وضع مبادرات أخرى ذات أهداف مماثلة وتنفيذها.
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ينبغــي أن تعمــل الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة علــى تعزيــز أنشــطة     -٣-٢٦  
ــا ال   ــوم هب ــيت تق ــة ال ــات غــري      التوعي ــن الكيان ــا م ــة وغريه ــة واألوســاط األكادميي قطاعــات املعني

احلكومية املعنية أو جتـري بالتعـاون معهـا. وميكـن أن تتخـذ مبـادرات التوعيـة والتثقيـف وبنـاء          
القدرات شكل حلقات دراسية (ُتعقد حبضـور أشـخاص أو بالبـث عـرب اإلنترنـت)، أو مبـادئ       

مية الوطنيـة أو الدوليـة، أو موقـع علـى اإلنترنـت حيتـوي       توجيهية منشورة مكمِّلة للوائح التنظي
على معلومات أساسـية عـن اإلطـار التنظيمـي و/أو تعـيني جهـة اتصـال داخـل احلكومـة معنيـة           

 داًجيِّـ  دة اهلـدف حتديـداً  باملعلومات التنظيمية. وميكن أن تساعد أنشطة التوعية والتثقيـف احملـدَّ  
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          

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

ينبغـي تشـجيع التعـاون بـني احلكومــات والكيانـات غـري احلكوميـة وتعزيــزه.          - ٤- ٢٦  
وميكن للكيانات غري احلكومية، مبا فيهـا رابطـات القطـاع املعـين والرابطـات املهنيـة واملؤسسـات        

ــدويل باملســائل املرتبطــة باســتدامة أنشــطة        األكاد ــوعي ال ــادة ال ــدور مهــم يف زي ــوم ب ــة، أن تق ميي
الفضاء، وكذلك يف التـرويج لتـدابري عمليـة ترمـي إىل تعزيـز هـذه االسـتدامة. وميكـن أن تشـمل          
هــذه التــدابري اعتمــاد املبــادئ التوجيهيــة لتخفيــف احلطــام الفضــائي الصــادرة عــن جلنــة اســتخدام 

رجي يف األغــراض الســلمية؛ واالمتثــال للــوائح االتصــاالت الراديويــة الصــادرة عــن   الفضــاء اخلــا
االحتاد الدويل لالتصاالت فيما يتعلق باخلدمات الفضائية؛ ووضع معايري مفتوحة وشـفافة بشـأن   
تبادل البيانات الالزمـة الجتنـاب االصـطدامات أو التشـويش الضـار للتـرددات الراديويـة أو غـري         

أن تـؤدي  أيضـاً  ث الضارة يف الفضاء اخلارجي. وميكن للكيانات غري احلكوميـة  ذلك من األحدا
نـة  دورا مهما يف مضافرة جهود اجلهات املعنية من أجـل وضـع هنـوج مشـتركة إزاء جوانـب معيَّ     

  البعيد.  من أنشطة الفضاء ميكنها جمتمعةً أن تعزز استدامة أنشطة الفضاء يف األمد
    

    ]٥ + ٣بدآن التوجيهيان السابقان [امل ٢٧املبدأ التوجيهي     
تشجيع ودعم البحث والتطوير فيما يتعلق بالسبل الكفيلة بتعزيز استكشاف الفضاء     

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

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

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، عند قيامها بأنشطة فضـائية مـن     -٢-٢٧  
األجـرام السـماوية، واسـتخدامه يف األغـراض     أجل استكشاف الفضاء اخلـارجي، مبـا يف ذلـك    

السلمية، أن تضع يف اعتبارها، فيما يتعلق بالوثيقة اخلتاميـة الصـادرة عـن مـؤمتر األمـم املتحـدة       
ــة العامــة    ــة املســتدامة (مرفــق قــرار اجلمعي ــة واالقتصــادية  ٦٦/٢٨٨للتنمي )، األبعــاد 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
الفضائية وتزيـد إىل أقصـى حـد مـن اسـتخدام املـوارد املتجـددة ومـن إمكانيـة إعـادة اسـتخدام            

ــز اســتدامة تلــك     املوجــودات الفضــائية أو مــن اســتخدا   ــة مــن أجــل تعزي مها يف أغــراض خمتلف
  البعيد. األنشطة يف األمد

ينبغي للدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن تنظـر يف اختـاذ مـا يلـزم مـن           -٤-٢٧  
ــن التلــوث الضــار، وذلــك            ــدابري لضــمان األمــان مــن أجــل محايــة األرض وبيئــة الفضــاء م ت

ــدابري واملمارســات وامل  ــة الــيت قــد تنطبــق علــى تلــك    باالســتفادة مــن الت ــة احلالي ــادئ التوجيهي ب
  األنشطة، ووضع تدابري جديدة عند االقتضاء.

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدوليـة الـيت تقـوم بأنشـطة حبـث وتطـوير         -٥-٢٧  
لدعم استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه على حنو مستدام أن تشجع أيضـاً علـى مشـاركة    

  يف هذه األنشطة.البلدان النامية 
    

    ]٣٦[املبدأ التوجيهي السابق  ٢٨املبدأ التوجيهي     
  استكشاف تدابري جديدة للتحكم يف جمموع احلطام الفضائي يف األمد البعيد،     

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

ــدابري   ــة وضــع ت ــذها،       وإمكاني ــر يف تنفي ــة، وأن تنظ ــول التكنولوجي ــك احلل ــا يف ذل ــدة، مب جدي
ملواجهة تطور جمموع احلطام الفضائي والـتحكم فيـه يف األمـد البعيـد. وينبغـي النظـر يف تنفيـذ        
هذه التدابري اجلديدة، إضافة إىل التدابري احلالية، على حنو ال يـؤدي إىل فـرض تكـاليف مفرطـة     

  ول احلديثة العهد بارتياد الفضاء.  على الربامج الفضائية للد
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ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تتخذ تدابري على الصعيدين الوطين   - ٢- ٢٨  
والــدويل، مــن بينــها التعــاون الــدويل وبنــاء القــدرات، مــن أجــل زيــادة االمتثــال للمبــادئ التوجيهيــة   

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

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

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

تتسبب تلك التدابري اجلديدة الرامية إىل ضمان اسـتدامة األنشـطة    ينبغي أالَّ  -٤-٢٨  
على حاالت عودة خاضعة للـتحكم وأخـرى غـري خاضـعة للـتحكم إىل      الفضائية واليت تنطوي 

الغالف اجلـوي يف تعـريض النـاس أو املمتلكـات ملخـاطر ال داعـي هلـا، ألسـباب منـها التلـوث           
  البيئي الناجم عن املواد اخلطرة.

ــة   أيضــاً قــد يكــون مــن الضــروري     -٥-٢٨   ــاول مســائل يف جمــايل السياســة العام تن
ان امتثال هذه التدابري اجلديدة ألحكام ميثـاق األمـم املتحـدة والقـانون     والقانون، من قبيل ضم

  الدويل املنطبق.
 


