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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية

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

      
  مشروع التقرير

  
  )١(املرفق    

  
املبادئ التوجيهية بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد:     

      اجملموعة األوىل
    مي ألنشطة الفضاءالسياسة العامة واإلطار التنظي  - ألف  

هـــة إىل احلكومـــات واملنظمـــات   جَّإرشـــادات مو ٤و ٣و ٢و ١تـــرد يف املبـــادئ التوجيهيـــة   
احلكومية الدولية املعنيـة الـيت تـأذن بأنشـطة فضـائية أو تقـوم هبـا، بشـأن وضـع سياسـات عامـة            

  وأطر تنظيمية وممارسات تدعم استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.  
    

───────────────── 
الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء  جانب فق عليها مناملبادئ التوجيهية الواردة يف هذا املرفق متَّ )١(  

ومن جانب جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف اخلارجي يف األمد البعيد التابع للجنة الفرعية العلمية والتقنية 
مشاريع املبادئ  مل النظر يف بقيةاوسيواصل الفريق الع األغراض السلمية يف دورهتا التاسعة واخلمسني.

)، بغية جتميع [...] من هذا التقريرة (الفقرة دَّدن يف خطة عمله املمبيَّامل على النحوالتوجيهية املقترحة، 
للمبادئ التوجيهية بشأن استدامة األنشطة الفضائية يف األمد البعيد، لكي تعتمدها كاملة وافية خالصة 

  .٢٠١٨ يف عام تنياللجنة يف دورهتا احلادية والس
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    ١بدأ التوجيهي امل    
اعتماد أطر تنظيمية وطنية بشأن أنشطة الفضاء اخلارجي، وتنقيحها وتعديلها     

    االقتضاء حسب
ينبغي للدول أن تعتمد وتنقِّح وتعدِّل، حسب االقتضاء، أطراً تنظيميـة وطنيـة     -١-١  

ــدول مبوجــب معاهــدات األمــم املتحــد      ة بشــأن أنشــطة الفضــاء اخلــارجي مبراعــاة التزامــات ال
املتعلقة بالفضاء اخلارجي باعتبارها دوالً مسؤولة عن أنشـطة الفضـاء اخلـارجي الوطنيـة ودوالً     
ُمطِلقة. وينبغي للدول، عند اعتمادها أو تنقيحها أو تعديلها أو تنفيـذها أطـراً تنظيميـة وطنيـة،     

  د.أن تنظر يف احلاجة إىل ضمان وتعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعي
مع تزايد أنشطة الفضاء اخلارجي اليت تقوم هبـا جهـات فاعلـة حكوميـة وغـري        -٢-١  

حكومية يف شىت أحناء العامل، ونظراً إىل أنَّ الدول تتحمل مسـؤولية دوليـة عـن أنشـطة الفضـاء      
ل أطراً تنظيميـة مـن   دِّح أو تعقَّمية، ينبغي أن تعتمد الدول أو تناليت تقوم هبا كيانات غري حكو

ضــمان التطبيــق الفعــال للقواعــد واملعــايري واملمارســات ذات الصــلة املقبولــة عمومــا علــى  أجـل 
  الصعيد الدويل للقيام بأنشطة الفضاء اخلارجي بأمان.

ــها أو اعتمادهــا، ينبغــي       -٣-١   ــة أو تنقيحهــا أو تعديل ــة وطني ــد وضــع أطــر تنظيمي عن
ضمن توصـيات بشـأن التشـريعات    الذي يت ٦٨/٧٤للدول أن تراعي أحكام قرار اجلمعية العامة 

الوطنيــة ذات الصــلة باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية. وينبغــي  
الدول مبراعاة املشاريع واألنشـطة الفضـائية احلاليـة بـل أن تراعـي أيضـاً،        تكتفيبوجه خاص أالَّ 

لـوائح تنظيميـة مالئمـة    قدر اإلمكان، احتمال تطور قطاعها الفضائي الوطين، وأن تتوخى وضع 
  يف الوقت املناسب من أجل اجتناب الثغرات القانونية يف هذا الصدد.

ينبغي للدول أن تضع يف اعتبارها، عند سن لـوائح تنظيميـة جديـدة أو تنقـيح       -٤-١  
أو تعــديل التشــريعات احلاليــة، التزاماهتــا مبوجــب املــادة السادســة مــن معاهــدة املبــادئ املنظِّمــة  

ول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلـك القمـر واألجـرام    ألنشطة الد
السماوية األخرى. وقد جرت العادة على أن ُتعىن اللوائح التنظيمية الوطنية مبسائل معيَّنـة مثـل   
األمان واملسؤولية واملوثوقية والتكلفة. وينبغي للـدول، عنـد وضـع لـوائح تنظيميـة جديـدة، أن       

كانية وضع لوائح تنظيمية من شـأهنا أن تعـزز اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف       تنظر يف إم
األمــد البعيــد، علــى أالَّ تبلــغ درجــة اإللــزام فيهــا حــدَّ احليلولــة دون اختــاذ مبــادرات هادفــة إىل  

  استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.
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    ٢املبدأ التوجيهي     
ند وضع أطر تنظيمية وطنية بشأن أنشطة الفضاء اخلارجي مراعاة عدد من العناصر ع    

    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،    
ضــاء، أن تنفــذ التزاماهتــا الدوليــة، مبــا فيهــا االلتزامــات مبوجــب معاهــدات األمــم    حســب االقت

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

  تنقيحها أو تعديلها، حسب االقتضاء:
الذي يتضـمن توصـيات بشـأن     ٦٨/٧٤ة العامة أن تراعي أحكام قرار اجلمعي  (أ)  

التشـــريعات الوطنيـــة ذات الصـــلة باستكشـــاف الفضـــاء اخلـــارجي واســـتخدامه يف األغـــراض  
  السلمية؛
أن تنفــذ تــدابري لتخفيــف احلطــام الفضــائي مثــل املبــادئ التوجيهيــة لتخفيــف     (ب)  

ن خـالل اآلليـات   احلطام الفضائي للجنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، مـ      
  املعمول هبا؛

أن تتصدى، قـدر اإلمكـان، ملخـاطر إطـالق األجسـام الفضـائية وتشـغيلها يف          (ج)  
  املدار وعودهتا إىل الغالف اجلوي، اليت هتدد الناس واملمتلكات والصحة العامة والبيئة؛

أن تشجع على وضـع لـوائح تنظيميـة وسياسـات عامـة تـدعم فكـرة التخفيـف           (د)  
ان من تأثري األنشطة البشرية يف كوكب األرض ويف بيئة الفضـاء اخلـارجي. وتشـجَّع    قدر اإلمك

الدول واملنظمات احلكومية الدولية على التخطيط ألنشطتها استناداً إىل أهداف التنمية املستدامة 
 وإىل املتطلبات الوطنية الرئيسية واالعتبارات الدولية املتعلقة باستدامة الفضاء واألرض؛

أن تنفذ اإلرشادات الواردة يف إطار األمان اخلاص بتطبيقـات مصـادر القـدرة      (ه)  
النووية يف الفضاء اخلارجي وأن حتقق الغـرض املنشـود مـن املبـادئ املتصـلة باسـتخدام مصـادر        
القدرة النوويـة يف الفضـاء اخلـارجي مـن خـالل اآلليـات املعمـول هبـا الـيت تتـيح إطـاراً تنظيميـا             

ا وتقنيا يبيِّن املسؤوليات وآليات تقدمي املساعدة، وذلك قبـل اسـتخدام مصـادر القـدرة     وقانوني
  النووية يف الفضاء اخلارجي؛
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أن تراعي الفوائد احملتمل جنيهـا مـن اسـتخدام املعـايري التقنيـة الدوليـة احلاليـة،          (و)  
ستشـارية املعنيـة بـنظم    مبا فيها املعايري اليت تنشرها املنظمة الدولية للتوحيـد القياسـي واللجنـة اال   

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

  ؛التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي وجلنة أحباث الفضاء
أن تقيِّم التكاليف واإلجيابيات والسلبيات واملخاطر خبصوص جمموعة متنوعـة    (ز)  

من البدائل وأن تضمن وضـوح الغـرض مـن هـذه التـدابري وإمكانيـة تطبيقهـا مبراعـاة القـدرات          
التقنيــة والقانونيــة واإلداريــة للــدول الــيت تفــرض اللــوائح التنظيميــة. وينبغــي أن تتســم اللــوائح    

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

أن تشــجع الكيانــات الوطنيــة املعنيــة علــى إســداء املشــورة خــالل عمليــة وضــع   (ح)  
ائج غـري املقصـودة الـيت قـد تترتـب علـى       األطر التنظيمية اليت ختضع هلا أنشطة الفضاء، تالفياً للنتـ 

  درجة 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)  

  طورها التقين.التوجيهية، مبراعاة احلاجة إىل فترات انتقالية حسب مستوى ت
    

  ٣املبدأ التوجيهي 
  اإلشراف على أنشطة الفضاء اخلارجي

ينبغي للدول، عند إشرافها على األنشطة الفضائية اليت تقوم هبـا كيانـات غـري      -١-٣  
حكوميــة، ضــمان أن تكــون لــدى الكيانــات اخلاضــعة لواليتــها القضــائية و/أو ســيطرهتا، الــيت   

ياكل واإلجراءات الالزمـة لتخطـيط أنشـطة الفضـاء والقيـام      تقوم بأنشطة الفضاء اخلارجي، اهل
 هبا مبا خيـدم اهلـدف املتمثـل يف تعزيـز اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد، وأن          
ــة      ــة الوطني ــديها وســائل االمتثــال لألطــر واملتطلبــات والسياســات والعمليــات التنظيمي تكــون ل

  الصلة. والدولية ذات
ل مسؤولية دولية عن األنشطة الوطنية يف الفضاء اخلـارجي وعـن   تتحمل الدو  -٢-٣  

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

  يلي:  لقيام مباعلى ا  اليت تقوم بأنشطة فضائية
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توفري مجيع الكفاءات التقنيـة الالزمـة للقيـام بأنشـطة الفضـاء اخلـارجي بأمـان          (أ)  
ومســـؤولية ومتكـــني الكيـــان املعـــين مـــن االمتثـــال لألطـــر التنظيميـــة واملتطلبـــات والسياســـات  

  والعمليات احلكومية واحلكومية الدولية ذات الصلة، واحلفاظ على تلك الكفاءات؛
ــة أنشــطة الفضــاء      وضــع متط  (ب)   ــان وموثوقي ــاول أم ــات وإجــراءات حمــدَّدة تتن لب

  اخلارجي اخلاضعة لسيطرة الكيان املعين، يف مجيع مراحل البعثات؛
تقيــيم مجيــع املخــاطر الــيت تتعــرض هلــا اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف      (ج)  

مراحل البعثات، واختـاذ  األمد البعيد بسبب أنشطة الفضاء اليت يقوم هبا الكيان املعين، يف مجيع 
  تدابري للتخفيف من تلك املخاطر قدر اإلمكان.

ــولِّي          -٣-٣   ــر لت ــان واحــد أو أكث ــيني كي ــى تع ــدول عل ــك، تشــجَّع ال إضــافة إىل ذل
املسؤولية عن ختطيط وتنسيق وتقييم األنشطة الفضائية هبـدف تعزيـز فعاليتـها يف دعـم أهـداف      

املبادئ التوجيهية املتعلقة باسـتدامة أنشـطة الفضـاء     التنمية املستدامة عالوة على خدمة أهداف
  اخلارجي يف األمد البعيد حسب منظور ورؤية أمشل.

ينبغـــي أن تضـــمن الـــدول قيـــام إدارة الكيـــان الـــذي يقـــوم بأنشـــطة الفضـــاء    -٤-٣  
اخلارجي بوضع هياكل وإجراءات لتخطيط أنشطة الفضاء والقيام هبا مبـا خيـدم اهلـدف املتمثـل     

استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمـد البعيـد. وينبغـي أن تشـمل التـدابري املناسـبة       يف تعزيز 
  اليت 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؛

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

احلث، قدر اإلمكان، على أن يكـون التـزام الكيـان باسـتدامة أنشـطة الفضـاء         (ج)  
تخطيط ألنشـطة  اخلارجي يف األمـد البعيـد جمسَّـداً يف هيكلـه اإلداري ويف إجراءاتـه اخلاصـة بـال       

  والقيام هبا؛  الفضاء اخلارجي 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  
  استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد؛
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جهــة اتصــال داخــل الكيــان تكلَّــف مبســؤولية التواصــل مــع الســلطات  تعــيني   (ه)  
املعنية لتحقيق الكفاءة يف تبادل املعلومات يف الوقت املناسب وتنسيق مـا قـد ُيتخـذ مـن تـدابري      

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

  تنظيم.تنظيمية متسقة وشفافة وقابلة لالستقراء، تضمن إحراز النتائج املتوخاة يف جمال ال
    

  ٤املبدأ التوجيهي 
ضمان 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  
، أن تـويل اهتمامـاً خاصـا السـتدامة أنشـطة      لالتصاالت (االحتاد) ولوائح الراديـو الصـادرة عنـه   

ــلِّ         ــى كوكــب األرض، ولتيســري اإلســراع حب ــتدامة عل ــة املس ــد وللتنمي ــد البعي الفضــاء يف األم
  املشاكل املستبانة املتعلقة بالتشويش الضار للترددات الراديوية.  

مــن دســتور االحتــاد الــدويل لالتصــاالت علــى أنَّ التــرددات    ٤٤تــنص املــادة   -٢-٤  
الراديويــة وأيَّ مــدارات مرتبطــة هبــا، مبــا فيهــا مــدار الســواتل الثابــت بالنســبة إىل األرض، هــي 
موارد طبيعية حمدودة جيب استعماهلا اسـتعماالً رشـيداً وفعَّـاالً واقتصـاديا طبقـاً ألحكـام لـوائح        

والتـرددات،  الراديو، حىت يتسىن للبلدان أو جملموعات البلدان االستخدام العادل هلذه املدارات 
  مبراعاة االحتياجات اخلاصة للبلدان النامية، واملوقع اجلغرايف لبلدان معيَّنة.

ــادة     -٣-٤   ــوخى مــن امل ــاً للغــرض املت ــدول    ٤٥ووفق مــن دســتور االحتــاد، ينبغــي لل
ــام بأنشــطتها الفضــائية علــى حنــو ال يتســبب يف      ــة أن تضــمن القي ــة الدولي واملنظمــات احلكومي

ستقبال وإرسال اإلشارات الراديويـة املتعلقـة بأنشـطة الفضـاء الـيت تقـوم       التشويش الضار على ا
هبــا دول ومنظمــات حكوميــة دوليــة أخــرى، باعتبــار ذلــك أحــد ســبل تعزيــز اســتدامة أنشــطة  

  الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.
ــف        -٤-٤   ــتخدامها للطيـ ــد اسـ ــة، عنـ ــة الدوليـ ــات احلكوميـ ــدول واملنظمـ ــي للـ ينبغـ

تضع يف اعتبارها متطلبات نظم رصد األرض الفضائية وغريها مـن الـنظم   الكهرمغنطيسي، أن 
واخلـدمات الفضــائية الـيت تــدعم التنميــة املسـتدامة علــى كوكــب األرض، وذلـك وفقــاً للــوائح     
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الراديو الصادرة عـن االحتـاد الـدويل لالتصـاالت والتوصـيات الصـادرة عـن قطـاع االتصـاالت          
  الراديوية باالحتاد.

لدول واملنظمات احلكوميـة الدوليـة أن تضـمن تنفيـذ إجـراءات لـوائح       ينبغي ل  -٥-٤  
الراديو اليت أقرها االحتاد الدويل لالتصاالت بشـأن الوصـالت الراديويـة الفضـائية. كمـا ينبغـي       
للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تشجع وتدعم التعاون اإلقليمي والدويل هبدف حتسـني  

وتنفيذ تدابري عملية إلزالة ما ُيكتشـف مـن تشـويش ضـار لتـرددات       الفعالية يف اختاذ القرارات
  راديوية على وصالت راديوية فضائية.

فيمــا خيــص املركبــات الفضــائية وصــواريخ اإلطــالق املــداري يف مركبــات          -٦-٤  
اإلطالق اليت أهنـت أطوارهـا التشـغيلية يف مـدارات متـر عـرب منطقـة املـدار األرضـي املـنخفض،           

لك املركبات والصواريخ مـن املـدار بطريقـة خاضـعة للـتحكم. فـإذا تعـذر ذلـك،         ينبغي إزالة ت
َوَجــَب الــتخلص منــها يف مــدارات متكِّــن مــن تفــادي وجودهــا لوقــت طويــل يف منطقــة املــدار  
األرضي املنخفض. أمَّا املركبات الفضـائية وصـواريخ اإلطـالق املـداري يف مركبـات اإلطـالق       

يف مــدارات متــر عــرب منطقــة املــدار املتــزامن مــع األرض، فينبغــي الــيت أهنــت أطوارهــا التشــغيلية 
تركهــا يف مــدارات متكِّــن مــن تفــادي تشويشــها لوقــت طويــل علــى هــذه املنطقــة. وبالنســبة      
لألجسام الفضائية املوجودة يف منطقة املدار املتزامن مـع األرض أو بـالقرب منـها، ميكـن احلـد      

بترك تلك األجسـام عنـد انتـهاء مهمتـها يف مـدار      من إمكانية حدوث اصطدامات يف املستقبل 
  فوق منطقة املدار املتزامن مع األرض، حبيث ال تشوش على هذه املنطقة أو تعود إليها.

    
    أمان العمليات الفضائية  - باء  

إرشـادات موجَّهـة إىل احلكومـات واملنظمـات      ١٧و ١٦و ١٣و ١٢ترد يف املبادئ التوجيهيـة  
يــة بشــأن القيــام بالعمليــات الفضــائية علــى حنــو يــدعم اســتدامة أنشــطة    احلكوميــة الدوليــة املعن

  الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.  
    

  ١٢املبدأ التوجيهي 
زيــادة دقــة البيانــات املداريــة عــن األجســام الفضــائية وتعزيــز ممارســات تبــادل املعلومــات    

  املدارية عن األجسام الفضائية وزيادة جدوى هذا التبادل
  

ــة علــى تشــجيع وضــع      - ١- ١٢   ينبغــي أن تعمــل الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدولي
ــق يف الفضــاء      ــة ضــمانا ألمــان التحلي ــات املداري ــة البيان ــادة دق ــات وأســاليب لزي  واســتخدام تقني
  واستخدام معايري موحَّدة معترف هبا دوليا عند تبادل املعلومات املدارية عن األجسام الفضائية.



 

8V.16-03544 

 

A/AC.105/L.306/Add.6

ــأ   -٢-١٢   ــات      تســليماً ب ــة البيان ــى دق ــق يف الفضــاء يعتمــد بشــدة عل ــان التحلي نَّ 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   

درات أجهزة االستشـعار املوجـودة واجلديـدة وتوزيعهـا     تشمل أنشطة وطنية ودولية لتحسني ق
اجلغرايف واستخدام أجهزة التعقب املداري الفاعلة وغري الفاعلـة ودمـج البيانـات املسـتمدة مـن      
مصادر خمتلفة والتحقق منها. وينبغي االهتمام على وجه اخلصـوص بتشـجيع مشـاركة البلـدان     

  وتطوير قدراهتا هبذا الشأن. النامية ذات القدرات الناشئة يف جمال الفضاء
عنـــد تبـــادل معلومـــات مداريـــة عـــن األجســـام الفضـــائية، ينبغـــي تشـــجيع   -٣-١٢  

املشغِّلني والكيانات املعنية األخرى على استعمال معايري موحَّدة معترف هبا دوليا لكـي يتسـىن   
ــة باملواضــع احل      ــع اجلهــات املعني ــة مجي ــادة معرف ــادل املعلومــات. فزي ــاون وتب ــة  التع ــة واملتوقع الي
  حدوثها.  لألجسام الفضائية متكِّن من التنبؤ باالصطدامات احملتملة يف الوقت املناسب ومنع

    
  ١٣املبدأ التوجيهي 

  تعزيز مجع معلومات عن رصد احلطام الفضائي وتبادهلا ونشرها
ــى اســتحداث        -١-١٣   ــة أن تشــجع عل ــة الدولي ــدول واملنظمــات احلكومي ينبغــي لل

ن تكنولوجيـــات لقيـــاس احلطـــام الفضـــائي ورصـــده وحتديـــد خصائصـــه املداريـــة  يلـــزم مـــ مـــا
والفيزيائية، وعلى استخدام هذه التكنولوجيات. وينبغي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة     
أن تشجع أيضـاً علـى تبـادل ونشـر منتجـات مطـورة علـى أسـاس البيانـات ومنـهجيات لـدعم            

  تطور جمموع احلطام املداري.البحوث والتعاون العلمي الدويل بشأن 
    

  ١٦املبدأ التوجيهي 
  تبادل البيانات والتنبؤات التشغيلية املتعلقة بطقس الفضاء

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدوليـة أن تـدعم وتعـزز مجـع مـا يتعلـق         -١-١٦  
، بطقس الفضاء ومـا يتسـم بأمهيـة حامسـة مـن بيانـات ونـواتج وتنبـؤات مسـتمدة مـن النمـاذج           

ــا إذا اقتضــى      ــا واســتمراريتها يف األمــد البعيــد ونشــرها، آني وحفظهــا وتبادهلــا ومعايرهتــا تبادلي
  احلال، كوسيلة لتعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.

ينبغي تشجيع الدول على املواظبـة، قـدر اإلمكـان، علـى رصـد طقـس الفضـاء          - ٢- ١٦  
  ت هبدف إنشاء شبكة دولية لقواعد البيانات املتعلقة بطقس الفضاء.وتبادل البيانات واملعلوما
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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    

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

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

ينبغي أيضاً للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن تنظـر يف التبـادل اآلين         -٤-١٦  
 وشبه اآلين، بشكل موحَّـد، لبيانـات طقـس الفضـاء ونواجتهـا ذات األمهيـة احلامسـة، وأن تعـزِّز        

ــدة بشــأن االطــالع ع    ــات طقــس الفضــاء     وتعتمــد بروتوكــوالت موحَّ ــديها مــن بيان ــا ل ــى م ل
ز إمكانية التشـغيل الَبـْيين للبوابـات اإللكترونيـة لبيانـات      زِّونواجتها ذات األمهية احلامسة، وأن تع

طقس الفضاء، تسهيال الطّالع املستخدمني والباحثني على البيانـات. وميكـن االسـتفادة كـثرياً     
ــن التبــادل اآلين هلــذه البيانــات يف التبــادل ا     ــواع أخــرى مــن البيانــات فيمــا يتصــل      م آلين ألن

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

ضــمان االســتمرار يف األمــد البعيــد يف رصــد طقــس الفضــاء واكتشــاف الثغــرات الرئيســية يف    
معلومــات و/أو بيانــات ها مــن أجــل تلبيــة االحتياجــات ذات األمهيــة احلامســة إىل القيــاس 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      
ج والتنبؤات املستمدة من مناذج طقس الفضاء دون قيـد أو شـرط.   سياسات بشأن تبادل النوات

وُتَحثُّ مجيع اجلهات املنتمية إىل احلكومـات أو اجملتمـع املـدين أو القطـاع التجـاري الـيت تقـوم        
 بوضع منـاذج لطقـس الفضـاء وتـوفري تنبـؤات مسـتمدة مـن هـذه النمـاذج علـى إتاحـة إمكانيـة            

ج والتنبؤات املستمدة من مناذج طقس الفضاء وحفظهـا  االطالع دون قيد أو شرط على النوات
  املصلحة املشتركة، األمر الذي سيعزز جهود البحث والتطوير يف هذا امليدان. ملا فيه

ــاً للـــدول واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة أن تشـــجع مقـــدِّمي     -٧-١٦   ينبغـــي أيضـ
  خدمات طقس الفضاء التابعني هلا على ما يلي:
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النواتج املستمدة مـن منـاذج طقـس الفضـاء ومـن التنبـؤات هبـدف        املقارنة بني   (أ)  
  حتسني أداء النماذج وزيادة دقة التنبؤات؛

التبادل والنشر العلين يف شكل موحَّد للنواتج السـابقة والالحقـة ذات األمهيـة      (ب)  
  احلامسة، املستمدة من مناذج طقس الفضاء ومن التنبؤات؛

ماد بروتوكوالت موحَّـدة لالطـالع علـى مـا لـديها      القيام، قدر املستطاع، باعت  (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؛
علــى مقــدِّمي خــدمات طقــس  تنســيق توزيــع التنبــؤات بشــأن طقــس الفضــاء   (د)  

  الفضاء واملستخدمني النهائيني التشغيليني.
    

  ١٧املبدأ التوجيهي 
وضع مناذج وأدوات بشأن طقس الفضاء ومجع املمارسات املعمول هبا بشأن التخفيف 

  آثار طقس الفضاء من
ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تتبـع هنجـاً منسَّـقاً الكتشـاف       -١-١٧  

وســد الثغــرات الــيت تشــوب منــاذج البحــث والنمــاذج العملياتيــة وأدوات التنبــؤ الالزمــة لتلبيــة  
ــاء      ــات طقــــس الفضــ ــة مبعلومــ ــدمات املتعلقــ ــدِّمي اخلــ ــة ومقــ ــاط العلميــ ــات األوســ احتياجــ
ومســتخدميها. وينبغــي، عنــد اإلمكــان، أن يشــمل ذلــك بــذل جهــود منسَّــقة لــدعم وتشــجيع  

منــاذج طقــس الفضــاء وأدوات التنبــؤ بــه، بــإدراج آثــار تغــري  البحــث والتطــوير ملواصــلة حتســني
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.  ة واخلدمة الدولية لرصد بيئةكيانات أخرى مثل املنظمة العاملية لألرصاد اجلوي
ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أيضاً أن تـدعم وتشـجع التعـاون      -٢-١٧  

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

  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
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تشــجيع مشــغِّلي الســواتل علــى التعــاون مــع مقــدِّمي خــدمات طقــس الفضــاء   (ب)  
احلـد مـن جوانـب الشـذوذ واسـتنباط مبـادئ توجيهيـة        بشأن حتديد أكثـر املعلومـات فائـدة يف    

 حمدَّدة يوَصى هبا خبصوص العمليات املدارية. فعلى سبيل املثال، قـد يتطلـب األمـر، إذا كانـت    
البيئة معرضـة إلشـعاعات خطـرة، اختـاذ إجـراءات لتـأخري حتميـل الرباجميـات والقيـام مبنـاورات           

  إىل ذلك؛  وما
فها وتبادهلـا فيمـا يتعلـق بآثـار طقـس الفضـاء يف       تشجيع مجع املعلومات وتولي  (ج)  

  األرض والفضاء، وجوانب الشذوذ يف نظم منها املركبات الفضائية؛
التشــجيع علــى اســتخدام شــكل موحَّــد لإلبــالغ عــن املعلومــات املتعلقــة بطقــس    (د)  

الفضـائية،  الفضاء. ويشجَّع مشغِّلو السواتل، فيما يتعلق باإلبالغ عن جوانب الشذوذ يف املركبات 
  على اإلحاطة علما بالنموذج الذي اقترحه فريق التنسيق املعين بسواتل األرصاد اجلوية؛

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

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

من املسلَّم به أنَّ بعض البيانات قد ختضع لقيود قانونيـة و/أو لتـدابري محايـة      -٣-١٧  
عـددة األطـراف   حقوق امللكية أو سـرية املعلومـات، وفقـاً للتشـريعات الوطنيـة وااللتزامـات املت      

  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          
ملمارسـات املتبعـة يف التصـميم    طقس الفضاء. وميكن لذلك أن يشمل تبادل املعلومـات بشـأن ا  

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

ومـا يتصـل بـذلك     الفضاء ومتطلبات القياس وحتليل الثغرات وحتليـل نسـبة الفائـدة إىل التكلفـة    
  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:
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احلرص، يف تصميم السواتل، على إدماج آليات متكِّن مـن التغلـب علـى آثـار       (أ)  
  ؛طقس الفضاء الضارة، ومن ذلك مثالً آلية التشغيل احملدود

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       
املخلفــات الفضــائية املقــرَّر أو إنزاهلــا مــن املــدار بالشــكل املناســب، وفقــاً للمبــادئ التوجيهيــة    

الفضائي الصادرة عن جلنة استخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية.     لتخفيف احلطام 
  وينبغي أن يشمل ذلك إجراء التحليل احلدِّي الالزم.

ــدى        -٦-١٧   ــدابري ل ــروج هلــذه الت ــة أيضــاً أن ت ــة الدولي ينبغــي للمنظمــات احلكومي
  الدول األعضاء فيها.

ــس الف      -٧-١٧   ــار طقـ ــاطر آثـ ــيِّم خمـ ــدول أن تقـ ــي للـ ــا   ينبغـ ــارة وتبعاهتـ ــاء الضـ ضـ
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
س الفضاء علـى نظـم   اخلارجي يف األمد البعيد، ال سيما بشأن التخفيف من اآلثار الضارة لطق

  الفضاء العاملة.
    

    التعاون الدويل وبناء القدرات والتوعية  - جيم  
إرشـادات موجَّهـة إىل احلكومـات واملنظمـات احلكوميـة       ٢٦و ٢٥ترد يف املبدأين التـوجيهيني  

الدولية املعنية اليت تأذن بأنشطة فضائية أو تقـوم هبـا، بشـأن تـدابري التعـاون الـدويل الـيت هتـدف         
  تعزيز استدامة أنشطة الفضاء يف األمد البعيد.  إىل 

    
  ٢٥املبدأ التوجيهي 

  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  
أساس يقبله مجيع األطراف، وذلك من خالل تدابري مثـل زيـادة خربهتـا ومعارفهـا      العهد، على

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     

  ئية من خالل الترتيبات املناسبة.مناسبة لرصد األجسام الفضا
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ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تدعم املبـادرات اجلاريـة بشـأن      - ٢- ٢٥  
التعــاون  بنــاء القــدرات وأن تــروِّج ألشــكال جديــدة، تتوافــق مــع القــانون الــوطين والــدويل، مــن

وارد البشـرية واملاليـة   اإلقليمي والدويل وبناء القدرات من أجـل مسـاعدة البلـدان علـى حشـد املـ      
وإجياد قـدرات تقنيـة ومعـايري وأطـر تنظيميـة وأسـاليب حوكمـة حتقـق الكفـاءة وتـدعم اسـتدامة            

  أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد والتنمية املستدامة على كوكب األرض.
ينبغي أن تنسق الدول واملنظمات احلكومية الدوليـة جهودهـا يف جمـال بنـاء       -٣-٢٥  
ات الفضائية وإتاحة إمكانية االطالع على البيانات ذات الصلة بالفضاء، ضـماناً لتحقيـق   القدر

الكفاءة يف استخدام املـوارد املتاحـة وضـمان اجتنـاب أيِّ ازدواجيـة ال داعـي هلـا يف الوظـائف         
ومصــاحلها. وتشــمل  واجلهــود بالقــدر املعقــول واملناســب، مبراعــاة احتياجــات البلــدان الناميــة  

اء القــدرات التثقيــف والتــدريب وتبــادل مــا يلــزم مــن خــربات ومعلومــات وبيانــات   أنشــطة بنــ
  التكنولوجيا.  وأدوات ومن منهجيات اإلدارة وتقنياهتا، عالوة على نقل

ينبغــي أيضــاً للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة أن تســعى إىل إتاحــة          -٤-٢٥  
الصـــلة للبلـــدان املتضـــررة مـــن  إمكانيـــة احلصـــول علـــى املعلومـــات والبيانـــات الفضـــائية ذات

الكــوارث الطبيعيــة أو غريهــا مــن الكــوارث، مبراعــاة االعتبــارات اإلنســانية واحليــاد والنـــزاهة،  
ــة مــن اســتخدام هــذه       وأن ــدان املتلقي ــاء القــدرات الــيت هتــدف إىل متكــني البل تــدعم أنشــطة بن

يت تواجـه أزمـات املعلومـات    البيانات واملعلومات على النحو األمثل. وينبغي أن تتاح للبلدان ال
والبيانــات الفضــائية املــذكورة بســرعة وســهولة ودون قيــد أو شــرط ومبــا يكفــي مــن وضــوح    

  مكاين وزماين.
    

  ٢٦املبدأ التوجيهي 
  إذكاء الوعي باألنشطة الفضائية

ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة أن تعمــل علــى إذكــاء الــوعي    -١-٢٦  
مبا ألنشطة الفضاء من فوائد اجتماعية مهمة ومن مث بأمهية تعزيـز اسـتدامة   لدى اجلمهور العام 

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

زيادة وعي املؤسسات واجلمهور بأنشـطة الفضـاء وتطبيقاهتـا املتعلقـة بالتنميـة        (أ)  
  ستدامة والرصد والتقييم البيئيني والتحكم يف الكوارث والتصدي للطوارئ؛امل
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تنفيــذ أنشــطة للتوعيــة وبنــاء القــدرات والتثقيــف بشــأن اللــوائح التنظيميــة           (ب)  
  واملمارسات املعمول هبا بشأن استدامة أنشطة الفضاء يف األمد البعيد؛  

امة أنشـــطة الفضـــاء تعزيـــز أنشـــطة الكيانـــات غـــري احلكوميـــة دعمـــاً الســـتد   (ج)  
  اخلارجي يف األمد البعيد؛

إذكــاء وعــي املؤسســات العامــة والكيانــات غــري احلكوميــة املعنيــة فيمــا يتعلــق   (د)  
بالسياسات والتشريعات واللوائح التنظيمية وأفضل املمارسات الوطنية والدوليـة املنطبقـة علـى    

  األنشطة الفضائية.
ة الدولية أن تزيد وعي اجلمهور بالتطبيقات  ينبغي للدول واملنظمات احلكومي  - ٢- ٢٦  

الفضائية املسخَّرة للتنمية املسـتدامة والرصـد والتقيـيم البيئـيني والـتحكم يف الكـوارث والتصـدي        
للطوارئ من خالل تبادل املعلومات وبذل جهود مشـتركة مـع مؤسسـات عامـة وكيانـات غـري       

ل. وينبغي للدول واملنظمات احلكوميـة  حكومية، مبراعاة احتياجات جيل احلاضر وأجيال املستقب
الدولية والكيانات غري احلكومية، عند إعداد بـرامج التثقيـف يف جمـال الفضـاء، أن تـويل اهتمامـاً       
ــة باســتخدام        ــز املمارســات املتعلق ــارف وتعزي ــادة املع ــة إىل زي ــدورات الدراســية الرامي ــا لل خاص

غي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تبـادر  التطبيقات الفضائية لدعم التنمية املستدامة. وينب
إىل مجع املعلومات طواعيةً عن أدوات وبرامج توعية اجلمهور وتثقيفه بغية املساعدة علـى وضـع   

  مبادرات أخرى ذات أهداف مماثلة وتنفيذها.
ينبغــي أن تعمــل الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة علــى تعزيــز أنشــطة     -٣-٢٦  

ــيت ت  ــة ال ــات غــري        التوعي ــن الكيان ــا م ــة وغريه ــة واألوســاط األكادميي ــا القطاعــات املعني ــوم هب ق
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       

ائح التنظيميـة الوطنيـة أو الدوليـة، أو موقـع شـبكي حيتـوي علـى        توجيهية منشـورة مكمِّلـة للـو   
معلومــات أساســية عــن اإلطــار التنظيمــي و/أو تعــيني جهــة اتصــال داخــل احلكومــة معنيــة           
باملعلومات التنظيمية. وميكن أن تساعد أنشطة التوعية والتثقيـف احملـدَّدة اهلـدف حتديـداً جيِّـداً      

إدراك وفهـم طبيعـة التزاماهتـا، خاصـة فيمـا      حتسـني  علـى   كل اجلهات الفاعلة يف ميدان الفضاء
يتعلق بالتنفيذ، مما قـد يـؤدي إىل حتسـني االمتثـال لإلطـار التنظيمـي احلـايل واملمارسـات املتبعـة          
حاليا لتعزيز استدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد. وتشـتد أمهيـة هـذا األمـر عنـد           

  الفاعلة يف الفضاء بعد تغيري اإلطار التنظيمي أو حتديثه. نشوء التزامات جديدة على اجلهات
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ينبغي تشـجيع التعـاون بـني احلكومـات والكيانـات غـري احلكوميـة وتعزيـزه.           - ٤- ٢٦  
وميكن للكيانات غري احلكومية، مبا فيها رابطـات القطـاع املعـين والرابطـات املهنيـة واملؤسسـات       

وعي الدويل باملسائل املرتبطة باستدامة أنشطة الفضاء، األكادميية، أن تقوم بدور مهم يف زيادة ال
وكذلك يف الترويج لتدابري عملية ترمي إىل تعزيز هذه االستدامة. وميكن أن تشمل هذه التـدابري  
اعتماد املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عن جلنة استخدام الفضـاء اخلـارجي   

ــال    ــراض الســلمية؛ واالمتث ــدويل      يف األغ ــاد ال ــن االحت ــة الصــادرة ع ــوائح االتصــاالت الراديوي لل
لالتصاالت فيما يتعلق باخلدمات الفضائية؛ ووضع معايري مفتوحة وشفافة بشأن تبادل البيانـات  
الالزمــة الجتنــاب االصــطدامات أو التشــويش الضــار للتــرددات الراديويــة أو غــري ذلــك مــن          

للكيانــات غــري احلكوميــة أيضــاً أن تــؤدي دورا األحــداث الضــارة يف الفضــاء اخلــارجي. وميكــن 
مهما يف مضافرة جهود اجلهات املعنيـة مـن أجـل وضـع هنـوج مشـتركة إزاء جوانـب معيَّنـة مـن          

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

    البحث والتطوير يف اجملالني العلمي والتقين  - دال  
ــرد يف امل ــوجيهيني تـ ــدأين التـ ــة إىل    ٢٨و ٢٧بـ ــة، موجَّهـ ــة وتقنيـ ــة علميـ ــادات ذات طبيعـ إرشـ

احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية والكيانات غري احلكوميـة الوطنيـة والدوليـة الـيت تقـوم      
بأنشطة فضائية. وتشمل هذه املبادئ التوجيهية، يف مجلة أمـور، مجـع معلومـات عـن األجسـام      

ــس الفضــ    ــن طق ــايري بشــأن تبــادل      الفضــائية وع ــتخدام مع ــرها واس ــا وتبادهلــا ونش اء وحفظه
املعلومات. وتتناول املبادئ التوجيهية أيضاً البحث والتطوير فيمـا يتعلـق بسـبل تعزيـز اسـتدامة      

  استخدام الفضاء اخلارجي واستكشافه.
    

  ٢٧املبدأ التوجيهي 
ستكشاف الفضاء تشجيع ودعم البحث والتطوير فيما يتعلق بالسبل الكفيلة بتعزيز ا

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

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

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

أجـل استكشـاف واســتخدام الفضـاء اخلــارجي، مبـا يف ذلـك األجــرام السـماوية، يف األغــراض       
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رة عـن مـؤمتر األمـم املتحـدة     السلمية، أن تضع يف اعتبارها، فيما يتعلق بالوثيقة اخلتاميـة الصـاد  
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
ــار    ــة علــى صــنع وإطــالق املوجــودات   تكنولوجيــات تقلــل إىل أدىن حــد مــن اآلث ــة املترتب البيئي

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

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

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

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

ــى         ــى حنــو مســتدام أن تشــجع أيضــاً عل ــدعم استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه عل ل
  مشاركة البلدان النامية يف هذه األنشطة.

    
  ٢٨املبدأ التوجيهي 

  تقصي تدابري جديدة إلدارة جمموع احلطام الفضائي يف األمد البعيد، 
  والنظر يف تنفيذ تلك التدابري

ينبغـــي أن تتقصـــى الـــدول واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة مـــدى ضـــرورة   -١-٢٨  
ــذها،          ــر يف تنفي ــة، وأن تنظ ــول التكنولوجي ــك احلل ــا يف ذل ــدة، مب ــدابري جدي ــة وضــع ت وإمكاني

هـذه  ملواجهة تطور جمموع احلطام الفضـائي وإدارتـه يف األمـد البعيـد. وينبغـي النظـر يف تنفيـذ        
التدابري اجلديدة، إضافة إىل التدابري احلالية، على حنو ال يؤدي إىل فـرض تكـاليف مفرطـة علـى     

  الربامج الفضائية للدول احلديثة العهد بارتياد الفضاء.  
ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تتخذ تدابري على الصعيدين الوطين   - ٢- ٢٨  

ويل وبنــاء القــدرات، مــن أجــل زيــادة االمتثــال للمبــادئ التوجيهيــة  والــدويل، مــن بينــها التعــاون الــد
  لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عن جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.
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ميكــن أن يشــمل تقصــي  تــدابري جديــدة، يف مجلــة أمــور، أســاليب لتمديــد    -٣-٢٨  
االصطدام بقطع احلطام أو باألجسـام غـري    الصالحية التشغيلية، وتقنيات مبتكرة للحيلولة دون

املــزودة بآليــات لتغــيري املســار، واحليلولــة دون تصــادمها، وتــدابري متطــورة لتخميــل املركبــات   
الفضائية والـتخلص منـها بعـد انتـهاء البعثـات، وتصـميمات لتحسـني عمليـات تفكيـك الـنظم           

  وي.الفضائية يف حاالت العودة غري اخلاضعة للتحكم إىل الغالف اجل
ينبغي أالَّ تتسبب تلك التدابري اجلديدة الرامية إىل ضمان اسـتدامة األنشـطة     -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           

  ن املواد اخلطرة.البيئي الناجم ع
ــة        -٥-٢٨   ــاول مســائل يف جمــايل السياســة العام قــد يكــون مــن الضــروري أيضــاً تن

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

 


