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  اخلارجي الفضاء استخدام جلنة
  يف األغراض السلمية

 والتقنية العلمية الفرعية اللجنة
  واخلمسون الرابعة الدورة
  ٢٠١٧ شباط/فرباير ١٠ -  الثاين/يناير كانون ٣٠ فيينا،
  *تاملؤقَّ األعمال جدول من ١٣ البند

        البعيد األمد يف اخلارجي الفضاء أنشطة استدامة
      البعيد األمد يف اخلارجي الفضاء أنشطة استدامة بشأن ةالتوجيهي املبادئ    
    )١(رة من األمانةكِّمذ    

 عليهـا  اتُّفـق  الـيت  التوجيهيـة  املبـادئ  يتضـمن  وهـو  ألـف،  اجلـزء : جزأين من الوثيقة هذه تتألف
 وهـو  بـاء،  واجلـزء  السـلمية؛  األغـراض  يف الفضاء استخدام للجنة واخلمسني التاسعة الدورة يف

  .املناقشة قيد تزال ال اليت التوجيهية املبادئ ومشاريع الديباجة نص يتضمن

                                                         
  *  A/AC.105/C.1/L.355.  

الوثيقة ألوَّل مرة على شكل ورقة غرفة اجتماع (الوثيقة  أُتيحت نسخة سابقة من هذه  )١(  
A/AC.105/2016/CRP.17 يف الدورة التاسعة واخلمسني للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض (
يف شكل ورقة عمل جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة  A/AC.105/2016/CRP.17السلمية. مث صيغت الوثيقة 

). ويستند نص اجلزء باء من هذه ١٣٢، الفقرة A/71/20التاسعة واخلمسني (انظر الوثيقة عقب دورة اللجنة 
الوثيقة إىل الصيغة اليت توصل إليها الفريق العامل يف ختام اجتماعه الثالث بني الدورات، املعقود يف الفترة من 

  .٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ٢٣إىل  ١٩
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      ألف اجلزء    
    عليها املتفق التوجيهية املبادئ    

    )٢(الفضاء ألنشطة التنظيمي واإلطار العامة السياسة  -ألف  
 واملنظمـــات احلكومـــات إىل هـــةموجَّ إرشـــادات ٤و ٣و ٢و ١ التوجيهيـــة املبـــادئ يف تـــرد

 عامـة  سياسـات  وضـع  بشـأن  هبـا،  تقـوم  أو فضـائية  بأنشـطة  تأذن اليت املعنية، ليةالدو احلكومية
  .البعيد األمد يف اخلارجي الفضاء أنشطة استدامة تدعم وممارسات تنظيمية وأطر

    
    ١ التوجيهي املبدأ    
اعتماد أطر تنظيمية وطنية بشأن أنشطة الفضاء اخلارجي، وتنقيحها وتعديلها     

    حسب االقتضاء
ينبغــي للــدول أن تعتمــد وتــنقِّح وتعــدِّل، حســب االقتضــاء، أطــراً تنظيميــة     -١-١  

وطنية بشأن أنشطة الفضاء اخلارجي مبراعاة التزامات الدول مبوجب معاهـدات األمـم املتحـدة    
املتعلقة بالفضاء اخلارجي باعتبارها دوالً مسؤولة عن أنشـطة الفضـاء اخلـارجي الوطنيـة ودوالً     

لدول، عند اعتمادها أو تنقيحها أو تعديلها أو تنفيـذها أطـراً تنظيميـة وطنيـة،     ُمطِلقة. وينبغي ل
  أن تنظر يف احلاجة إىل ضمان وتعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.

مــع تزايــد أنشــطة الفضــاء اخلــارجي الــيت تقــوم هبــا جهــات فاعلــة حكوميــة    -٢-١  
ظـراً إىل أنَّ الـدول تتحمـل مسـؤولية دوليـة عـن أنشـطة        وغري حكومية يف شىت أحنـاء العـامل، ون  

الفضاء اليت تقـوم هبـا كيانـات غـري حكوميـة، ينبغـي أن تعتمـد الـدول أو تـنقِّح أو تعـدِّل أطـراً            
تنظيميــة مــن أجــل ضــمان التطبيــق الفعــال للقواعــد واملعــايري واملمارســات الدوليــة ذات الصــلة 

  خلارجي بأمان.املقبولة عموماً للقيام بأنشطة الفضاء ا
عند وضع أطر تنظيميـة وطنيـة أو تنقيحهـا أو تعديلـها أو اعتمادهـا، ينبغـي         -٣-١  

ــة العامـــة    ــرار اجلمعيـ ــام قـ الـــذي يتضـــمن توصـــيات بشـــأن   ٦٨/٧٤للـــدول أن تراعـــي أحكـ
التشـــريعات الوطنيـــة ذات الصـــلة باستكشـــاف الفضـــاء اخلـــارجي واســـتخدامه يف األغـــراض  

                                                         
فق عليها مبدئيا، غري أنَّ اجلزء ألف من هذه الوثيقة يتضمن األسطر النصوص الواردة يف مقدِّمة كل قسم متَّ  )٢(  

ن توضع يف أاألوىل فقط من خمتلف املقدِّمات، إقراراً بأنَّ النصوص الكاملة للمقدِّمات ما زالت يف حاجة إىل 
، بعد أن أصبحت املبادئ التوجيهية مؤلفة من اجلزأين ألف وباء. وقد أُبقي على النصوص صيغتها النهائية

  قدِّمات يف اجلزء باء.الكاملة للم



 

V.16-09031 3 
 

A/AC.105/C.1/L.354/Rev.1

الَّ تكتفي الدول مبراعاة املشاريع واألنشطة الفضائية احلاليـة بـل   السلمية. وينبغي بوجه خاص أ
أن تراعي أيضـاً، قـدر اإلمكـان، احتمـال تطـور قطاعهـا الفضـائي الـوطين، وأن تتـوخى وضـع           

  لوائح تنظيمية مالئمة يف الوقت املناسب من أجل اجتناب الثغرات القانونية يف هذا الصدد.  
تبارهــا، عنــد ســن لــوائح تنظيميــة جديــدة أو   ينبغــي للــدول أن تضــع يف اع   -٤-١  

تنقــيح أو تعــديل التشــريعات احلاليــة، التزاماهتــا مبوجــب املــادة السادســة مــن معاهــدة املبــادئ     
املنظِّمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشـاف واسـتخدام الفضـاء اخلـارجي، مبـا يف ذلـك القمـر        

 اللوائح التنظيميـة الوطنيـة مبسـائل    واألجرام السماوية األخرى. وقد جرت العادة على أن ُتعىن
معيَّنة مثل األمان واملسؤولية واملوثوقية والتكلفة. وينبغي للدول أن تتوخى، عنـد وضـع لـوائح    
تنظيمية جديدة، تعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمـد البعيـد، علـى أالَّ تبلـغ درجـة      

  ات لتحقيق هذا اهلدف.اإللزام يف اللوائح حد احليلولة دون اختاذ مبادر
    

   ٢ التوجيهي املبدأ    
 اخلارجي الفضاء أنشطة بشأن وطنية تنظيمية أطر وضع عند العناصر من عدد مراعاة    

   االقتضاء حسب تعديلها، أو تنقيحها أو
ــة        -١-٢   ــدابري تنظيمي ــد وضــع ت ــة، عن ــة الدولي ــدول واملنظمــات احلكومي ينبغــي لل

ــى اســتدامة أنشــطة الفضــا    ــة عل ــدابري أو    منطبق ــيح تلــك الت ــد أو تنق ــد البعي ء اخلــارجي يف األم
تعديلها، حسب االقتضاء، أن تنفـذ التزاماهتـا الدوليـة، مبـا فيهـا االلتزامـات مبوجـب معاهـدات         

  األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اليت هي طرف فيها.  
ة ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، عند وضـع أطـر تنظيميـة وطنيـ      -٢-٢  

  أو تنقيحها أو تعديلها، حسب االقتضاء:  
الـذي يتضـمن توصـيات بشـأن      ٦٨/٧٤أن تراعي أحكام قرار اجلمعيـة العامـة     (أ)  

  التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية؛
تخفيــف أن تنفــذ تــدابري لتخفيــف احلطــام الفضــائي مثــل املبــادئ التوجيهيــة ل   (ب)  

احلطــام الفضــائي للجنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، مــن خــالل اآلليــات  
  املعمول هبا؛

 أن تتصدى، قدر اإلمكان، ملخاطر إطالق األجسـام الفضـائية وتشـغيلها يف     (ج)  
  املدار وعودهتا إىل الغالف اجلوي، اليت هتدد الناس واملمتلكات والصحة العامة والبيئة؛
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أن تشجع على وضع لوائح تنظيمية وسياسات عامة تدعم فكرة التخفيف   (د)  
قدر اإلمكان من تأثري األنشطة البشرية يف كوكب األرض ويف بيئـة الفضـاء اخلـارجي. وتشـجَّع     
الدول واملنظمات احلكومية الدولية على التخطيط ألنشطتها استناداً إىل أهداف التنمية املستدامة 

  نية الرئيسية واالعتبارات الدولية املتعلقة باستدامة الفضاء واألرض؛وإىل املتطلبات الوط
ــات مصــادر        (ه)   ــان اخلــاص بتطبيق ــواردة يف إطــار األم ــذ اإلرشــادات ال أن تنف

القدرة النووية يف الفضاء اخلـارجي وأن حتقـق الغـرض املنشـود مـن املبـادئ املتصـلة باسـتخدام         
مـن خـالل اآلليـات املعمـول هبـا الـيت تتـيح إطـاراً         مصادر القـدرة النوويـة يف الفضـاء اخلـارجي     

تنظيميا وقانونيا وتقنيا يبيِّن املسؤوليات وآليات تقدمي املساعدة، وذلك قبـل اسـتخدام مصـادر    
  القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي؛

أن تراعي الفوائد احملتمل جنيها من استخدام املعايري التقنية الدوليـة احلاليـة،     (و)  
ا فيها املعايري اليت تنشرها املنظمة الدولية للتوحيـد القياسـي واللجنـة االستشـارية املعنيـة بـنظم       مب

البيانــات الفضــائية وهيئــات التوحيــد القياســي الوطنيــة. وعــالوة علــى ذلــك، ينبغــي للــدول أن 
تنسـيق  تنظر يف استخدام املمارسات املوصى هبا واملبادئ التوجيهية الطوعية املقترحة من جلنة ال

  املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي وجلنة أحباث الفضاء؛
ــة        (ز)   ــات والســلبيات واملخــاطر خبصــوص جمموع ــاليف واإلجيابي ــيِّم التك أن تق

متنوعــة مــن البــدائل وأن تضــمن وضــوح الغــرض مــن هــذه التــدابري وإمكانيــة تطبيقهــا مبراعــاة  
للـدول الـيت تفـرض اللـوائح التنظيميـة. وينبغـي أن تتسـم         القدرات التقنيـة والقانونيـة واإلداريـة   

اللوائح التنظيمية أيضاً بالكفـاءة مـن حيـث تقليـل تكلفـة االمتثـال هلـا (علـى سـبيل املثـال، مـن            
  حيث املال أو الوقت أو املخاطر) مقارنة بالبدائل املمكنة األخرى؛  

خـالل عمليـة وضـع     الوطنية املعنية على إسـداء املشـورة   أن تشجع الكيانات  (ح)  
األطر التنظيمية اليت ختضع هلا أنشطة الفضاء، تالفياً للنتـائج غـري املقصـودة الـيت قـد تترتـب علـى        
  درجة إلزام زائدة عن احلد يف عملية التنظيم أو تعاُرض هذه العملية مع التزامات قانونية أخرى؛

ا هلـذه املبـادئ   دراسة وتكييف التشريعات احلالية ذات الصلة لضمان امتثاهلـ   (ط)  
  التوجيهية، مبراعاة احلاجة إىل فترات انتقالية حسب مستوى تطورها التقين.

    



 

V.16-09031 5 
 

A/AC.105/C.1/L.354/Rev.1

   ٣ التوجيهي املبدأ    
   الوطنية الفضائية األنشطة على اإلشراف    

ينبغي للدول، عند إشرافها على األنشطة الفضائية اليت تقوم هبا كيانـات غـري     - ١- ٣  
ات اخلاضـعة لواليتـها القضـائية و/أو سـيطرهتا، الـيت تقـوم       حكومية، ضـمان أن تكـون لـدى الكيانـ    

بأنشطة الفضاء اخلارجي، اهلياكل واإلجراءات الالزمة لتخطيط أنشطة الفضاء والقيام هبا مبـا خيـدم   
اهلدف املتمثل يف تعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، وأن تكون لـديها وسـائل   

  ية واملتطلبات والسياسات والعمليات الوطنية والدولية ذات الصلة.  االمتثال لألطر التنظيم
تتحمـل الــدول مسـؤولية دوليــة عـن األنشــطة الوطنيـة يف الفضــاء اخلــارجي       -٢-٣  

وعن اإلذن بتلك األنشطة، اليت جيب القيام هبا وفقـاً للقـانون الـدويل املنطبـق، وعـن اإلشـراف       
فائهــا بتلــك املســؤولية، أن تشــجع كــل كيــان مــن املســتمر عليهــا. وينبغــي للــدول، يف إطــار و

  الكيانات اليت تقوم بأنشطة فضائية على القيام مبا يلي:
توفري مجيع الكفاءات التقنية الالزمة للقيام بأنشطة الفضـاء اخلـارجي بأمـان      (أ)  

ومســـؤولية ومتكـــني الكيـــان املعـــين مـــن االمتثـــال لألطـــر التنظيميـــة واملتطلبـــات والسياســـات  
  ات احلكومية واحلكومية الدولية ذات الصلة، واحلفاظ على تلك الكفاءات؛والعملي

وضــع متطلبــات وإجــراءات حمــدَّدة تتنــاول أمــان وموثوقيــة أنشــطة الفضــاء     (ب)  
  اخلارجي اخلاضعة لسيطرة الكيان املعين، يف مجيع مراحل البعثات؛

اخلـارجي يف  تقييم مجيـع املخـاطر الـيت تتعـرض هلـا اسـتدامة أنشـطة الفضـاء           (ج)  
األمد البعيد بسبب أنشطة الفضاء اليت يقوم هبا الكيان املعين، يف مجيع مراحل البعثات، واختـاذ  

  تدابري للتخفيف من تلك املخاطر قدر اإلمكان.
إضــافة إىل ذلــك، تشــجَّع الــدول علــى تعــيني كيــان واحــد أو أكثــر لتــولِّي     -٣-٣  

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

  اخلارجي يف األمد البعيد حسب منظور ورؤية أمشل.
ــوم بأنشــطة الفضــاء         -٤-٣   ــذي يق ــان ال ــام إدارة الكي ــدول قي ينبغــي أن تضــمن ال

هياكل وإجراءات لتخطيط أنشطة الفضاء والقيام هبا مبـا خيـدم اهلـدف املتمثـل     اخلارجي بوضع 
يف تعزيز استدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد. ومـن التـدابري املناسـبة الـيت ينبغـي           

  لإلدارة أن تتخذها يف هذا الشأن ما يلي:
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طة الفضــاء االلتــزام، علــى أعلــى مســتوى يف الكيــان، بتعزيــز اســتدامة أنشــ    (أ)  
  اخلارجي يف األمد البعيد؛

ــد         (ب)   ــد البعي ــز اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األم ــان بتعزي ــزام الكي الت
  وترسيخ هذا االلتزام داخل الكيان، وكذلك يف التعامالت ذات الصلة مع الكيانات األخرى؛

ضـاء  احلث، قدر اإلمكان، على أن يكون التزام الكيان باستدامة أنشـطة الف   (ج)  
اخلارجي يف األمـد البعيـد جمسَّـداً يف هيكلـه اإلداري ويف إجراءاتـه اخلاصـة بـالتخطيط ألنشـطة         

  الفضاء اخلارجي وإعدادها والقيام هبا؛
التشــجيع، حســب االقتضــاء، علــى إطــالع جهــات أخــرى علــى خــربات        (د)  

مـن الكيـان    الكيان يف جمال القيام بأنشطة الفضاء اخلارجي على حنو آمـن ومسـتدام كمسـامهة   
  يف تعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد؛

تعيني جهة اتصال داخـل الكيـان تكلَّـف مبسـؤولية التواصـل مـع السـلطات          (ه)  
املعنية لتحقيق الكفاءة يف تبادل املعلومات يف الوقت املناسب وتنسيق مـا قـد ُيتخـذ مـن تـدابري      

  اء اخلارجي واستدامتها.عاجلة من أجل تعزيز أمان أنشطة الفض
ينبغي أن تعمل الدول علـى ضـمان وجـود آليـات َتواُصـل وتشـاور مناسـبة          -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            

  تنظيمية متسقة وشفافة وميكن التنبؤ هبا، لضمان إحراز النتائج املتوخاة يف جمال التنظيم.
    

   ٤ التوجيهي املبدأ    
 املناطق وشىت الراديوية الترددات ِلطَيف متييز بدون والفعال الرشيد االستخدام ضمان    

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

لالتصاالت (االحتاد) ولوائح الراديـو الصـادرة عنـه، أن تـويل اهتمامـاً خاصـا السـتدامة أنشـطة         
ــلِّ         ــى كوكــب األرض، ولتيســري اإلســراع حب ــتدامة عل ــة املس ــد وللتنمي ــد البعي الفضــاء يف األم

  الراديوية.   املشاكل املستبانة املتعلقة بالتشويش الضار للترددات
مـن دسـتور االحتـاد الـدويل لالتصـاالت علـى أنَّ التـرددات         ٤٤تنص املادة   -٢-٤  

الراديويــة وأيَّ مــدارات مرتبطــة هبــا، مبــا فيهــا مــدار الســواتل الثابــت بالنســبة إىل األرض، هــي 
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لـوائح   موارد طبيعية حمدودة جيب استعماهلا اسـتعماالً رشـيداً وفعَّـاالً واقتصـاديا طبقـاً ألحكـام      
الراديو، حىت يتسـىن للبلـدان أو جملموعـات البلـدان اسـتخدام هـذه املـدارات والتـرددات بـدون          

  متييز، مبراعاة االحتياجات اخلاصة للبلدان النامية، واملوقع اجلغرايف لبلدان معيَّنة.  
من دستور االحتاد الـدويل لالتصـاالت،    ٤٥وفقاً للغرض املتوخى من املادة   -٣-٤  
ــام بأنشــطتها الفضــائية علــى حنــو     ينبغــي للــ ــة أن تضــمن القي ــة الدولي دول واملنظمــات احلكومي

يتســبب يف التشــويش الضــار علــى اســتقبال وإرســال اإلشــارات الراديويــة املتعلقــة بأنشــطة     ال
الفضاء اليت تقوم هبـا دول ومنظمـات حكوميـة دوليـة أخـرى، باعتبـار ذلـك أحـد سـبل تعزيـز           

  جي يف األمد البعيد.استدامة أنشطة الفضاء اخلار
ينبغـــي للـــدول واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة، عنـــد اســـتخدامها للطيـــف   -٤-٤  

الكهرمغنطيسي، أن تضع يف اعتبارها متطلبات نظم رصد األرض الفضائية وغريها مـن الـنظم   
واخلـدمات الفضــائية الـيت تــدعم التنميــة املسـتدامة علــى كوكــب األرض، وذلـك وفقــاً للــوائح     

صادرة عـن االحتـاد الـدويل لالتصـاالت والتوصـيات الصـادرة عـن قطـاع االتصـاالت          الراديو ال
  الراديوية باالحتاد.

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تضمن تنفيذ إجـراءات لـوائح     -٥-٤  
الراديو اليت أقرها االحتاد الدويل لالتصاالت بشـأن الوصـالت الراديويـة الفضـائية. كمـا ينبغـي       

واملنظمات احلكومية الدولية أن تشجع وتدعم التعاون اإلقليمي والدويل هبدف حتسـني  للدول 
وتنفيذ تدابري عملية إلزالة ما ُيكتشف مـن تشـويش ضـار للتـرددات      القراراتالفعالية يف اختاذ 

  الراديوية على الوصالت الراديوية الفضائية.
داري يف مركبــات فيمــا خيــص املركبــات الفضــائية وصــواريخ اإلطــالق املــ    -٦-٤  

اإلطالق اليت أهنـت أطوارهـا التشـغيلية يف مـدارات متـر عـرب منطقـة املـدار األرضـي املـنخفض،           
ينبغي إزالة تلك املركبات والصواريخ مـن املـدار بطريقـة خاضـعة للـتحكم. فـإذا تعـذر ذلـك،         

ر َوَجــَب الــتخلص منــها يف مــدارات متكِّــن مــن تفــادي وجودهــا لوقــت طويــل يف منطقــة املــدا 
األرضي املنخفض. أمَّا املركبات الفضـائية وصـواريخ اإلطـالق املـداري يف مركبـات اإلطـالق       
الــيت أهنــت أطوارهــا التشــغيلية يف مــدارات متــر عــرب منطقــة املــدار املتــزامن مــع األرض، فينبغــي  

مــن تفــادي تشويشــها لوقــت طويــل علــى هــذه املنطقــة. وبالنســبة      متكِّــنتركهــا يف مــدارات 
ضائية املوجودة يف منطقة املدار املتزامن مـع األرض أو بـالقرب منـها، ميكـن احلـد      لألجسام الف

من إمكانية حدوث اصطدامات يف املستقبل بترك تلك األجسـام عنـد انتـهاء مهمتـها يف مـدار      
  فوق منطقة املدار املتزامن مع األرض، حبيث ال تشوش على هذه املنطقة أو تعود إليها.
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   الفضائية العمليات أمان  -باء  
 واملنظمـات  احلكومـات  إىل موجهـة  إرشـادات  ١٧و ١٦و ١٣و ١٢ التوجيهيـة  املبادئ يف ترد

 أنشـطة  واسـتدامة  أمان يدعم حنو على الفضائية بالعمليات القيام بشأن املعنية الدولية احلكومية
  .البعيد األمد يف اخلارجي الفضاء

    
   ١٢ التوجيهي املبدأ    
 املعلومات تبادل ممارسات وتعزيز الفضائية األجسام عن داريةامل البيانات دقة زيادة    

   التبادل هذا جدوى وزيادة الفضائية األجسام عن املدارية
ــة علــى تشــجيع وضــع       -١-١٢   ــة الدولي ــدول واملنظمــات احلكومي ينبغــي أن تعمــل ال

ــق يف      ــان التحلي ــة ضــماناً ألم ــات املداري ــة البيان ــادة دق ــات وأســاليب لزي الفضــاء  واســتخدام تقني
  واستخدام معايري موحدة معترف هبا دوليا عند تبادل املعلومات املدارية عن األجسام الفضائية.

تسليماً بأنَّ أمان التحليق يف الفضاء يعتمد بشدة على دقة البيانـات املداريـة     -٢-١٢  
علـى  وغريها مـن البيانـات ذات الصـلة، ينبغـي أن تعمـل الـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة          

تعزيــز التقنيــات والبحــث عــن أســاليب جديــدة لزيــادة هــذه الدقــة. وميكــن هلــذه األســاليب أن 
وطنية ودولية لتحسني قدرات أجهزة االستشـعار املوجـودة واجلديـدة وتوزيعهـا      أنشطةتشمل 

اجلغرايف واستخدام أجهزة التعقب املداري الفاعلة وغري الفاعلـة ودمـج البيانـات املسـتمدة مـن      
تلفة والتحقق منها. وينبغي االهتمام على وجه اخلصـوص بتشـجيع مشـاركة البلـدان     مصادر خم

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

ايري موحدة معترف هبا دوليا لكـي يتسـىن   املشغلني والكيانات املعنية األخرى على استعمال مع
ــة        ــة واملتوقَّع ــة باملواضــع احلالي ــع اجلهــات املعني ــة مجي ــادة معرف ــادل املعلومــات. فزي ــاون وتب التع

  لألجسام الفضائية متكِّن من التنبؤ باالصطدامات احملتملة يف الوقت املناسب ومنع حدوثها.
    

   ١٣ التوجيهي املبدأ    
   ونشرها وتبادهلا الفضائي احلطام رصد عن معلومات مجع تعزيز    

ينبغي للدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن تشـجع علـى اسـتحداث مـا          -١-١٣  
يلزم من تكنولوجيات لقياس احلطام الفضائي ورصـده وحتديـد خصائصـه املداريـة والفيزيائيـة،      
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يـة أن تشـجع   وعلى استخدام هذه التكنولوجيـات. وينبغـي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدول     
أيضا على تبادل ونشر ما تستمده من منتجـات بيانـات ومنـهجيات لـدعم البحـوث والتعـاون       

  العلمي الدويل بشأن تطور جمموع احلطام املداري.
    

   ١٦ التوجيهي املبدأ    
   الفضاء بطقس املتعلقة التشغيلية والتنبؤات البيانات تبادل    

لدوليـة أن تـدعم وتعـزز مجـع مـا يتعلـق       ينبغي للدول واملنظمات احلكومية ا  -١-١٦  
بطقــس الفضــاء مــن بيانــات ذات أمهيــة حامســة ومــن نــواتج وتنبــؤات مســتمدة مــن النمــاذج،    
ــا إذا اقتضــى      ــا واســتمراريتها يف األمــد البعيــد ونشــرها، آني وحفظهــا وتبادهلــا ومعايرهتــا تبادلي

  د البعيد.احلال، كوسيلة لتعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األم
ينبغــي تشــجيع الــدول علــى املواظبــة، قــدر اإلمكــان، علــى رصــد طقــس     - ٢- ١٦  

الفضــاء وتبــادل البيانــات واملعلومــات هبــدف إنشــاء شــبكة دوليــة لقواعــد البيانــات املتعلقــة    
  بطقس الفضاء.

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تدعم حتديـد جمموعـات البيانـات      - ٣- ١٦  
ية حامسة يف تقدمي اخلدمات وإجراء البحوث يف جمال طقس الفضـاء، كمـا ينبغـي هلـا أن     اليت هلا أمه

تنظر يف اعتماد سياسات بشأن فـتح اجملـال دون قيـد أو شـرط لتبـادل بيانـات طقـس الفضـاء ذات         
األمهية احلامسة املستمدة مـن موجوداهتـا الفضـائية واألرضـية. وُيَحـثُّ مجيـع مـالكي بيانـات طقـس          

ن اجلهات املنتمية إىل احلكومات أو اجملتمع املدين أو القطاع التجاري على إتاحة إمكانيـة  الفضاء م
  االطِّالع دون قيد أو شرط على تلك البيانات وحفظها ملا فيه املصلحة املشتركة.

ينبغي أيضـاً للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن تنظـر يف التبـادل اآلين          -٤-١٦  
حَّد، للبيانات ومنتجـات البيانـات ذات األمهيـة احلامسـة يف جمـال طقـس       وشبه اآلين، بشكل مو

الفضاء، وأن تعزز وتعتمـد بروتوكـوالت موحـدة بشـأن االطِّـالع علـى مـا لـديها مـن بيانـات           
ومنتجات بيانات ذات أمهية حامسة يف جمال طقس الفضـاء، وأن تعـزز إمكانيـة التشـغيل الَبـْيين      

طقــس الفضــاء، تســهيالً الطِّــالع املســتخدمني والبــاحثني علــى   للبوابــات اإللكترونيــة لبيانــات
كثرياً من التبادل اآلين هلذه البيانات يف التبادل اآلين ألنـواع أخـرى    االستفادةالبيانات. وميكن 

  من البيانات فيما يتصل باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.
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مية الدولية اتباع هنـج منسـق إزاء ضـمان    للدول واملنظمات احلكو كذلكينبغي   - ٥- ١٦  
طقس الفضاء واكتشاف الثغرات الرئيسية يف القياس وسدها االستمرار يف األمد البعيد يف رصد 

  من أجل تلبية االحتياجات ذات األمهية احلامسة إىل معلومات و/أو بيانات طقس الفضاء.
ــي   -٦-١٦   ــدولينبغ ــدد     لل ــة أن حت ــة الدولي ــات احلكومي االحتياجــات ذات واملنظم

األولويـة القصــوى مـن منــاذج طقـس الفضــاء ونواجتهـا والتنبــؤات بطقـس الفضــاء، وأن تعتمــد      
سياسات بشأن تبادل النواتج والتنبؤات املستمدة من مناذج طقس الفضاء دون قيـد أو شـرط.   

 تقـوم  وُتَحثُّ مجيع اجلهات املنتمية إىل احلكومـات أو اجملتمـع املـدين أو القطـاع التجـاري الـيت      
بوضع مناذج لطقس الفضاء وبتوفري تنبؤات بطقس الفضاء علـى إتاحـة إمكانيـة االطِّـالع دون     
قيــد أو شــرط علــى النــواتج والتنبــؤات املســتمدة مــن منــاذج طقــس الفضــاء وحفظهــا ملــا فيــه     

  املصلحة املشتركة، األمر الذي سيعزز جهود البحث والتطوير يف هذا امليدان.
ــاً  ينبغـــي  -٧-١٦   ــدمي   أيضـ ــة أن تشـــجع مقـ ــة الدوليـ ــدول واملنظمـــات احلكوميـ للـ

  خدمات طقس الفضاء التابعني هلا على ما يلي:
املقارنة بني النواتج املستمدة من مناذج طقس الفضاء ومن التنبـؤات هبـدف     (أ)  

  دقة التنبؤات؛ وزيادةحتسني أداء النماذج 
الالحقـة ذات األمهيـة   العلين بشكل موحد للنواتج السـابقة و  والنشرالتبادل   (ب)  

  احلامسة، املستمدة من مناذج طقس الفضاء ومن التنبؤات؛
، باعتماد بروتوكـوالت موحـدة لالطِّـالع علـى مـا لـديها       املستطاعالقيام، قدر   (ج)  

مناذج طقس الفضاء ومن التنبؤات، ليسهل علـى املسـتخدمني والبـاحثني    من نواتج مستمدة من 
  ة التشغيل الَبْيين للبوابات اإللكترونية املتعلقة بطقس الفضاء؛استعماهلا، بوسائل منها قابلي

تنسيق توزيع التنبؤات بشـأن طقـس الفضـاء علـى مقـدمي خـدمات طقـس          (د)  
  الفضاء واملستخدمني النهائيني التشغيليني.

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

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

ــة       ــؤ الالزمــة لتلبي ــة وأدوات التنب وســد الثغــرات الــيت تشــوب منــاذج البحــث والنمــاذج العملياتي
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ء ومسـتخدميها.  احتياجات األوساط العلمية ومقدمي اخلدمات املتعلقة مبعلومـات طقـس الفضـا   
، أن يشـمل ذلـك بـذل جهـود منسـقة لـدعم وتشـجيع البحـث والتطـوير          اإلمكـان وينبغي، عنـد  

طقس الفضاء وأدوات التنبؤ به، بإدراج آثار تغـري البيئـة الشمسـية واحلقـل      مناذجملواصلة حتسني 
 املغنطيسي لألرض، حسب االقتضاء، مبا يف ذلـك يف سـياق جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف      
األغراض السلمية وجلنتيها الفرعيتني، وكذلك بالتعاون مع كيانـات أخـرى مثـل املنظمـة العامليـة      

  لألرصاد اجلوية واخلدمة الدولية لرصد بيئة الفضاء.
ينبغـــي للـــدول واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة أن تـــدعم وتشـــجع التعـــاون    -٢-١٧  

الفضــاء ومنذجــة التنبــؤات ورصــد األرضــية والفضــائية لرصــد طقــس  العمليــاتوالتنســيق بشــأن 
عن آثار طقس الفضاء، حلماية األنشطة الفضـائية. وميكـن    واإلبالغجوانب الشذوذ يف السواتل 

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

  معايري اإلطالق يف الفضاء؛
شجيع مشغلي السواتل على التعاون مع مقدمي خدمات طقس الفضاء بشأن ت  (ب)  

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

  راءات لتأخري حتميل الرباجميات والقيام مبناورات وما إىل ذلك؛إلشعاعات خطرة، اختاذ إج
تشجيع مجع املعلومات وتوليفها وتبادهلا فيمـا يتعلـق بآثـار طقـس الفضـاء يف        (ج)  

  األرض والفضاء، وجوانب الشذوذ يف نظم منها املركبات الفضائية؛
ة بطقـس  التشجيع على استخدام شـكل موحـد لإلبـالغ عـن املعلومـات املتعلقـ        (د)  

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

وضع سياسات لتعزيز تبادل بيانات عـن جوانـب الشـذوذ يف    التشجيع على   )(ه  
  ا يتعلق باآلثار املترتبة على طقس الفضاء؛السواتل، فيم

ــارف        (و)   ــات طقــس الفضــاء ونقــل املع ــى اســتخدام بيان ــدريب عل تشــجيع الت
  املتعلقة هبذا االستخدام، مبراعاة مشاركة البلدان ذات القدرات الناشئة يف ميدان الفضاء.
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تـدابري مـن   من املسلَّم به أنَّ بعـض البيانـات قـد ختضـع لقيـود قانونيـة و/أو ل        -٣-١٧  
أجل محاية حقوق ملكية املعلومات أو سريتها، وفقاً للتشريعات الوطنية وااللتزامـات املتعـددة   

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

يف جمـال تصـميم السـواتل للتخفيـف مـن آثـار       دولية وجتميع املمارسات املعمـول هبـا واملنطبقـة    
طقس الفضاء. وميكن لذلك أن يشمل تبادل املعلومات بشأن املمارسـات واملبـادئ التوجيهيـة    
والدروس املستفادة فيما يتعلق بالتصميم للتخفيف من آثار طقس الفضاء على النظم الفضـائية  

خـــدمات طقـــس الفضـــاء العاملـــة، وكـــذلك وثـــائق وتقـــارير تتعلـــق باحتياجـــات مســـتعملي  
ومتطلبــات القيــاس وحتليــل الثغــرات وحتليــل نســبة الفائــدة إىل التكلفــة ومــا يتصــل بــذلك مــن   

  حتليالت خاصة بطقس الفضاء.
ينبغي للدول أن تشجع الكيانـات اخلاضـعة لواليتـها القضـائية و/أو سـيطرهتا        -٥-١٧  

  على ما يلي:
متكِّن من إصالح األعطـال  يف تصميم السواتل، على إدماج آليات احلرص،   (أ)  

  بسبب آثار طقس الفضاء الضارة، ومن ذلك مثال آلية التشغيل احملدود؛
مراعاة آثـار طقـس الفضـاء يف تصـميم السـواتل والتخطـيط ملهـام الـتخلص           (ب)  

منها عند انتهاء صالحيتها التشغيلية، وذلـك مـن أجـل ضـمان وصـول املركبـات الفضـائية إىل        
ة املقرَّر أو إنزاهلا من املدار بالشكل املناسب، وفقـاً للمبـادئ التوجيهيـة    مدار املخلفات الفضائي

عـن جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية.         لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة
  احلدي الالزم. وينبغي أن يشمل ذلك إجراء التحليل

ه التدابري لدى الـدول  للمنظمات احلكومية الدولية أيضاً أن تروج هلذينبغي   -٦-١٧  
  األعضاء فيها.

ــا        - ٧- ١٧   ــارة وتبعاهتــ ــاء الضــ ــار طقــــس الفضــ ــاطر آثــ ــيِّم خمــ ــدول أن تقــ ــي للــ   ينبغــ
االقتصادية على نظمها التكنولوجية. وينبغي أن ُتنَشر نتائج هذه الدراسـات وأن تتـاح   - االجتماعية

شـطة الفضـاء اخلـارجي يف    لكل الدول لالستناد إليهـا يف اختـاذ قـرارات مدروسـة بشـأن اسـتدامة أن      
  سيما بشأن التخفيف من اآلثار الضارة لطقس الفضاء على نظم الفضاء العاملة.  األمد البعيد، ال
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   الدويل الصعيد على والتوعية القدرات وبناء التعاون  -جيم  
 احلكوميـة  واملنظمـات  احلكومـات  إىل موجَّهـة  إرشـادات  ٢٦و ٢٥ التـوجيهيني  املبدأين يف ترد

 هتـدف  الـيت  الـدويل  التعـاون  تـدابري  بشأن هبا، تقوم أو فضائية بأنشطة تأذن اليت املعنية، ةالدولي
  .البعيد األمد يف الفضاء أنشطة استدامة تعزيز إىل
    

   ٢٥ التوجيهي املبدأ    
   القدرات بناء ودعم تشجيع    

لفضـاء  ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية اليت لديها خربة يف أنشـطة ا   - ١- ٢٥  
أن تشجع وتدعم بناء القدرات يف البلدان النامية الـيت لـديها بـرامج فضـائية حديثـة العهـد، علـى        
أساس يقبله مجيع األطراف، وذلك من خالل تدابري مثل زيـادة خربهتـا ومعارفهـا بشـأن تصـميم      
ــيم       ــة مشــتركة وتقي ــه وإجــراء حســابات مداري ــق ومدارات ــات التحلي ــات الفضــائية ودينامي املركب

لتقــارب وإتاحــة إمكانيــة االطِّــالع علــى البيانــات املداريــة املناســبة والدقيقــة واألدوات املناســبة   ا
  لرصد األجسام الفضائية من خالل الترتيبات املناسبة.

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدوليـة أن تـدعم املبـادرات احلاليـة بشـأن        - ٢- ٢٥  
افق مع القانون الوطين والدويل، من التعاون وبنـاء  بناء القدرات وأن تروج ألشكال جديدة، تتو

القدرات على الصعيدين اإلقليمي والدويل من أجل مساعدة البلدان على حشـد املـوارد البشـرية    
واملاليــة وإجيــاد قــدرات تقنيــة ومعــايري وأطــر تنظيميــة وأســاليب حوكمــة حتقــق الكفــاءة وتــدعم   

  يد والتنمية املستدامة على كوكب األرض.استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البع
الـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة جهودهـا يف جمـال بنـاء         تنسقينبغي أن   - ٣- ٢٥  

القدرات الفضائية وإتاحة إمكانية االطِّالع علـى البيانـات الفضـائية، ضـمانا لتحقيـق الكفـاءة يف       
اعي هلا يف الوظائف واجلهـود بالقـدر   استخدام املوارد املتاحة وضمان اجتناب أيِّ ازدواجية ال د

املعقول واملناسب، مبراعاة احتياجات البلـدان الناميـة ومصـاحلها. وتشـمل أنشـطة بنـاء القـدرات        
التثقيف والتـدريب وتبـادل مـا يلـزم مـن خـربات ومعلومـات وبيانـات وأدوات ومـن منـهجيات           

  اإلدارة وتقنياهتا، عالوة على نقل التكنولوجيا.
أيضاً للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تسـعى إىل إتاحـة إمكانيـة    ينبغي   - ٤- ٢٥  

االطِّالع على املعلومات والبيانات الفضائية ذات الصلة للبلدان املتضررة مـن الكـوارث الطبيعيـة    
أو غريها من الكوارث، مبراعاة االعتبـارات اإلنسـانية واحليـاد والنــزاهة، وأن تـدعم أنشـطة بنـاء        

البلـدان املسـتفيدة مـن اسـتخدام هـذه البيانـات واملعلومـات علـى          متكـني هتدف إىل  القدرات اليت
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ــات الفضــائية           ــاُت والبيان ــات املعلوم ــه أزم ــيت تواج ــدان ال ــاح للبل ــي أن تت ــل. وينبغ النحــو األمث
  املذكورة بسرعة وسهولة ودون قيد أو شرط ومبا يكفي من وضوح مكاين وزماين.

    
   ٢٦ التوجيهي املبدأ    
   الفضائية باألنشطة الوعي اءإذك    

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

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

زيـــادة وعـــي املؤسســـات واجلمهـــور بأنشـــطة الفضـــاء وتطبيقاهتـــا املتعلقـــة   (أ)  
  بالتنمية املستدامة والرصد والتقييم البيئيني والتحكم يف الكوارث والتصدي للطوارئ؛

ــة       (ب)   ــاء القــدرات والتثقيــف بشــأن اللــوائح التنظيمي ــة وبن تنفيــذ أنشــطة للتوعي
  ملمارسات املعمول هبا بشأن استدامة أنشطة الفضاء يف األمد البعيد؛وا

ــتدامة أنشــطة الفضــاء          (ج)   ــا الس ــة دعم ــري احلكومي ــات غ ــز أنشــطة الكيان تعزي
  اخلارجي يف األمد البعيد؛

ــة بالسياســات       (د)   ــة املعني إذكــاء وعــي املؤسســات العامــة والكيانــات غــري احلكومي
  وأفضل املمارسات الوطنية والدولية املنطبقة على األنشطة الفضائية. والتشريعات واللوائح التنظيمية

ينبغـــي للـــدول واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة أن تزيـــد وعـــي اجلمهـــور          - ٢- ٢٦  
بالتطبيقات الفضائية املسخرة للتنمية املستدامة والرصـد والتقيـيم البيئـيني والـتحكم يف الكـوارث      

ومــات وبــذل جهــود مشــتركة مــع مؤسســات عامــة  والتصــدي للطــوارئ مــن خــالل تبــادل املعل
وكيانــات غــري حكوميــة، مبراعــاة احتياجــات جيــل احلاضــر وأجيــال املســتقبل. وينبغــي للــدول     

والكيانــات غــري احلكوميــة، عنــد إعــداد بــرامج التثقيــف يف جمــال واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة 
ىل زيـــادة املعـــارف وتعزيـــز الفضـــاء، أن تـــويل اهتمامـــاً خاصـــا للـــدورات الدراســـية الراميـــة إ 

املمارســات املتعلقــة باســتخدام التطبيقــات الفضــائية لــدعم التنميــة املســتدامة. وينبغــي للــدول     
واملنظمات احلكومية الدوليـة أن تبـادر إىل مجـع املعلومـات طواعيـة عـن أدوات وبـرامج توعيـة         

  لة وتنفيذها.اجلمهور وتثقيفه بغية املساعدة على وضع مبادرات أخرى ذات أهداف مماث
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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          

ت شكل حلقات دراسية (ُتعقد حبضـور أشـخاص أو بالبـث عـرب اإلنترنـت)، أو مبـادئ       القدرا
توجيهيــة منشــورة مكملــة للــوائح التنظيميــة الوطنيــة والدوليــة، أو موقــع شــبكي حيتــوي علــى    
معلومات أساسـية عـن اإلطـار التنظيمـي و/أو جهـة اتصـال داخـل احلكومـة معنيـة باملعلومـات           

نشطة التوعية والتثقيف احملددة اهلدف حتديدا جيدا كـل اجلهـات   التنظيمية. وميكن أن تساعد أ
الفاعلة يف جمال األنشطة الفضائية على حتسني إدراك وفهم طبيعة التزاماهتا، خاصة فيمـا يتعلـق   
بالتنفيذ، مما قد يـؤدي إىل حتسـني االمتثـال لإلطـار التنظيمـي احلـايل واملمارسـات املتبعـة حاليـا          

الفضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد. وتشـتد أمهيـة هـذا األمـر عنـد نشـوء          لتعزيز استدامة أنشطة 
  التزامات جديدة على اجلهات الفاعلة يف جمال الفضاء بعد تغيري اإلطار التنظيمي أو حتديثه.

ينبغي تشجيع التعاون بـني احلكومـات والكيانـات غـري احلكوميـة وتعزيـزه.         -٤-٢٦  
ها رابطات القطاع املعين والرابطـات املهنيـة واملؤسسـات    ة، مبا فيوميكن للكيانات غري احلكومي

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          

لتخفيــف احلطــام الفضــائي الصــادرة عــن جلنــة اســتخدام  هــذه التــدابري اعتمــاد املبــادئ التوجيهيــة
الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية؛ واالمتثــال للــوائح االتصــاالت الراديويــة الصــادرة عــن   
االحتاد الدويل لالتصاالت فيما يتعلق باخلدمات الفضائية؛ ووضع معايري مفتوحة وشـفافة بشـأن   

ت أو التشـويش الضـار للتـرددات الراديويـة أو غـري      تبادل البيانات الالزمـة الجتنـاب االصـطداما   
ذلك من األحداث الضارة يف الفضاء اخلارجي. وميكن للكيانات غري احلكوميـة أيضـاً أن تـؤدي    
دوراً مهما يف مضافرة جهود اجلهات املعنية من أجـل وضـع هنـوج مشـتركة إزاء جوانـب معينـة       

  ة أنشطة الفضاء يف األمد البعيد.من أنشطة الفضاء ميكنها جمتمعةً أن تعزز استدام
    

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

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

وحفظهــا وتبادهلــا ونشــرها واســتخدام معــايري بشــأن تبــادل        الفضــاءالفضــائية وعــن طقــس   
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املعلومات. وتتناول املبادئ التوجيهية أيضا البحث والتطوير فيمـا يتعلـق بسـبل تعزيـز اسـتدامة      
  )٣(.ستكشافهاستخدام الفضاء اخلارجي وا

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

   مستدام حنو على واستخدامه اخلارجي
ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدوليـة أن تشـجع وتـدعم البحـث والتطـوير        - ١- ٢٧  

واخلـدمات الفضـائية املسـتدامة وغريهـا مـن املبـادرات الراميـة        فيما يتعلق بالتكنولوجيات والعمليات 
  استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه على حنو مستدام، مبا يف ذلك األجرام السماوية.  إىل

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدوليـة، عنـد قيامهـا بأنشـطة فضـائية مـن         - ٢- ٢٧  
ذلــك األجــرام الســماوية، يف األغــراض   أجــل استكشــاف واســتخدام الفضــاء اخلــارجي، مبــا يف  

السلمية، أن تضع يف اعتبارها، باإلشـارة إىل الوثيقـة اخلتاميـة الصـادرة عـن مـؤمتر األمـم املتحـدة         
)، األبعاد االجتماعية واالقتصـادية والبيئيـة   ٦٦/٢٨٨للتنمية املستدامة (مرفق قرار اجلمعية العامة 

  للتنمية املستدامة على كوكب األرض.
ــوير      - ٣- ٢٧   ــة أن تشـــجع علـــى تطـ ــة الدوليـ ينبغـــي للـــدول واملنظمـــات احلكوميـ

تكنولوجيــات تقلــل إىل أدىن حــد مــن اآلثــار البيئيــة املترتبــة علــى صــنع وإطــالق املوجــودات 
الفضائية وتزيد إىل أقصى حد من استخدام املـوارد املتجـددة ومـن إمكانيـة إعـادة اسـتخدام       

 أغــراض خمتلفــة مــن أجــل تعزيــز اســتدامة تلــك  املوجــودات الفضــائية أو مــن اســتخدامها يف
  األنشطة يف األمد البعيد.

ينبغي للـدول 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

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

                                                         
أُدرج هنا النص الكامل ملقدِّمة القسم املتعلق بالبحث والتطوير يف اجملالني العلمي والتقين بالنظر إىل التوصل   )٣(  

 توافق يف اآلراء بشأن املبدأين التوجيهيني الواردين يف القسم.  إىل
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ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية اليت تقـوم بأنشـطة حبـث وتطـوير       -٥-٢٧  
ــى         ــى حنــو مســتدام أن تشــجع أيضــاً عل ــدعم استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه عل ل

  األنشطة. مشاركة البلدان النامية يف هذه
    

   ٢٨ التوجيهي املبدأ    
 تنفيذ يف والنظر البعيد، األمد يف الفضائي احلطام جمموع إلدارة جديدة تدابري تقصي    

   التدابري تلك
ينبغـــي أن تتقصـــى الـــدول واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة مـــدى ضـــرورة    -١-٢٨  

ــة، وأن ت       ــول التكنولوجي ــك احلل ــا يف ذل ــدة، مب ــدابري جدي ــة وضــع ت ــذها،  وإمكاني ــر يف تنفي نظ
الفضـائي وإدارتـه يف األمـد البعيـد. وينبغـي النظـر يف تنفيـذ هـذه         ملواجهة تطور جمموع احلطام 

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

دول واملنظمات احلكومية الدولية أن تتخذ تدابري على الصعيدين ينبغي لل  - ٢- ٢٨  
الوطين والدويل، من بينها التعاون الدويل وبناء القدرات، من أجـل زيـادة االمتثـال للمبـادئ     

ــن    ــادرة عـ ــائي الصـ ــام الفضـ ــة لتخفيـــف احلطـ ــارجي    التوجيهيـ ــاء اخلـ ــتخدام الفضـ ــة اسـ جلنـ
  األغراض السلمية.  يف

ــة أمــور، أســاليب لتمديــد    ميكــن أن يشــمل ت  -٣-٢٨   ــدابري جديــدة، يف مجل قصــي ت
الصالحية التشغيلية، وتقنيات مبتكرة للحيلولة دون االصطدام بِقطَع احلطام أو باألجسـام غـري   
املــزودة بآليــات لتغــيري املســار، وللحيلولــة دون تصــادمها، وتــدابري متطــورة لتخميــل املركبــات 

ت، وتصــميمات لتحســني عمليــات تفكيــك الــنظم  بعــد انتــهاء البعثــا الفضــائية والــتخلص منــها
  الفضائية يف حاالت العودة غري اخلاضعة للتحكم إىل الغالف اجلوي.

ينبغي أالَّ تتسبب تلك التـدابري اجلديـدة الراميـة إىل ضـمان اسـتدامة األنشـطة         - ٤- ٢٨  
تنطوي على حاالت عودة خاضـعة للـتحكم وأخـرى غـري خاضـعة للـتحكم إىل       الفضائية واليت 

لغالف اجلـوي يف تعـريض النـاس أو املمتلكـات ملخـاطر ال داعـي هلـا، ألسـباب منـها التلـوث           ا
  البيئي الناجم عن مواد خطرة.

ــة         -٥-٢٨   ــاول مســائل يف جمــايل السياســة العام ــد يكــون مــن الضــروري أيضــاً تن ق
قـانون  هذه التدابري اجلديدة ألحكـام ميثـاق األمـم املتحـدة وال     ضمان امتثال والقانون، من قبيل

  الدويل املنطبق.
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    باء اجلزء    
    )٤(املناقشة قيد تزال ال اليت التوجيهية واملبادئ الديباجة نص    

   اخلارجي الفضاء أنشطة استدامة بشأن التوجيهية املبادئ سياق  -أوالً  
    البعيد األمد يف

   اخللفية  -ألف  
ية بـالكون وحتسـني حيـاة النـاس     لعلوم الفضاء وتطبيقاتـه أمهيـة يف إثـراء معرفتنـا األساسـ       - ١

اليومية يف مجيع أحناء العامل مـن خـالل رصـد البيئـة وإدارة املـوارد الطبيعيـة ووضـع نظـم لإلنـذار          
ــتحكم يف الكــوارث وتنبــؤات     ختفيــفاملبكــر للمســاعدة علــى   ــار الكــوارث ودعــم جهــود ال آث

واتل. ومـن مث، تسـهم علـوم    األرصاد اجلوية ومنذجة املناخ واملالحة واالتصاالت باالستعانة بالس
وتكنولوجيا الفضاء إسهاماً كـبرياً يف حتسـني أحـوال البشـر، ألهنـا تسـاعد علـى بلـوغ األهـداف          
اليت تضعها املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة وتـؤدي دوراً حيويـا يف   

لــى كوكــب األرض. ومــن مث فــإنَّ خمتلــف جوانــب التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة ع 
اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد مســألة ال تعــين وهتــم املشــاركني يف أنشــطة    

  الفضاء حاليا والراغبني يف املشاركة فيها مستقبالً فحسب، بل كذلك اجملتمع الدويل برمته.
لكيانـات غـري احلكوميـة    وهناك عدد متزايد من الدول واملنظمات احلكومية الدوليـة وا   -٢

الــيت تســتخدم بيئــة الفضــاء اآلن. ويشــكل انتشــار احلطــام الفضــائي وزيــادة خمــاطر االصــطدام   
والتشويش على تشغيل األجسام الفضائية مصدر قلق بشأن اسـتدامة أنشـطة الفضـاء يف األمـد     

  ض.البعيد، وال سيما يف بيئيت املدار األرضي املنخفض واملدار الثابت بالنسبة لألر
وعلى مر السـنني، نظـرت جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية إىل           -٣

خمتلف جوانب استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد من زوايا خمتلفـة. واسـتنادا إىل   
هذه اجلهود السـابقة واجلهـود ذات الصـلة الـيت بذلتـها كيانـات أخـرى، اقتـرح الفريـق العامـل           

ستدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد التـابع للجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة         املعين با
جمموعــة مــن املبــادئ التوجيهيــة الطوعيــة هبــدف اتبــاع هنــج شــامل إزاء تعزيــز اســتدامة أنشــطة  

  الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.

                                                         
حملرز يف أعمال الفريق العامل يف ختام اجتماعه نص اجلزء باء من هذه الوثيقة نص أويل يستند إىل التقدم ا    )٤(

  .٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ٢٣إىل  ١٩الثالث بني الدورات، املعقود يف الفترة من 
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يـة الطوعيـة هـو إبقـاء     واألساس الـذي تقـوم عليـه اجملموعـة التاليـة مـن املبـادئ التوجيه         -٤
الفضاء اخلارجي بيئـة تشـغيلية مسـتقرة وآمنـة وخاليـة مـن الصـراعات مـن أجـل جيـل احلاضـر            
وأجيــال املســتقبل، ومتاحــة لالستكشــاف واالســتخدام يف أغــراض ســلمية وللتعــاون الــدويل،   

. لصاحل مجيع البلدان بصرف النظر عن درجة تطورها االقتصـادي أو العلمـي وبـدون أيِّ متييـز    
وتتنـــاول املبـــادئ التوجيهيـــة جوانـــب أنشـــطة الفضـــاء املتعلقـــة بالسياســـات العامـــة والتنظـــيم  
والتشغيل واألمان والتعاون الدويل وبناء القدرات واجلوانب العلمية والتقنيـة. وتراعـي املبـادئ    
ــة       ــدابري كفال ــق اخلــرباء احلكــوميني املعــين بت ــر فري ــواردة يف تقري ــة أيضــاً التوصــيات ال  التوجيهي

  )٥(.الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي
    

   والتنفيذ النطاق  -باء  
 علـى  األنشـطة  هبذه القيام بأهنا البعيد األمد يف اخلارجي الفضاء أنشطة استدامة ُتعرَّف  -٥

 وغــري احلكوميــة والكيانــات الــدول مجيــع متكــني يف املتمثلــة األهــداف بــني التــوازن حيقــق حنــو
 إىل واحلاجــة غــري ال ســلمية ألغــراض اخلــارجي الفضــاء واســتخدام ستكشــافا مــن احلكوميــة

  .املستقبل وأجيال احلاضر جيل احتياجات مبراعاة اخلارجي الفضاء بيئة محاية
٦- 

 الوفـود  علـى  معروضـتان  الديباجـة  مـن  ٦ الفقـرة  من األوىل للجملة بديلتان صيغتان أدناه ترد[
  ].فيهما للنظر

  
  ]١ [البديل

لتطوير املسـتدام ألنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد حتقيـق التـوازن         [ويتطلب ا  
بني االحتياجات املتزايدة [جلميع الدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة] فيمـا يتعلـق باسـتخدام       
ــة       ــة تشــغيلية آمن الفضــاء اخلــارجي واحلاجــة [حاجــة البشــرية] إىل إبقــاء الفضــاء اخلــارجي بيئ

  راعات.]ومستقرة وخالية من الص
  

  ]٢ [البديل
[ويتطلب التطوير املسـتدام ألنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد حتقيـق التـوازن           

بني االستخدام املتزايد للفضاء اخلارجي واحلاجة إىل إبقاء الفضاء اخلـارجي بيئـة تشـغيلية آمنـة     
  ومستقرة وخالية من الصراعات.]

                                                         
  )٥(  A/68/189.  
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 الوفــود علــى معروضــتان الديباجــة مــن ٦ لفقــرةل اخلتــامي للجــزء بــديلتان صــيغتان أدنــاه تــرد[
  .]فيهما للنظر

  
  ]١ [البديل

[وينبغـي أن يفسَّـر مفهـوم ضـمان االسـتدامة ألنشــطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد مبعــىن          
اتبــاع الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة، فــرادى ومجاعــات، اســتراتيجيةً مــن أجــل حتقيــق   

وضع وتنفيذ سياسة فضائية مبا من شأنه إتاحـة مـربرات وجيهـة    االستمرارية يف حتسني عملييت 
وفرص وحوافز عملية للحفاظ على ذلـك التـوازن. ويـتعني علـى الـدول واملنظمـات احلكوميـة        
الدولية أن تضمن الفهم والدعم التامَّْين لتلـك األهـداف يف مجيـع قطاعـات األنشـطة الفضـائية       

  قرير السياسات الفضائية.]لديها وفيما خيص كل اجلوانب املتعلقة بت
  

  ]٢ [البديل
[ولضـــمان اســـتدامة أنشـــطة الفضـــاء اخلـــارجي يف األمـــد البعيـــد، ينبغـــي للـــدول واملنظمـــات 
احلكومية الدولية أن تتخذ طواعيـةً تـدابري علـى الصـعيدين الـدويل والـوطين لوضـع اسـتراتيجية         

ية واختــاذ القــرارات مــن أجــل حتقيــق االســتمرارية يف حتســني عملــييت وضــع السياســات الفضــائ 
  بشأهنا، وتنفيذ تلك االستراتيجية يف مجيع قطاعات األنشطة الفضائية لديها.]

  
 للجنـة  واخلمسـني  الرابعـة  الـدورة  يف مناقشـته  املقـرر  مـن  جديـد  اقتراح الديباجة من ٧ الفقرة[

  .]٢٠١٧ عام يف والتقنية العلمية الفرعية
تباع إجراءات لتنفيذ أنشطة الفضاء اخلـارجي  يقتضي تسيري العمليات الفضائية بأمان ا  -٧[

ــة        ــة والوافي ــدابري الناجع ــة جمموعــة مــن الت ــة الدولي ــدول واملنظمــات احلكومي ــها ال تتخــذ مبوجب
واملالئمــة زمنيــا علــى املســتويات السياســية والتنظيميــة والتقنيــة واملؤسســية تتــيح هلــا محايــة          

اطر واألخطـار والتهديـدات والتعـديات.    أجسامها الفضائية ومرافقها األرضية التابعـة مـن املخـ   
وينبغي لتلـك التـدابري أن متنـع أيضـا التسـبب (إجيابـاً أو سـلباً) يف حـدوث أو ظهـور خمـاطر أو           
أخطار أو هتديدات أو تعديات على األجسام الفضـائية األجنبيـة ومرافقهـا األرضـية التابعـة ممـا       

األرضـية التابعـة. وينبغـي أن تشـمل      قد ينتج عن و/أو ينبعث من أجسامها الفضـائية ومرافقهـا  
  التدابري اليت يتعني أن تتخذها الدول واملنظمات احلكومية الدولية يف هذا الصدد ما يلي:

  كفالة أمان أجسامها الفضائية ومرافقها األرضية التابعة؛  (أ)  
عـــن التســـبب، عـــن طريـــق فعـــل أو تقـــاعس متعمـــد، يف إضـــعاف  االمتنـــاع  (ب)  

  خلاصة هبا واألجنبية واملرافق األرضية التابعة، أو يف تعريضها للخطر؛األجسام الفضائية ا
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حتديــد مهــام أجســامها الفضــائية ومرافقهــا األرضــية التابعــة وبــارامترات نظــم   (ج)  
أمنها وتطوير قدرات تلـك األجسـام واملرافـق وكـذلك ضـمان محايتـها مـن عمليـات التـداخل          

تتعـرض لـه مـن تـأثريات سـلبية علـى حنـو آمـن مـع           اخلارجية غري املـأذون هبـا والتصـدي ملـا قـد     
  مراعاة املبادئ والقواعد واإلجراءات املعترف هبا دوليا، مبا يف ذلك إجراء املشاورات.]

  .]فيهما للنظر الوفود على معروضتان ةجالديبا من ٨ للفقرة بديلتان صيغتان أدناه ترد[
  

  ]١ [البديل
كـون هنـاك َتقابـل بـني مسـتوى االلتـزام بالوفـاء        ويتطلب تنفيذ املبادئ التوجيهيـة أن ي   -٨[

مبتطلبات األمان يف العمليات الفضائية، وعلى العموم، برصد اجتاهـات األمـان الـيت قـد يكـون      
ــة العهــد باملشــاركة يف أنشــطة الفضــاء       ــدائها مــن طــرف اجلهــات احلديث مــن املعقــول َتوقُّــع إب

جلهـات. وينبغـي االتفـاق علـى أنـه كلمـا       اخلارجي، ومستوى املعرفة واخلربة الذي بلغته تلك ا
ازدادت القدرات التقنية وغريها من القـدرات ذات الصـلة املتاحـة لدولـة معينـة، وجـب عليهـا        
التركيز أكثر على الوفاء باملسؤوليات املرتبطة بضمان األمان. ويف احلاالت الـيت يتـبني فيهـا أن    

ئ التوجيهيـة مهمـة صـعبة، وجـب علـى      وضع وسن املعـايري واإلجـراءات الالزمـة لتنفيـذ املبـاد     
اجلهات املشاركة السـعي إىل حتديـد مفـاهيم واعـدة هبـذا الشـأن واشـتراط التحسـني التـدرجيي          

  لبناء القدرات على الصعيد احمللي.]
  

  ]٢ [البديل
 وينبغي السماح للدول باعتماد تدابري لتنفيذ متطلبـات املبـادئ التوجيهيـة علـى مراحـل يف       - ٨[

الوطنية ووفقا لظروفها الوطنيـة وقـدراهتا. وينبغـي جتنـب فـرض لـوائح تنظيميـة تتسـم         إطار قوانينها 
بعدم الكفاية أو اإلفراط غري الضروري على أوساط الصناعة الفضائية، كما ينبغي مراعـاة العوامـل   

  املالية وغريها من العوامل املقبولة واملعقولة مع مراعاة احتياجات البلدان النامية ومصاحلها.]
ويستلزم مفهـوم ضـمان وتعزيـز االسـتدامة ألنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد،            -٩

باملعىن املأخوذ به علـى الصـعيد الـدويل واملـبني يف املبـادئ التوجيهيـة، احلاجـة إىل حتديـد السـياق          
د، العام لالستمرارية يف حتسني الكيفية اليت تعيد هبـا الـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة التأكيـ      

وهي تعكف على إعداد أنشطتها الفضائية وختطيطها والقيام هبا، على التزامها باستخدام الفضاء 
اخلارجي يف األغراض السلمية لضمان احلفاظ على بيئة الفضاء اخلارجي من أجل جيـل احلاضـر   

مع  وأجيال املستقبل، وكذلك حتديد األساليب الكفيلة بتحقيق تلك االستمرارية. وينبغي، متشياً
هذه املهمة األساسية، أن تكون مصاحل الدول واملنظمات احلكومية الدولية يف الفضاء اخلارجي، 
باعتبار ما هلا أو ُيحتمل أن يكون هلا من تبعات على الدفاع أو األمن القومي، متوافقة متامـاً مـع   
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علـى   فتح بـاب الفضـاء اخلـارجي أمـام أنشـطة االستكشـاف واالسـتخدام السـلميني مـع احلفـاظ          
وضعه مبقتضى املادة األوىل من معاهدة الفضاء اخلارجي ومبادئ القـانون الـدويل وقواعـده ذات    
الصلة. وينبغـي جتسـيد هـذا النـهج يف السياسـات واللـوائح التنظيميـة املعياريـة الـيت تعتمـد عليهـا            

اخلــارجي  الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة يف حتديــد املتطلبــات التشــغيلية املتعلقــة بالفضــاء  
واستخدام القدرات الفضائية وإدارة موجوداهتا الفضائية أو ما يتصل هبا مـن موجـودات اسـتنادا    

  إىل أسس قانونية والتصدي لألحداث أو الظروف غري املنظورة يف الفضاء اخلارجي.
ــدول       -١٠ ــة إىل جمموعــة كــبرية مــن املعــارف واخلــربات لــدى ال ــادئ التوجيهي وتســتند املب

حلكوميــة الدوليــة والكيانــات غــري احلكوميــة الوطنيــة والدوليــة. ومــن مثَّ فهــي هتــم واملنظمــات ا
الكيانات احلكومية وغري احلكومية على حدٍّ سواء، كما تتعلق جبميـع أنشـطة الفضـاء، اجلاريـة     
منها واملزمع القيام هبا، بالقدر املمكن عمليـا، وجبميـع مراحـل البعثـات الفضـائية، مبـا يف ذلـك        

  التشغيل والتخلص من املكونات يف هناية البعثة.اإلطالق و
واملقصـــود مـــن املبـــادئ التوجيهيـــة أن تـــدعم وضـــع ممارســـات وأطـــر لألمـــان علـــى     -١١

الصعيدين الوطين والدويل فيما يتعلق بالقيام بأنشطة الفضاء اخلارجي، مع الـتمكني يف الوقـت   
  الظروف اخلاصة بكل بلد.   ذاته من توخي املرونة يف تكييف هذه املمارسات واألطر حبسب

١٢- 

 الوفـود  علـى  معروضتان الديباجة من ١٢ الفقرة من األوىل للجملة بديلتان صيغتان أدناه ترد[
  .]فيهما للنظر

  
  ]١ [البديل

ــم املتحــدة           ــدات األم ــة معاه ــادئ التوجيهي ــانوين ذو الصــلة باملب ــار الق [ويشــمل اإلط
  ومبادئها احلالية بشأن الفضاء اخلارجي.]

  
  ]٢ ديل[الب

ــة بشــأن الفضــاء اخلــارجي [إطــارا         ــوفِّر معاهــدات األمــم املتحــدة ومبادئهــا احلالي [وت
  تنظيميا أساسيا] [خلفية تنظيمية أساسية] [سياقا تنظيميا أساسيا] للمبادئ التوجيهية.]  

وتراعى أيضاً املمارسات وأساليب العمل واملعايري التقنية والسياسـات العامـة احلاليـة واخلـربات     
ــة أن تكمــل        ا ــادئ التوجيهي ــن املب ــار أنَّ القصــد م ــام بأنشــطة الفضــاء، باعتب ــن القي ملكتســبة م

  اإلرشادات املتاحة فعال يف املعايري واللوائح التنظيمية احلالية.  
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واملبــادئ التوجيهيــة غــري ملزِمــة قانونــاً مبوجــب القــانون الــدويل، غــري أنَّ اإلجــراءات      -١٣
ون متسـقة مــع مبـادئ القـانون الـدويل وقواعـده املنطبقـة. وقــد       املتخـذة لتنفيـذها ينبغـي أن تكـ    

صــيغت مــن منطلــق حتســني ممارســات الــدول واملنظمــات الدوليــة فيمــا يتعلــق بتطبيــق مبــادئ    
القانون الدويل وقواعده ذات الصلة. وينبغي عدم تفسري هذه املبادئ التوجيهية بأهنـا تنقـيح أو   

  قواعد.  تكييف أو إعادة تفسري هلذه املبادئ وال
وينبغي للدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية والكيانات غري احلكومية الوطنيـة    -١٤

والدولية أن تتخذ طواعيـةً تـدابري، مـن خـالل آلياهتـا الوطنيـة أو اآلليـات األخـرى املعمـول هبـا           
غـي للـدول   لديها، لضمان تنفيذ هذه املبادئ التوجيهية إىل أبعد حد ممكـن وُمجـٍد عمليـا. وينب   

واملنظمات احلكومية الدولية أن تنفِّذ املبادئ التوجيهية وفقا اللتزاماهتا القائمة مبوجب القـانون  
  الدويل، مبا يف ذلك أحكام معاهدات األمم املتحدة ومبادئها املنطبقة بشأن الفضاء اخلارجي.

لـذي مفـاده أنَّ   وتشمل املعاهدات املنطبقة معاهدة الفضاء اخلارجي، وخصوصـا املبـدأ ا    -١٥
استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه ينبغي أن ُيضطلع هبما وفقا للقانون الدويل، مبا يف ذلك 
ميثــاق األمــم املتحــدة، بغيــة صــون الســلم واألمــن الــدوليني وتعزيــز التعــاون والتفــاهم الــدوليني.  

ستكشـاف الفضـاء   اخلاص بالتعاون الـدويل يف جمـال ا   ١٩٩٦وتشمل املبادئ املنطبقة إعالن عام 
اخلارجي واستخدامه لفائدة مجيع الدول ومصلحتها، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلـدان  
ــة يف تقريــر مجيــع      ــة الدوليــة احلري الناميــة، والــذي يشــار فيــه إىل أن للــدول واملنظمــات احلكومي

علــى جوانــب مشــاركتها يف التعــاون الــدويل يف جمــال استكشــاف واســتخدام الفضــاء اخلــارجي  
أســاس عــادل ومقبــول جلميــع األطــراف املعنيــة، وينبغــي أن تراعــي الشــروط التعاقديــة يف هــذه     
املشاريع التعاونية مراعاة تامة احلقوق واملصاحل املشروعة لألطراف املعنية[، وكذلك التشـريعات  

والقواعـد ذات  واللوائح التنظيمية الوطنية املالئمة، وااللتزامات الدولية بعـدم االنتشـار، واملعـايري    
الصلة. ويقتصر انطباق املبادئ التوجيهية املبينة أدناه بشأن بنـاء القـدرات علـى األنشـطة املتعلقـة      
باملركبات الفضائية والبيانات الفضائية؛ وينبغي أن ُيضـطلع بتلـك األنشـطة لبنـاء القـدرات وفقـا       

ــوائح ال      ــة ذات الصــلة والتشــريعات والل ــدم االنتشــار الدولي ــات ع ــة ذات  اللتزام ــة الوطني تنظيمي
، واملراعــاة احلقــة يف مباشــرة مجيــع التعــاون والتســاعدالصــلة]. [وتلتــزم الــدول االسترشــاد مببــدأ 

  أنشطتها يف الفضاء اخلارجي للمصاحل املقابلة اليت تكون جلميع الدول األخرى.]
يـة بيئـة الفضـاء    وُيعترب تنفيذ املبادئ التوجيهية خطـوة حكيمـة وضـرورية يف سـبيل محا      -١٦

اخلارجي من أجل جيل احلاضر وأجيال املستقبل. وينبغي للدول واملنظمات احلكوميـة الدوليـة   
والكيانات غري احلكومية الوطنية والدولية أن تتخذ طواعيةً تدابري، من خالل اآلليـات املعمـول   

  يا.هبا لديها، لضمان تنفيذ هذه املبادئ التوجيهية إىل أبعد حد ممكن وجمد عمل



 

24 V.16-09031 

 

A/AC.105/C.1/L.354/Rev.1  

وجتسد املبادئ التوجيهية توافقا دوليا يف اآلراء بشأن التـدابري الالزمـة لتعزيـز اسـتدامة       -١٧
ــد، اســتناداً إىل املســتوى املعــريف احلــايل واملمارســات      أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعي

لفضـاء  املعمول هبا. وسيتعني، كلما ازداد فهـم خمتلـف العوامـل الـيت تـؤثر يف اسـتدامة أنشـطة ا       
اخلارجي يف األمد البعيد، مراجعة جمموعة املبادئ التوجيهية، مع إمكانيـة تنقيحهـا علـى ضـوء     

  ما يستجد من استنتاجات.
ــة، الــيت تضــع مفهــوم [ضــمان        -١٨ ــة الطوعي ــادئ التوجيهي ــة مــن املب وتســتند اجملموعــة التالي

عـايري األساسـية للممارسـات    وتعزيز] استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، وحتـدد امل 
الوطنية والدوليـة يف هـذا اإلطـار، إىل مبـدأ مفـاده ضـرورة إبقـاء الفضـاء اخلـارجي بيئـة تشـغيلية            
مستقرة وآمنة وخاليـة مـن الصـراعات مـن أجـل جيـل احلاضـر وأجيـال املسـتقبل، وُتسـتخدم يف           

ــة       ــدول واملنظمــات احلكومي ــدويل. وينبغــي لل ــاون ال ــنم  األغــراض الســلمية وللتع ــة أن تغت الدولي
بالكامل الفرص املتاحة للزيادة املطردة يف إمكانية التنبؤ بأنشطة الفضاء وشفافيتها وبناء الثقـة يف  
هذا اجملال، من خالل اختاذ تدابري عملية خمصصة هلذا الغرض، ألنَّ من شأن ذلك املساعدة علـى  

  يف األمد البعيد. تنفيذ املبادئ التوجيهية بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي
وينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة، تنفيــذاً للمبــادئ التوجيهيــة، أن ترســي    -١٩

وتستخدم اللوائح التنظيميـة وآليـات التعـاون الـدويل الـيت مـن شـأهنا أن متكِّنـها مـن أداء املهـام           
[وُتتـرك للـدول    املتعلقة بضمان [وتعزيـز] اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد.       

واملنظمات احلكومية الدوليـة حريـة حتديـد مجيـع جوانـب التعـاون بينـها علـى أسـاس التسـاوي           
  والتوافق بني األطراف[، بدون أيِّ متييز].]

واهلدف من املبادئ التوجيهية هـو إتاحـة إطـار عملـي مـن أجـل زيـادة ترشـيد أنشـطة            -٢٠
لـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة القيـام      الفضاء اخلارجي من حيث التنظيم حبيث تسـتطيع ا 

بتلك األنشطة باستخدام اآلليات احلاليـة وإنشـاء آليـات جديـدة ميكـن التعويـل عليهـا يف تلبيـة         
احلاجة إىل تطوير اإلمكانات الفضـائية مـن خـالل جهـود التعـاون واملسـاعدة علـى التقليـل إىل         

ليـات الفضـائية مـن أضـرار جسـيمة، أو      أدىن حد مما يلحق ببيئة الفضـاء اخلـارجي وبأمـان العم   
  جتنب تلك األضرار قدر اإلمكان.

وُيعتــرب، دون املســاس بــأيٍّ مــن العناصــر املكونــة لضــمان اســتدامة أنشــطة الفضــاء           -٢١
ــة وحجــم املخــاطر يف خمتلــف        ــؤثر يف طبيع ــيت ت ــُد العوامــل ال ــد، حتدي اخلــارجي يف األمــد البعي

والتطورات اخلطرة احملتمل حدوثها يف بيئـة الفضـاء    جماالت أنشطة الفضاء اخلارجي واألحوال
أكثَر املهـام صـعوبة مـن حيـث تفعيـل اإلجـراءات الـيت ميكـن هبـا للـدول واملنظمـات احلكوميـة             
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الدولية، وفقا للـوائح التشـريعية والتعاهديـة املنطبقـة، أن تتعـاون بفعاليـة بـأن تتناصـح ويسـاعد          
  بعضها بعضا جبميع السبل العملية املمكنة.

وقد ُصنفت املبادئ التوجيهية ضمن الفئـات التاليـة تسـهيالً لتنفيـذها علـى يـد خمتلـف          -٢٢
الكيانات احلكوميـة وغـري احلكوميـة: (أ) السياسـة العامـة واإلطـار التنظيمـي ألنشـطة الفضـاء؛          
(ب) أمـان العمليــات الفضـائية؛ (ج) التعــاون وبنـاء القــدرات والتوعيـة علــى الصـعيد الــدويل؛      

  ) التنفيذ والتحديث. ث والتطوير يف اجملالني العلمي والتقين؛ (ه(د) البح
    

     املناقشة قيد تزال ال اليت التوجيهية املبادئ  -ثانياً  
   الفضاء ألنشطة التنظيمي واإلطار العامة السياسة  - ألف  

 واملنظمـات  احلكومـات  إىل موجهة إرشادات ١٠و ٩و ٨و ٧و )٦(٦ التوجيهية املبادئ يف ترد
 عامـة  سياسـات  وضـع  بشـأن  هبـا،  تقـوم  أو فضـائية  بأنشـطة  تأذن اليت املعنية، الدولية وميةاحلك
 تعيـد  كمـا . البعيـد  األمـد  يف اخلـارجي  الفضـاء  أنشـطة  استدامة تدعم وممارسات تنظيمية وأطر

ــد ــى التأكي ــة عل ــراض الفضــاء اســتخدام أمهي ــري ال ســلمية ألغ ــذ] )٧([غ ــدابري وتنفي  لضــمان ت
 قـد  حـوادث  أيِّ وقـوع  دون احليلولـة  أجل من اخلارجي الفضاء أنشطة يف لثقةا وبناء الشفافية

 وتشـمل . وأماهنـا  أمنها وعلى سلمية أغراض يف اخلارجي الفضاء بأنشطة القيام على سلباً تؤثر
 وطنيــة تنظيميــة أطــراً اخلــارجي الفضــاء بأنشــطة تقــوم الــيت الكيانــات اعتمــاد اإلرشــادات هــذه

ــدابري وتروجيهــا ــةالط للت ــادةً هبــا املوصــى وعي  وتشــمل. واســتدامتها األنشــطة هــذه أمــان يف زي
 واألحـداث  الفضـائية  األجسـام  بشـأن  معلومـات  علـى  العطِّـ الا تيسِّـر  تـدابري  أيضـاً  اإلرشادات

  .الفضائية العمليات عن املسؤولة بالكيانات اخلاصة االتصال بيانات وعلى املدارية
    

                                                         
وبذلك اختفى نص  ٦يف نص مشروع املبدأ التوجيهي  ٥أُدرجت األفكار الواردة يف مشروع املبدأ التوجيهي   )٦(  

  هذه اجملموعة من مشاريع املبادئ التوجيهية. من ٥مشروع املبدأ التوجيهي 
َتقرَّر إعادة النظر يف مدى وجاهة استعمال عبارة "ألغراض سلمية ال غري" يف النص برمته أو استخدام العبارة   )٧(  

يل، أي املادة الرابعة وغريها التالية بدالً من ذلك: "ألغراض سلمية حصراً"، يف ضوء التنظيم القانوين الدو
كام معاهدة الفضاء اخلارجي. وينبغي للوفود أن تتبادل وجهات النظر بشأن ما يعنيه مفهوم "ألغراض أح من

لنظر يف إمكانية إضفاء املزيد سلمية ال غري" يف الواقع، بالنظر إىل مجيع الظروف والعوامل ذات الصلة، مع ا
اضحة. ومن شأن التوافق يف اآلراء الوضوح والدقة على تفسري معناه وآثاره من خالل استخدام معايري و من

  أن ييسِّر املناقشات حول هذا النص.]
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   ٦ التوجيهي املبدأ    
   الفضائية األجسام تسجيل يف املتمثلة رسةاملما تعزيز    

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

  ]١ [البديل
ــة، دعمــاً ألهــداف       -١-٦[   ــة الدولي ــدول واملنظمــات احلكومي ينبغــي أن تواظــب ال

تضـمن التنفيـذ الفعـال     اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي، علـى اختـاذ تـدابري   
ــة. كمــا ينبغــي هلــا يف ذلــك      والشــامل إلجــراءات التســجيل املنصــوص عليهــا يف تلــك االتفاقي
السياق أن تتعهد بتعزيز املمارسة املتمثلة يف تسـجيل األجسـام الفضـائية علـى النحـو احملـدَّد يف       

اسـتحداث   القرارات والتوصيات ذات الصلة الصادرة عـن اجلمعيـة العامـة، وذلـك مـن خـالل      
أدوات عملية [واعتماد السياسات واللوائح التنظيمية املالئمة]، حبيـث حيظـى تقـدمي معلومـات     

دويل واسع النطاق مـع اسـتدامته يف األمـد البعيـد. وينبغـي للـدول        بقبولمفصلة عن التسجيل 
 واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة أن تتصــرف يف هــذا امليــدان بــالتحلي بــروح املســؤولية، معتــربةً  

  التسجيل الصحيح لألجسام الفضائية عامالً هاما يف ضمان األمن يف الفضاء اخلارجي.]
  

  ]٢ [البديل
ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تضمن، وفقاً ألحكام وأهداف   -١-٦[  

اتفاقية تسجيل األجسام املطلقـة يف الفضـاء اخلـارجي، [ومبراعـاة تعزيـز ممارسـات التسـجيل الـيت         
ــة العامــة يف قرارهــا   أ ــة ذات   ٦٢/١٠١وصــت هبــا اجلمعي ــة الدولي ،] [وكــذلك القواعــد القانوني

ــدول       ــاً هلــذا الغــرض، ينبغــي لل ــذ الفعــال والشــامل ملمارســات التســجيل. وحتقيق الصــلة،] التنفي
واملنظمات احلكوميـة الدوليـة أن تعتمـد مـا يلـزم مـن سياسـات عامـة ولـوائح تنظيميـة ترمـي إىل            

مارسات. وينبغي أن تشـمل تلـك السياسـات العامـة واللـوائح التنظيميـة معلومـات        تعزيز تلك امل
مفصلة عن األجسام الفضائية وعن تشغيلها وحالتها، حىت حتظـى تلـك املمارسـات بقبـول دويل     
واسع النطاق وتتحقق هلا االستدامة يف األمد البعيد. وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدوليـة  

ةً بروح املسؤولية، وراء بلوغ هذه الغاية، باعتبار التسـجيل الصـحيح لألجسـام    أن تسعى، متحلي
الفضائية عامالً حامساً يف ضـمان األمـن واألمـان يف الفضـاء اخلـارجي، ومـن مث شـرطاً السـتدامة         
األنشطة الفضائية يف األمد البعيـد. وحتقيقـا هلـذه الغايـة، ينبغـي للدولـة املسـؤولة، مبوجـب املـادة          

مــن معاهــدة الفضــاء اخلــارجي، عــن اإلذن بــإطالق جســم يف الفضــاء اخلــارجي وعــن   السادســة
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اإلشراف عليه ضمان أن ُيتخذ قبل اإلطالق، على النحو الواجـب، مجيـع مـا يلـزم مـن ترتيبـات       
  )٨(والتزامات حىت تسجل الدولة (إحدى الدول) املطِلقة اجلسم بالشكل الصحيح.]

ح يف الصـكوك التنظيميـة الـيت ُتنِفـذها الـدول      ينبغي الفهم و/أو الـنص بوضـو    -٢-٦  
واملنظمات احلكومية الدولية بأنه ال جيوز للدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن تقـوم، شـكليا      
أو عمليا، بإغفال إجراءات التسجيل أو تنفيذها بشكل غـري صـحيح حيـث إن ذلـك قـد تترتـب       

العمليــات الفضــائية. وينبغــي للــدول   عليــه انعكاســات ســلبية خطــرية فيمــا خيــص ضــمان أمــان   
ــاع عــن التســجيل وأالَّ جتيــز هــذه      ــة [أن تــثين عــن ممارســات االمتن ــة الدولي واملنظمــات احلكومي
املمارسات أليِّ سـبب كـان] [أالَّ تـدعم أو جتيـز ممارسـات [تسـجيل] تتعـارض مـع االلتزامـات          

عمليـات إطـالق حمـددة    مبوجب اتفاقية التسجيل]. كمـا ينبغـي البحـث عـن حلـول مـىت أثـارت        
  ألجسام فضائية مسائل قانونية أو تقنية تستوجب توخي احلرص يف تنفيذ إجراءات التسجيل.

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

  ]١ [البديل
معقـول بعـدم تسـجيل    بشـكل  إذا أمكن [االدعاء] [االحتجاج] [االفتـراض]    -٣-٦[  

   ئي وفقــاً للمعــايري املنصــوص عليهــا يف اتفاقيــة التســجيل ويف قــرارات اجلمعيــة العامــةجســم فضــا
[، على اعتبار أن مثة دوال متارس التسجيل استناداً إىل تلك القرارات نظرا لكوهنا ليسـت أطرافـا   
يف االتفاقية]، جـاز للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن توجـه طلبـا إىل الدولـة (الـدول) أو          

نظمة (املنظمات) احلكومية الدولية اليت مل تستوِف معايري التسجيل، مع مراعاة مجيع الظـروف  امل
املوقــف. وينبغــي الــرد علــى طلبــات التوضــيح، مــع تــوفري التعليقــات ذات  لتوضــيحذات الصــلة، 

الصلة، حسب االقتضاء. وُيفضَّـل أن تقـدم الـدول/املنظمات احلكوميـة الدوليـة الـيت توجَّـه إليهـا         
لك الطلبات، لدى الرد، تأكيدات بأن سوء إدارة التسجيل سيعالَج، عندما حيـدث فعـال، علـى    ت

النحو الواجب. ويف مجيع احلاالت اليت تكون فيهـا الـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة عازمـة       
على تقدمي طلب من هذا القبيل، ينبغي أن تكـون هنـاك أسـباب كافيـة علـى حنـو معقـول للقيـام         

  بذلك.]
  

                                                         
تشرين  ٩إىل  ٥اقُترح، أثناء االجتماع األول للفريق العامل يف فترة ما بني الدورات، املعقود يف الفترة من   )٨(  

  القبول.ب ٣-٦للفقرة  ٢، حذف اجلملة األخرية من هذه الفقرة إذا حظي البديل ٢٠١٥أكتوبر األول/
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  ]٢ البديل[
ينبغــي للدولــة الــيت ســُيطلَق مــن أراضــيها أو مــن مرافقهــا جســٌم فضــائي أن      - ٣- ٦[  

تتصل، قبل إطالق اجلسم الفضائي وعند عدم وجود اتفاق مسبق، بالدول أو املنظمات الدوليـة  
اليت ميكن وصفها بأهنا الدول املطِلقة لذلك اجلسم الفضائي [من أجل االتفـاق علـى الدولـة الـيت     

غي هلا، أو الكيان الذي ينبغي له، تسـجيل اجلسـم الفضـائي] [مـن أجـل االتفـاق علـى كيفيـة         ينب
املضي يف تسجيل ذلك اجلسم الفضائي علـى وجـه التحديـد]. [وعقـب إطـالق جسـم فضـائي،        

[أو منظمات حكوميـة دوليـة مشـارِكة يف إطـالق اجلسـم       دولإذا] [وإذا] حدث أن كان لدى 
ــأنَّ    الفضــائي، مبراعــاة املعــايري  ــة التســجيل،] ســبب يــدعوها إىل االعتقــاد ب  ذات الصــلة يف اتفاقي

اجلسم الفضائي [الـذي أُطلـق] لـن يسـجَّل، كـان علـى تلـك الـدول [أن تنسـق مـع الـدول الـيت             
ُيحتمل أن تكون قد أطلقت ذلـك اجلسـم] [و/أو املنظمـات احلكوميـة الدوليـة املسـتبانة أعـاله]        

ل واملنظمات احلكومية الدولية اليت هلا واليـة قضـائية أو سـيطرة    [أن تنسق فيما بينها و] مع الدو
على اجلسم الفضائي غري املسجَّل من أجل حتديد الدولة اليت ينبغـي هلـا [أو الكيـان الـذي ينبغـي      
لــه] [أو املنظمــة احلكوميــة الدوليــة الــيت ينبغــي هلــا] تســجيل اجلســم الفضــائي. ويف حــال تلقــي    

كورة أعــاله أو أي دولــة أخــرى] [و/أو منظمــة حكوميــة دوليــة] [إحــدى الــدول] [الدولــة املــذ
استفساراً بشأن التسجيل، كان [على تلك الدولـة] [عليهـا] أن تـرد علـى االستفسـار يف أقـرب       
وقت ممكن عمليا بغية [حتديد الدولة اليت ينبغي هلا، أو الكيان الـذي ينبغـي لـه، تسـجيل اجلسـم      

  ة أي مسألة معينة تتعلق بالتسجيل.]الفضائي] [تيسري توضيح و/أو تسوي
ينبغي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة أن يـؤدي بفعاليـة مهـام      -٤-٦  

متكاملــة خبصــوص مــا يلــي: (أ) مجــع معلومــات عــن عمليــات اإلطــالق املداريــة املنفــذة (أي     
وعـن  عمليات اإلطالق اليت متت فعال وأسـفرت عـن وضـع أجسـام يف مـدار أرضـي أو أبعـد)        

األجسام املداريـة (أي األجسـام الفضـائية الـيت أُطلقـت فعـال إىل مـدار أرضـي أو أبعـد)؛ (ب)          
إسناد تسميات دوليـة لعمليـات اإلطـالق املداريـة واألجسـام املداريـة وفقـاً لنظـام جلنـة أحبـاث           
الفضاء، عالوة على موافاة دول التسـجيل بتلـك التسـميات. وينبغـي أن يلتـزم املكتـب بتعزيـز        

متكني الدول من التقيد على حنو ُمْرضٍ باملمارسات املقبولة من خـالل   شأهنابادرات اليت من امل
  .٦٢/١٠١تقدمي معلومات مفصلة عن التسجيل وفقا لقرار اجلمعية العامة 

ينبغــي للــدول املطِلقــة، وللمنظمــات احلكوميــة الدوليــة عنــد االقتضــاء، أن      -٥-٦  
ــها   تتحمــل املســؤولية عــن أن تطالــب مقــدم   ي خــدمات اإلطــالق يف الفضــاء واملســتفيدين من

التسجيل املنصوص عليها يف اتفاقية التسجيل، وأن تشجع تلك اجلهـات   شروطباستيفاء مجيع 
ــدول           ــي لل ــك. وينبغ ــى ذل ــا عل ــن التســجيل وأن حتثه ــات مفصــلة ع ــوفري معلوم ــل ت ــى تقبُّ عل
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ــاً مؤسســيا علــى ا     ــة الــيت أضــفت طابع ــة الدولي ــوفري  واملنظمــات احلكومي ــة يف ت ملمارســة املتمثل
معلومــات مفصــلة عــن التســجيل أن تســعى جاهــدة إىل اإلبقــاء علــى تلــك املمارســة وحتديــد     

  الظروف اليت تعقِّد حتقيق تلك املهمة.
 ٢ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تتصـرف وفقـا للفقـرة الفرعيـة       -٦-٦  

ك من خالل النظر يف تقدمي معلومـات تصـف   ، وذل٦٢/١٠١من قرار اجلمعية العامة ‘ ٢‘(ب) 
حالة اجلسم الفضائي املعين والتغريات اليت تطرأ على موقعه املداري. وألغراض تنظيم الفهم مـن  

، ٦٢/١٠١مـن قـرار اجلمعيـة العامـة     ‘ ٢‘(ب)  ٢حيث املعلومات املطلوبة وفقا للفقرة الفرعيـة  
  الة العمليات اليت ميكن استخدامها:تتضمن القائمة التالية معلومات عن التغيريات يف ح

  إهناء تشغيل جسم فضائي أو جتديده؛  (أ)  
فقـــدان القـــدرة علـــى تشـــغيل جســـم فضـــائي مـــن جـــراء خلـــل تقـــين أو           (ب)  
  أخرى؛  ألسباب
ــال          (ج)   ــور احتم ــع ظه ــق جســم فضــائي م ــتحكم يف حتلي ــى ال ــدرة عل ــدان الق فق

جسـام فضـائية أخـرى عاملـة و/أو     التشويش الضار لترددات راديوية على وصـالت راديويـة أل  
  احتمال االقتراب اخلطري من أجسام فضائية أخرى عاملة؛

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

نشر عناصر تكنولوجية تؤدي إىل تغيري خصـائص اجلسـم الفضـائي الـيت تـؤثر        (ه)  
  دار (إذا كان هذا النشر متوخى).يف مدة بقائه يف امل

ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة، متصــرفةً علــى النحــو ذاتــه، أن     -٧-٦  
مــن قــرار اجلمعيــة العامــة ‘ ٣‘(أ)  ٤تنظــر يف تــوفري املعلومــات املشــار إليهــا يف الفقــرة الفرعيــة 

ضائي، وذلـك وفقـاً   ، واليت تصف التغريات الطارئة على املوضع املداري للجسم الف٦٢/١٠١
  للقائمة التالية:

التغيري يف البارامترات املدارية للجسم الفضائي الذي ينجم عنه انتقال اجلسـم    (أ)  
  الفضائي إىل منطقة أخرى يف الفضاء القريب من األرض؛

وضع جسـم فضـائي يف مـدار للمخلفـات الفضـائية أو يف مـدار يـنخفض فيـه           (ب)  
  العمر التسياري؛

  املوضع يف املدار الثابت بالنسبة إىل األرض؛تغيُّر   (ج)  
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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.
ى أجسام فضائية أخرى مـن املزمـع   يف حال احتواء اجلسم الفضائي املطلَق عل  -٨-٦  

فصلها عنه مستقبال من أجل حتليـق مـداري مسـتقل، كـان علـى الـدول واملنظمـات احلكوميـة         
الدوليــة، عنــد تدوينــها تلــك األجســام يف ســجلها وعنــد موافاهتــا األمــني العــام لألمــم املتحــدة   

م الفضـائية  مبعلومات التسجيل، أن تبني (علـى شـكل مالحظـات هامشـية مـثال) عـدد األجسـا       
املزمــع فصــلها عــن اجلســم الرئيســي وأمساءهــا، علمــا بأنــه ينبغــي عــدم إعطــاء تلــك األجســام     

  الفضائية أمساء خمتلفة أو معدلة عند تسجيلها يف مرحلة الحقة.
ــرة    -٩-٦   ــا للفق ــرار       ٢وفق ــالنظر إىل ق ــة التســجيل، وب ــة مــن اتفاقي ــادة الرابع مــن امل

مـن قـرار اجلمعيـة     ٣-٤ت التسـجيل، وكـذلك املبـدأ    بشـأن ممارسـا   ٦٢/١٠١اجلمعية العامـة  
، ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تقدم إىل مكتب شؤون الفضـاء  ٤٧/٦٨العامة 

اخلارجي معلومات من خالل اآلليات املقبولة دوليـا عـن مجيـع األنشـطة أو األجسـام الفضـائية       
  اء اخلارجي.اليت تنطوي على استخدام مصادر قدرة نووية يف الفض

    
   ٧ التوجيهي املبدأ    
 بأنشطة بالقيام االلتزام على الوطنية، العامة السياسة أطر أو/و القانونية األطر يف النص،    

   غري ال سلمية ألغراض فضائية
ينبغــي للــدول الــيت تقــوم بأنشــطة يف الفضــاء اخلــارجي أو تــأذن بالقيــام هبــا أو     -١-٧  

كومية الدولية اليت تقـوم بتلـك األنشـطة، أن تتقيـد باملبـدأ      تشرف عليها، وكذلك للمنظمات احل
القــائم منــذ وقــت طويــل، والــذي مفــاده أنَّ استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه جيــب أن 
يكونا ملا فيه مصلحة كـل البلـدان، وينبغـي هلـا أن تـنص، يف األطـر القانونيـة و/أو أطـر السياسـة          

بالقيام بتلك األنشطة ألغراض سـلمية ال غـري. ودون املسـاس    العامة الوطنية لديها، على االلتزام 
بأيِّ تعريف مفاهيمي أوسع قد يعطَى، يف إطار منظومة األمم املتحـدة و/أو املعاهـدات الدوليـة،    
الستخدام الفضاء اخلارجي ألغراض سلمية ال غري، وقد يستويف معايري إضـافية، لـيس مـن شـأن     

ة ال غـري احليلولـة دون القيـام بأنشـطة للرصـد [مـن خـالل        القيام بأنشطة فضائية ألغـراض سـلمي  
ــن         ــدعم األم ــنظم الفضــائية العســكرية][، ت ــات وال ــالنظم الفضــائية اخلاصــة باملعلوم االســتعانة ب
القومي]. وينبغي اعتبار هذا االلتزام باستخدام الفضاء اخلارجي ألغراض سـلمية ال غـري متناسـبا    
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ضــمان الشــفافية وبنــاء الثقــة يف أنشــطة الفضــاء اخلــارجي مــع ضــرورة املســامهة يف نظــام لتــدابري 
واملشاركة البناءة يف حوار دويل، مبا يف ذلك إجراء مناقشات يف إطار اجلمعية العامـة، بشـأن مـا    
قد يواجه أمن الفضاء واستدامته من حتديات. وينبغي أن ختضع املصاحل األمنية املشروعة اليت قـد  

للقــانون الــدويل املنطبــق وأن تراعــى فيهــا املصــاحل املشــتركة   تكــون للــدول يف الفضــاء اخلــارجي
  للبشرية مجعاء.

، وال سـيما الـدول الـيت هلـا قـدرات كـبرية يف ميـدان الفضـاء، أن         للـدول ينبغي   - ٢- ٧  
ــة يف حتقيــق اهلــدف املتمثــل يف منــع حــدوث ســباق تســلح يف الفضــاء اخلــارجي،       تســهم بفاعلي

التعــاون الــدويل يف جمــال استكشــاف الفضــاء اخلــارجي       باعتبــار ذلــك شــرطاً أساســيا لتعزيــز    
واستخدامه يف األغـراض السـلمية. ووفقـاً للمـادة الرابعـة مـن معاهـدة الفضـاء اخلـارجي، تتعهـد           

أيِّ أجسـام حتمـل أسـلحة نوويـة أو أيَّ نـوع آخـر مـن         وضـع الدول األطراف يف االتفاقية بعـدم  
وضع مثـل هـذه األسـلحة علـى أجـرام مساويـة،       أسلحة الدمار الشامل يف مدار حول األرض، أو 

أو وضع أسلحة يف الفضاء اخلارجي بأيِّ طريقة أخرى. وبنـاء علـى ذلـك، تشـجَّع الـدول علـى       
العمل معا من أجل التصدي للمخاطر اليت هتدد السلم واألمن واألمان واستدامة أنشـطة الفضـاء   

ك اإلطار أمـوراً يف مجلتـها تقريـر فريـق     اخلارجي يف األمد البعيد. وينبغي للدول أن تراعي يف ذل
                )٩(.اخلرباء احلكوميني املعين بتدابري كفالة الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي

   ٨ التوجيهي املبدأ    
 حدوث دون احليلولة أجل من النفس لضبط وتكنولوجية عملياتية تدابري تنفيذ    

   )١٠(اخلارجي الفضاء يف سلبية تطورات
ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، يف إطـار قيامهـا بتحديـد واعتمـاد       -١-٨  

ودعـم مهـام ومتطلبـات عملياهتـا الفضـائية، وإرشـاداهتا ومبادئهـا وإجراءاهتـا العملياتيـة املتعلقــة          
بأمن الفضاء، وبتحديد واستعمال ما يلزم مـن قـدرات بشـأن تقـدير احتياجاهتـا يف هـذا اجملـال        

أن تضمن وجود إدراك أساسي لدى وكاالهتا وهيئاهتا احلكومية املعنية، عـالوة علـى   وتلبيتها، 
الكيانات غري احلكومية املعنية اخلاضعة لواليتها القضائية و/أو لسيطرهتا، لضرورة املواءمـة بـني   
األهـــداف الـــيت تتوخاهـــا والوســـائل الـــيت تســـتخدمها تلـــك اجلهـــات، مـــن ناحيـــة، واملعـــايري  

                                                         
  )٩(  A/68/189.  
تشرين  ٩إىل  ٥اقُترح، يف االجتماع األول للفريق العامل يف فترة ما بني الدورات، املعقود يف الفترة من   )١٠(

، أن ُينقل مشروع املبدأ التوجيهي هذا إىل القسم املعنون "أمان العمليات الفضائية"، ٢٠١٥األول/ أكتوبر 
  د يف هذه املسألة.غري أن الفريق العامل مل يبت بع
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عنية املنصوص عليها يف القانون الدويل، مبا فيها أحكام املادة التاسعة من معاهـدة  واملتطلبات امل
الفضاء اخلارجي، من ناحيـة أخـرى، كمـا ينبغـي أن تتأكـد مـن أنَّ تلـك العمليـات ال تشـوش          

اتفـاق صـريح علـى مثـل ذلـك التشـويش        هنـاك على تشغيل أجسام فضائية أجنبية، ما مل يكـن  
احلكومية الدولية اليت متارس واليتها القضائية و/أو سيطرهتا على تلـك  بني الدول أو املنظمات 

  األجسام الفضائية، أو ما مل يكن هناك تنسيق لإلجراءات مع تلك اجلهات.
ــة الدوليــة، عنــد قيامهــا بعمليــات فضــائية      -٢-٨   ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكومي

يـب مـن األرض ومـا يقـع فيـه مـن       ترمي إىل مجع معلومات عن األجسام املوجـودة يف مـدار قر  
ــه مــن أحــوال، مــن خــالل     ــاتأحــداث ويعتري ــات    عملي اســتطالع ورصــد عامــة أو أي عملي

أخرى، مبا قد يتطلـب االقتـراب مسـافات قصـرية نسـبيا مـن أجسـام فضـائية أجنبيـة والتحليـق           
ا أو على مقربة منها، أن تشترط وجود ضمانات ملنع تعرُّض تلك األجسام آلثـار سـلبية، ماديـ   

تشغيليا. وتفادياً لنشـوء وضـع قـد ُتصـنَّف فيـه عمليـات االقتـراب مسـافات قصـرية نسـبيا مـن            
أجسام فضائية أجنبية والتحليق على مقربة منـها علـى أهنـا مـن األعمـال غـري املـأذون هبـا و/أو         

ة، العدائية حبيث إهنا قـد تتسـبب يف نشـوء صـراع، ينبغـي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـ         
كقاعدة عامـة ومـن منطلـق إدراكهـا التـام للقيـود الـيت يفرضـها القـانون الـدويل واملعـايري ذات            
ــه أعمــال يف الفضــاء       ــيم و/أو توجي ــد تقي ــزم اتباعهــا عن ــاعتراف دويل ويل الصــلة الــيت حتظــى ب
اخلارجي، جتنُّـب التـأثري سـلباً علـى األجسـام الفضـائية األجنبيـة و/أو املسـاس بالتشـغيل اآلمـن           

  لك األجسام على حنو ال تراه مالئما و/أو مقبوال إن هو طُبق على أجسامها الفضائية.لت
ُتشجَّع الـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة، خاصـة الـدول واملنظمـات الـيت           -٣-٨  

لديها قدرات وممارسات هبذا الشـأن، أن ُتطِْلـَع جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض        
للحالة يف الفضاء اخلارجي على أساس االعتبـار العـام املتمثـل يف احلفـاظ      على تقييمها السلمية

على الفضاء اخلارجي كبيئة تشغيلية آمنة ومستقرة وخالية من الصـراعات. كمـا ُتشـجَّع علـى     
طالع على اخلصائص املميِّزة، بالقدر الذي تراه ضروريا من التفصيل، للظـواهر واألحـداث   الا

  ضاء اخلارجي.اليت تؤثر يف أمن الف
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   ٩ التوجيهي املبدأ    
 خالل من أجنبية فضائية أجسام تشغيل على التشويش منع إىل ترمي سياسات تنفيذ    

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

  ]١ [البديل
للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة، عنــد تنظيمهــا وإدارهتــا للوظــائف  ينبغــي  -١-٩[  

الرامية إىل ضـمان القيـام بالعمليـات الفضـائية بأمـان وبـروح املسـؤولية، مبراعـاة أمـور يف مجلتـها           
متطلبات املادة السادسة من معاهدة الفضاء اخلارجي، أالَّ تنخرط و/أو تشترك، على حنو مباشـر  

شر، يف أنشطة فيها دعم أو مساعدة أليِّ ممارسة تتطلب أن ُيدَمج، يف أجسام فضـائية  أو غري مبا
و/أو مكوناهتــا املزمــع تصــديرها أو اســتخدامها مــن جانــب مــتلقِّني أو مســتخِدمني أجانــب عــن  
طريــق البيــع أو االســتئجار أو غــري ذلــك، أيُّ أجهــزة و/أو براجميــات حمــوَّرة للتشــويش دون إذن  

العادي ملعدات أجسام فضـائية أجنبيـة و/أو الوصـول دون إذن إىل نظـم معلومـات      على التشغيل 
تلك األجسام. وباملثل، ينبغي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن ُتلـزِم الكيانـات اخلاضـعة        
لواليتها القضائية و/أو لسيطرهتا بأن تقدم ضمانات أو تأكيدات بامتناعهـا وامتنـاع موظفيهـا أو    

و املتعاقدين معها من الباطن على أيِّ مسـتوى كـان عـن أيِّ ممارسـة مـن هـذا القبيـل.        مقاوليها أ
وينبغي للدول أو املنظمات احلكوميـة الدوليـة الـيت متـارس واليتـها القضـائية و/أو سـيطرهتا علـى         
مصــنِّعي ومــورِّدي املركبــات الفضــائية و/أو مكوناهتــا أن تشــهد رمسيــا خبلــوِّ هــذه املركبــات          

املكونات من أيٍّ من تلك األجهزة و/أو الرباجميات املدجمة، وذلك يف إطار اإلجراءات املكرسة و
للتحقــق مــن األمــن واألمــان وضــماهنما و/أو بنــاء علــى طلــب املتلقــي أو املســتخِدم. وينبغــي أن  
 يكون من املعلوم للجميع بأنه قد يترتب على أيِّ ممارسة مناقضة لذلك تبعات خطرية على أمان

العمليات الفضائية، بغض النظر عن الدوافع اليت قـد تـربر تلـك املمارسـة و/أو بغـض النظـر عـن        
نة أو عن نطاق هذا التـأثري أو مدتـه أو   يَّطبيعة التأثري احملتمل أليِّ أجهزة و/أو براجميات مدجمة مع

حتــوير بــرامج  شــدته، أو معــايري االســتخدام أو األهــداف النهائيــة املتوخــاة يف هــذا الســياق، ألنَّ 
التحكم واملكونات األخرى اليت يتسىن إدماجها يف األجسام الفضـائية ميكنـها، عنـد التفعيـل، أن     
تــؤثر تــأثرياً ســلبيا علــى صــالحية األجســام الفضــائية الــيت حتملــها للتشــغيل وعلــى اســتمرار هــذه  

                                                         
تشرين  ٩إىل  ٥اقُترح، يف االجتماع األول للفريق العامل يف فترة ما بني الدورات، املعقود يف الفترة من   )١١(

، أن ُينقل مشروع املبدأ التوجيهي هذا إىل القسم املعنون "أمان العمليات الفضائية"، ٢٠١٥األول/ أكتوبر 
  هذه املسألة.غري أن الفريق العامل مل يبت بعد يف 
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ــر حــدوث أعطــ          ــادة خط ــد زي ــى وجــه التحدي ــها عل ــا ميكن ــا، كم ــة مهامه ال األجســام يف تأدي
  واحتماالت وقوع أحداث وحوادث.

نظــراً إىل أنَّ أيَّ ممارســة يتناوهلــا هـــذا املبــدأ التــوجيهي وميكــن أن تـــؤثِّر يف         -٢-٩  
أجسام فضائية أجنبية على حنو ميكن أن يـؤدي، علـى وجـه اخلصـوص، إىل اإلخـالل بـاألوامر       

الدوليـة الـيت متـارس     املرسلة إىل تلك األجسام، من شأهنا حرمـان الـدول واملنظمـات احلكوميـة    
ــا          ــن حقوقه ــك املوجــودات يف الفضــاء اخلــارجي م ــى تل ــيطرهتا عل ــها القضــائية و/أو س واليت
ومصاحلها، ينبغي اعتبار أنَّ تلك املمارسات تنتهك مبـادئ وقواعـد القـانون الـدويل و/أو ختـلُّ      

ــادة التاســعة مــن معاهــدة الفضــا      ــادئ والقواعــد املســتمدة مــن امل ــداً املب ء اخلــارجي هبــا، وحتدي
  وكذلك املعايري الراسخة بشأن املمارسات املتبعة حبسن نية والنـزاهة التجارية.]

  
  ]٢ [البديل

ينبغي للدول أن تتخذ تدابري معقولـة تضـمن سـالمة سلسـلة اإلمـداد حبيـث         -١-٩[  
يتسىن للمستخدمني النـهائيني أن يثقـوا يف أمـن منتجـات تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت.        

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

    
   ١٠ التوجيهي املبدأ    
  )١٢(عمد عن الطبيعية الفضاء بيئة تغيري عن االمتناع    

 
ــة أن تكــون       -١-١٠   ــة الدولي ــات احلكومي ــدول واملنظم ــي لل ــة  ينبغ ــة تام ــى دراي  عل

ــا        ــنجم عــن ســوء اســتخدام التكنولوجي ــز علــى جتنــب األزمــات الــيت قــد ت باحلاجــة إىل التركي
والوسائل التقنية لتغيري بيئة الفضاء الطبيعية عن عمد، وعلى التحكم يف تلك األزمات اليت قـد  

ــدو          ــي لل ــه، ينبغ ــاء علي ــد تتســبب يف إضــعافها. وبن ــر و/أو ق ــنظم الفضــائية للخط ــرِّض ال ل تع
واملنظمات احلكومية الدولية أن تعطي األولويـة السـتخدام التكنولوجيـا والوسـائل التقنيـة الـيت       
تليب متطلبات األمـان للعمليـات الفضـائية املشـمولة باتفاقيـة حظـر اسـتخدام تقنيـات التغـيري يف          

 ١٨البيئة ألغراض عسكرية أو أليِّ أغـراض عدائيـة أخـرى، الـيت فُـتح بـاب التوقيـع عليهـا يف         
. وينبغــي للــدول ١٩٧٨تشــرين األول/أكتــوبر  ٥ودخلــت حيــز النفــاذ يف   ١٩٧٧أيار/مــايو 

                                                         
تشرين  ٩إىل  ٥اقُترح، يف االجتماع األول للفريق العامل يف فترة ما بني الدورات، املعقود يف الفترة من   )١٢(

، أن ُينقل مشروع املبدأ التوجيهي هذا إىل القسم املعنون "أمان العمليات الفضائية"، ٢٠١٥األول/ أكتوبر 
  ملسألة.غري أن الفريق العامل مل يبت بعد يف هذه ا
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واملنظمات احلكومية الدولية أن تتفق على أنَّ من شأن استخدام تقنيـات تغـيري البيئـة ألغـراض     
ســلمية أن يــؤدي، مــا مل يكــن قائمــاً علــى معــايري وإجــراءات ضــمان األمــان ذات الصــلة، إىل   

ام الفضــائية العاملــة املوجــودة يف املــدار أو إتالفهــا وإىل إحــداث آثــار واســعة اإلضــرار باألجســ
النطاق و/أو طويلة األمد و/أو بالغة. وقد تشكل تلك اآلثـار خطـراً حمـدقاً و/أو الحقـاً يتمثـل      
يف تشظي أجسام فضائية أجنبيـة أو أيِّ أجسـام فضـائية أخـرى وقـد تـؤدي إىل انتشـار احلطـام         

  واسع مبا يتعذر معه استخدام املدار. الفضائي على نطاق
ــات          -٢-١٠   ــد بالعملي ــن عم ــين "التالعــب ع ــوجيهي، يع ــدأ الت ــذا املب ــراض ه وألغ

الطبيعية" التحوير املتعمد خلصائص بيئة الفضـاء (التركيـز اإللكتـروين للغـالف األيـوين ودرجـة       
ــدة االنبع      ــة، وشــ ــه الكيميائيــ ــوي وتركيبتــ ــوي العلــ ــالف اجلــ ــة الغــ ــه، وكثافــ ــات حرارتــ اثــ

ــعاعية        ــة إشـ ــاء أحزمـ ــك إنشـ ــا يف ذلـ ــعاعية، مبـ ــة اإلشـ ــائص األحزمـ ــية، وخصـ الكهرمغنطيسـ
اصــطناعية). وبنــاء عليــه ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة، عنــد التخطــيط ألنشــطة 
الفضــاء اخلــارجي وتنفيــذها، أالَّ تقــوم و/أو أالَّ تســمح للكيانــات اخلاضــعة لواليتــها القضــائية   

ن تقوم، باستخدام تقنيات تغـيري قـد تـؤثر علـى حالـة بيئـة الفضـاء علـى حنـو يـؤثر           وسيطرهتا بأ
سلبيا على املركبات الفضائية العاملة أو ما يرتبط هبا من بىن حتتية أرضية أو بيئـة الفضـاء بقـدر    
يعادل أو يضاهي اآلثار املدرجة يف املادة األوىل مـن اتفاقيـة حظـر اسـتخدام تقنيـات التغـيري يف       

يئة ألغراض عسكرية أو أليِّ أغـراض عدائيـة أخـرى. وينبغـي للـدول واملنظمـات احلكوميـة        الب
الدولية أن تدرك متاماً أنَّ هذا التـأثري السـليب قـد يفضـي إىل تعطيـل املركبـات الفضـائية العاملـة         
وما يرتبط هبا مـن بـىن حتتيـة أرضـية، والتشـويش علـى الوصـالت الراديويـة الفضـائية، ووقـوع           

يف عمليــات الــتحكم يف األجســام الفضــائية واملعــدات ونظــم املالحــة املوجــودة علــى    أعطــال 
متنـــها، وتشـــويه اإلشـــارات الراديويـــة املســـتخدمة يف قيـــاس بـــارامترات مســـارات األجســـام   
الفضائية. وميكن هلذه اآلثار أن تؤدي إىل زيادة يف عدد حاالت االصـطدام وتواترهـا وانتشـار    

  ن احلطام الفضائي.أجسام صغرية أو جسيمات م
ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تنظم املسائل الـيت تشـكل جـوهر      - ٣- ١٠  

حنـو وقـائي وتفـاعلي. وينبغـي أن تنطبـق تلـك اللـوائح التنظيميـة علـى          هذا املبدأ التوجيهي على 
  ا يلي:األنشطة اليت تنفذها أو تشارك فيها تلك الدول أو الكيانات التابعة هلا، ومنها م

زيادة الوعي باملخاطر املرتبطـة بـأيِّ تالعـب متعمـد بالعمليـات الطبيعيـة يف         (أ)  
السياق املنصوص عليه يف هذا املبدأ التوجيهي، وكذلك دعم اتباع هنـج كلـي إزاء تقيـيم تلـك     

  املخاطر والتحكم فيها؛
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وضع وتنفيذ قيـود إداريـة وتشـغيلية وتكنولوجيـة عنـد تطـوير التجـارب أو          (ب)  
أيِّ أنشطة أخرى تنطوي على التالعب املتعمد بالعمليات الطبيعية يف السـياق املنصـوص عليـه    

  يف هذا املبدأ التوجيهي، وأثناء تنفيذها؛
ــة الفضــ    (ج)   ــارامترات البيئ ــد مســتويات لب ــد بلوغهــا   حتدي ائية يصــبح األمــان عن

ات الطبيعيــة يف ضــا للخطــر، وذلــك فيمــا خيــص حجــم وتــأثري أيِّ تالعــب طفيــف بالعمليــ معرَّ
السياق املنصوص عليه يف هذا املبدأ التوجيهي، لضمان أالَّ يـؤدي اسـتخدام هـذه التقنيـات إىل     

  وقوع ظواهر ضارة.
ــرة       -٤-١٠   ــرد يف الفق ــا ي ــر عمَّ ــر      ٢بغــض النظ ــة حظ ــن اتفاقي ــة م ــادة الثالث ــن امل م

ــة ألغــراض عســكرية أو أليِّ أغــراض عدائ    ــات التغــيري يف البيئ ــة أخــرى ودون  اســتخدام تقني ي
(املعنـــون "تبـــادل البيانـــات   ١٦املســـاس بـــاإلجراءات املنصـــوص عليهـــا يف املبـــدأ التـــوجيهي  

والتنبـــؤات التشـــغيلية املتعلقـــة بطقـــس الفضـــاء")، إذا مـــا تبـــيَّن، يف ســـياق تنفيـــذ هـــذا املبـــدأ  
لـى  التوجيهي، أنَّ بارامترات البيئة الفضائية قد بلغـت مسـتويات حرجـة هتـدد األمـان، كـان ع      

الدول واملنظمات احلكوميـة الدوليـة أن تبـدي اسـتعدادها للتشـاور و/أو لتقـدمي مـا يتـوافر مـن          
معلومات عند تلقي طلب من دول ومنظمات حكومية دولية أخرى مهتمـة بتلـك املشـاورات    

  و/أو املعلومات ألسباب وجيهة.
    

   الفضائية العمليات أمان  - باء  
ــرد ــادئ يف تــ ــة املبــ  ٣٢و ٣١و ٣٠و ٢٢و ٢١و ٢٠و ١٩و ١٨و ١٥و ١٤و ١١ التوجيهيــ

 بالعمليـات  القيـام  بشـأن  املعنيـة  الدوليـة  احلكوميـة  واملنظمات احلكومات إىل موجهة إرشادات
 تلـك  تشـمل  كمـا . البعيـد  األمـد  يف اخلـارجي  الفضـاء  أنشطة استدامة يدعم حنو على الفضائية

 املتعلقـة  املعلومـات  بتبـادل  اإلسـراع  تضـمن  وسـيلة  باعتبـاره  االتصال بيانات تبادل اإلرشادات
 ونشـر  وتبـادل  مجـع  مسـألة  أيضـا  اإلرشـادات  وتشـمل . املدارية واألحداث الفضائية باألجسام
 املراحـل  أثنـاء  الفضـائية  األجسـام  لتقـارب  تقيـيم  وإجـراء  الفضـائية  باألجسام املتعلقة املعلومات
ــا املداريـــة ــائية األجســـام وبشـــأن الفضـــاء، يف لتحليقهـ  وتشـــمل. حـــديثاً قـــتأُطل الـــيت الفضـ

 النمـاذج  تبادل وكذلك الفضاء، بطقس املتعلقة التشغيلية والتنبؤات البيانات تبادل اإلرشادات
 علـى  الفضـاء  طقـس  تـأثري  مـن  التخفيف خيص فيما الفضاء بطقس املتعلقة واخلربات واألدوات
 رضـــيةاأل التحتيـــة الـــبىن أمـــن علـــى للحفـــاظ تـــدابري اإلرشـــادات وتتضـــمن. الفضـــائية الـــنظم

 لألجسـام  الفعليـة  اإلزالـة  بشـأن  وإجـراءات  معايري وضع مسألة اإلرشادات وتشمل. وصالبتها
 األجســام تــدمري إىل تــؤدي عمليــات إىل قصــوى، حــاالت يف واللجــوء، املــدار، مــن الفضــائية
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 أعـاله  إليهـا  املشـار  التوجيهيـة  املبـادئ  وتشمل. املسجلة وغري منها املسجلة املدار، يف الفضائية
 الكفيلـة  بـاإلجراءات  والتقيـد  وتشـغيلها،  احلجم الصغرية الفضائية األجسام تصميم هنوج ضاأي

 احتياطـات  ومراعـاة  الفضائية لألجسام للتحكم اخلاضعة غري بالعودة املرتبطة املخاطر بتخفيف
  .  اخلارجي الفضاء عرب املارة الليزر أشعة مصادر استخدام عند األمان

    
   ١١ التوجيهي املبدأ    
   املدارية واألحداث الفضائية باألجسام املتعلقة املعلومات وتبادل االتصال بيانات توفري    

ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة أن تتبــادل و/أو تتــيح بســهولة    -١-١١  
بيانات اتصال حمدَّثة بانتظام [عـن طريـق قنـوات رمسيـة متفـق عليهـا، مبـا يف ذلـك علـى أسـاس           

نها وختول هلا صالحية تبادل ما يلـزم مـن معلومـات    يِّبشأن الكيانات اليت تع متعدد األطراف،]
ــني األجســام الفضــائية، ورصــد         ــارب ب ــيم التق ــات الفضــائية وتقي ــها العملي ــور يف مجلت عــن أم

سيما الكيانـات املسـؤولة عـن معاجلـة البالغـات       األجسام واألحداث يف الفضاء اخلارجي، وال
ا يقع من حوادث واعتماد تدابري من بـاب االحتيـاط والتصـدي.    والتنبؤات الواردة خبصوص م

كما ينبغي هلا أن تضع اإلجراءات الالزمة للتمكني مـن التنسـيق يف الوقـت املناسـب مـن أجـل       
تقلــيص احتمــاالت وقــوع اصــطدامات مداريــة وحتطــم أجســام يف املــدارات وغــري ذلــك مــن     

دام أو قـد تعـرِّض حيـاة البشـر و/أو     األحداث اليت قد تزيد من احتماالت وقوع حوادث اصط
املمتلكات و/أو البيئة للخطر، يف حـاالت العـودة غـري اخلاضـعة للـتحكم إىل الغـالف اجلـوي،        

  و/أو من أجل تيسري اختاذ تدابري فعالة للتصدي لتلك األحداث.  
ــادل، حســب مــا تتفــق      -٢-١١   ــة أن تتب ــة الدولي ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكومي

ات ذات الصلة باألجسام الفضائية واملعلومات املتعلقة مبا يقع فعال أو ما قـد يقـع   عليه، املعلوم
مــن أحــداث يف الفضــاء القريــب مــن األرض مبــا مــن شــأنه التــأثري علــى أمــن وأمــان عمليــات    

  الفضاء اخلارجي.
  .]فيهما للنظر الوفود على معروضتان ٣‐١١ للفقرة بديلتان صيغتان أدناه ترد[
  

  ]١ [البديل
يشجَّع الكيان الذي يقدم و/أو ينقل املعلومات على التأكد من أهنـا تتسـم،     -٣-١١  

قدر اإلمكان، بكوهنا موثوقة ودقيقة وكاملة، ويقطع هـذا الكيـان بتـوافر هـذه الصـفات فيهـا.       
كمــا ينبغــي بيــان زمنــها املرجعــي وفتــرة انطباقهــا. وينبغــي تبــادل هــذه املعلومــات يف الوقــت     

  اذ إجراءات من باب االحتياط.املناسب حىت يتسىن اخت
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  ]٢ [البديل
ينبغي أن تتسم املعلومـات املتبادلـة، قـدر اإلمكـان، بكوهنـا موثوقـة ودقيقـة          -٣-١١  

وكاملــة. كمــا ينبغــي بيــان زمنــها املرجعــي وفتــرة انطباقهــا. وينبغــي تبــادل هــذه املعلومــات يف 
  الوقت املناسب حىت يتسىن اختاذ إجراءات من باب االحتياط.

من أجل تنفيذ هذا املبـدأ التـوجيهي، ينبغـي للـدول واملنظمـات احلكوميـة         -٤-١١  
الدوليــة، مــن خــالل ختصــيص مشــاورات هلــذا الغــرض، النظــر يف املســائل واألســاليب العمليــة  
ــات ذات الصــلة خبصــوص األجســام الفضــائية واألحــداث يف الفضــاء        ــادل املعلوم ــة بتب املتعلق

تلــف املصـادر ذات الصـالحية لضــمان تسـجيل األجســام    القريـب مـن األرض، املســتقاة مـن خم   
واألحداث يف الفضاء اخلارجي على حنو متسق وموحد، وفهم تلك املسـائل واألسـاليب فهمـا    

  دقيقا وتوحيد املواقف بشأهنا.
يف إطــار حتديــد هنــوج عمليــة جتــاه التعــاون علــى تبــادل املعلومــات، ينبغــي      -٥-١١  

يـة النظـر يف اخليـارات املتاحـة بشـأن حتقيـق الفعاليـة يف مجـع         للدول واملنظمات احلكوميـة الدول 
معلومات عن األجسام واألحـداث يف الفضـاء اخلـارجي يف الوقـت املناسـب وإتاحـة االطِّـالع        
ــة إىل       ــدعم أنشــطتها الرامي عليهــا، والتفســري املوحــد هلــذه املعلومــات واســتخدامها كوســيلة ل

تشـمل اخليـارات الـيت ميكـن النظـر يف األخـذ هبـا        احلفاظ علـى أمـان العمليـات الفضـائية. وقـد      
معايري ومناذج بيانات تتيح إمكانية التشغيل البيين للمعلومات املتبادلة طواعيةً، ووضع ترتيبـات  
ثنائية لتبادل املعلومات، والتنسيق اإلقليمي أو املتعدد األطراف بـني مقـدمي املعلومـات ليتسـىن     

ــيين وإقامــة من   صــة معلومــات تابعــة لألمــم املتحــدة. وميكــن اختــاذ تلــك     التعــاون والتشــغيل الب
اخليارات أساساً لنظام معلومات دويل قائم على التعاون بـني أطـراف متعـددة يف تبـادل ونشـر      

  معلومات من مصادر متعددة عن األجسام واألحداث يف الفضاء القريب من األرض.
    

   ١٤ التوجيهي املبدأ    
   للتحكم اخلاضعة للتحليقات املدارية لاملراح مجيع يف التقارب تقييم    

ينبغــي تقيــيم التقــارب فيمــا يتعلــق جبميــع املركبــات الفضــائية القــادرة علــى    -١-١٤  
ــبة     ــة للتحليقـــات اخلاضـــعة للـــتحكم، وذلـــك بالنسـ ــاراهتا خـــالل املراحـــل املداريـ تعـــديل مسـ

أن جتـري، مـن خـالل    للمسارات احلالية واملقرَّرة. وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدوليـة  
ــة         ــع املراحــل املداري ــارب يف مجي ــا للتق ــدويل، تقييم ــاون ال ــق التع ــة و/أو عــن طري ــات وطني آلي
للتحليقــات اخلاضــعة للــتحكم، وذلــك بالنســبة للمســارات احلاليــة واملقــرَّرة. وينبغــي للــدول،   
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انـات  بإيالء االعتبار الواجب للمـادة السادسـة مـن معاهـدة الفضـاء اخلـارجي، أن تشـجع الكي       
اليت ختضع لواليتها القضائية و/أو لسـيطرهتا، مبـا يف ذلـك مشـغلو املركبـات الفضـائية ومقـدِّمو        
خــدمات تقيــيم التقــارب، علــى إجــراء هــذا التقيــيم مــن خــالل آليــات وطنيــة عنــد االقتضــاء.    

  وينبغي للمنظمات احلكومية الدولية إجراء تلك التقييمات من خالل آلياهتا اخلاصة.
غــي أن تعمــل الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة علــى وضــع وتنفيــذ    ينب  -٢-١٤  

هنــوج متوافقــة لتقيــيم التقــارب وأســاليب مــن أجــل ذلــك، مبــا قــد يشــمل: (أ) زيــادة الدقــة يف  
ــرَّرة لألجســام         ــة واملق ــة؛ (ب) فحــص املســارات احلالي ــدار األجســام الفضــائية املعني ــد م حتدي

االت التصادم؛ (ج) تقرير ما إذا كان يلزم تعديل املسـار  الفضائية املعنية من أجل استبانة احتم
لتقلــيص خطــر االصــطدام، وذلــك بالتنســيق مــع املشــغِّلني اآلخــرين املســؤولني و/أو املنظمــات 
األخــرى املســؤولة عــن تقيــيم التقــارب، حســب االقتضــاء؛ (د) تبــادل املعلومــات عــن التفســري 

ــة بالت   ــات املتعلق ــدول    واالســتخدام الصــحيحني للمعلوم ــي لل ــارب بالشــكل املناســب. وينبغ ق
واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة، عنــد االقتضــاء، تشــجيع الكيانــات اخلاضــعة لواليتــها القضــائية  
و/أو لسيطرهتا، مبا يف ذلك مشغلو املركبات الفضائية ومقدمو خدمات تقيـيم التقـارب، علـى    

  على وضعها. وضع هنوج وأساليب من هذا القبيل لتقييم التقارب أو املساعدة
ينبغــي ملشــغِّلي املركبــات الفضــائية غــري القــادرين علــى إجــراء تقييمــات           -٣-١٤  

للتقارب، مبن فيهم املنتمون إىل كيانات غري حكومية، التماس املسـاعدة، عـن طريـق سـلطات     
الدولة، حسب االقتضاء ووفقاً للوائح التنظيمية املنطبقة وذات الصلة، مـن الكيانـات املختصـة    

التقــارب علــى مــدار الســاعة. وينبغــي للمنظمــات احلكوميــة الدوليــة غــري القــادرة علــى   بتقيــيم
  إجراء تقييمات التقارب التماس املساعدة من خالل آلياهتا اخلاصة.

    
   ١٥ التوجيهي املبدأ    
 الفضائية األجسامتقارب  إلمكانيات اإلطالق قبل تقييم إجراء إزاء عملية هنوج وضع    

   األرض من القريب الفضاء يف فعال املوجودة الفضائية واألجسام احديث أُطلقت اليت
ــة الدوليــة أن تنصــح [تنظــر يف نصــح]      -١-١٥   [ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكومي

[تويل األمهية الواجبة لنصح] مقدمي خدمات اإلطالق الذين خيضعون لواليتها القضـائية و/أو  
ــالنظر يف إجــراء تقيــيم تقــارب قبــل ا   إلطــالق فيمــا خيــص األجســام الفضــائية الــيت   لســيطرهتا ب

أُطلقت حديثاً لتجنب االصطدامات احملتملة عنـد وضـع أجسـام يف املـدار. كمـا ينبغـي للـدول        
واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة أن تنســق مــع غريهــا مــن الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة، 
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احلكوميـة الدوليـة أن تضـع    حسب االقتضاء، بشأن هذه املسـألة.] وينبغـي للـدول واملنظمـات     
ــة، أســاليب وإجــراءات إلجــراء تقييمــات       ــة التقني وتنفــذ، يف حــدود مــا هــو ممكــن مــن الناحي
التقــارب قبــل اإلطــالق. [وينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة أن تســتحدث معــايري   

م دوليـة موحــدة وأن ترســي إجــراءات مــن أجــل تبــادل املعلومــات بشــأن مســار التحليــق املعتــز 
ملركبات اإلطالق أثناء وضع املركبات الفضـائية أو احلمـوالت يف املـدار، حيـث إن ذلـك مـن       

  شأنه حتسني أمان العمليات الفضائية.]
ينبغي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة الـيت تطلـق أجسـاما يف الفضـاء           -٢-١٥  

افية وبنـاء الثقـة يف   اخلارجي أن تـدعم النـهج العـام الـذي مفـاده أن وضـع وتنفيـذ تـدابري للشـف         
أنشــطة الفضـــاء اخلـــارجي ينبغـــي أن ُينظـــر إليهمــا باعتبارمهـــا عمليـــة ُيفتـــرض أن تفضـــي إىل   

  ممارسات موحدة يف تقدمي املعلومات قبل اإلطالق استنادا إىل املنطلقني التاليني:  
ينبغي تشجيع الدول واملنظمات احلكومية الدولية على القيام، من خـالل اآلليـات     (أ)  

غريها من اآلليات املخصصة هلذا الغـرض، بإتاحـة جـداول زمنيـة لإلطـالق       أولقائمة ذات الصلة و/ا
تتضمن املعلومات الضرورية إلجراء تقيـيم أويل للـتغريات يف مجهـرة األجسـام الفضـائية يف املسـتقبل       

ق (معلومات عامة عن عمليات اإلطـالق املعتزمـة مـن قبيـل نطـاق تـواريخ اإلطـالق ومكـان اإلطـال         
ونوع مركبة اإلطالق وعدد املركبات الفضائية املقرر إطالقها ومناطق الفضاء اخلارجي القريب مـن  

  األرض اليت من املقرَّر أن توضع فيها األجسام الفضائية املطلقة حديثاً)؛ 
ينبغــي تشــجيع الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة علــى القيــام، مــن خــالل     (ب)  

لة و/أو غريهـا مـن اآلليـات املخصصـة هلـذا الغـرض، بإتاحـة إشـعارات         اآلليات القائمة ذات الص
صادرة قبـل اإلطـالق حتتـوي علـى معلومـات عـن خطـة اإلطـالق تكـون مفيـدة ملطابقـة أجسـام             
حمددة ُيعتزم إطالقهـا مـع املعلومـات املتعلقـة بالتسـجيل بشـأن األجسـام الفضـائية املطلَقـة حـديثاً           

ة. وُيفضَّل أن تتضمن تلك اإلشـعارات معلومـات عـن التـواريخ     بالشكل الوارد من الدول املطِلق
واألوقــات احملــددة لعمليــات اإلطــالق املقــرَّرة، وأنــواع مركبــات اإلطــالق، وإشــعارات للبحــارة 
والطيارين بشأن املناطق احملظورة يف البحر ويف اجملال اجلـوي، ومعلومـات أساسـية عـن األجسـام      

ار تتضمن، كحد أدىن، إشارة إىل مناطق الفضاء اخلارجي القريب الفضائية املقرَّر وضعها يف املد
مــن األرض الــيت مــن املقــرَّر أن توضــع فيهــا األجســام الفضــائية املطلقــة حــديثا و/أو البــارامترات 

  األساسية املتعلقة باملدار اإلمسي لكل جسم والتوزُّع احملتمل لِقَيم تلك البارامترات.
ت احلكوميــة الدوليــة أن تبــذل جهــوداً مــن أجــل وضــع ينبغــي للــدول واملنظمــا  - ٣- ١٥[  

ــة       ــة االمسي ــارامترات املداري ــادل املعلومــات قبــل اإلطــالق بشــأن الب واســتخدام أشــكاال متوافقــة لتب
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خيـص كـل جسـم فضـائي يزَمـع فصـله ووضـعه علـى حنـو مسـتقل يف            فيمـا والتوزُّع احملتمل لِقَيمها 
وتنسيق العمليات املدارية املقرَّرة بنـاء علـى ذلـك.     مدار مستهدف ليتسىن تقييم إمكانيات التقارب

وُتشــجَّع الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة علــى املشــاركة يف حــوار وإجــراء مشــاورات، قــدر  
اإلمكان، هبدف حتقيق و/أو تنظيم الفهم لكيفية تلخيص اخلـربات املكتسـبة واألسـاليب املسـتحدثة     

إطار التخطيط لسـالمة الـرحالت الفضـائية وإجـراءات      وإضفاء طابع مؤسسي عليها، وإدراجها يف
اإلشعار باالسـتعداد لإلطـالق، يف حـدود مـا هـو ممكـن مـن الناحيـة التقنيـة وغريهـا مـن النـواحي.             
وينبغي تشجيع الدول واملنظمات احلكومية الدوليـة علـى مواءمـة ممارسـاهتا وتعزيـز اسـتخدام تلـك        

  ع تدابري عملية فعالة لضمان األمان.]املمارسات لبلوغ األهداف املتمثلة يف وض
    

   ١٨ التوجيهي املبدأ    
أمن  ومراعاة املدارية النظم تشغيل تدعم اليت األرضية التحتية البىن وأمان أمن ضمان    

   الفضاء جمال يف أجنبية جلهات التابعة للمعلومات التحتية والبىن األرضية التحتية البىن
حلكوميـة الدوليـة أن تراعـي أمـن وأمـان الـبىن التحتيـة        ينبغي للدول واملنظمـات ا   - ١- ١٨  

السـليم للـنظم املداريــة واسـتقبال البيانـات املسـتمدة مـن تلـك الــنظم         التشـغيل األرضـية الـيت تضـمن    
ومعاجلتها، باعتبار ذلك جزءاً ال يتجزأ من مفهوم استدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد    

لــك االســتدامة. ويف إطــار تنفيــذ أنشــطة الفضــاء يف أغــراض ســلمية  واملمارســات الكفيلــة بتحقيــق ت
بالتحلي بروح املسؤولية ولدى تقدمي الدعم املؤسسي العام ملفهوم استدامة أنشطة الفضـاء اخلـارجي   
يف األمد البعيـد واملمارسـات الكفيلـة بتحقيـق تلـك االسـتدامة، ينبغـي للـدول واملنظمـات احلكوميـة           

ت مدروسة ومعتمدة بصورة رمسية فعلية على مستوى السياسات العامة وعلى الدولية أن تتخذ قرارا
املستوى التنظيمي، الستبعاد ومنع اختاذ أيِّ إجراءات من طرفها هي أو من طرف أشخاص طبيعيني 
أو اعتباريني خاضعني لواليتها القضائية وسـيطرهتا مـن شـأهنا اإلخـالل بعمـل الـبىن التحتيـة األرضـية         

  ية قضائية أجنبية و/أو لسيطرة دولة أجنبية أو التأثري سلباً على عملها.اخلاضعة لوال
ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تضع وتنتهج، سـواء داخليـا أو     -٢-١٨  

من خالل بذل جهود حثيثة على املستوى الدويل، سياسة لضمان أمن املعلومات تليب كما يلـزم  
ملنع حاالت إساءة استخدام تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت و/أو    احلاجة إىل التعاون الفعال 

أيِّ أنشطة أخرى قد تعرِّض للخطر أو تعطل البىن التحتية األساسـية الوطنيـة واألجنبيـة والدوليـة     
للمعلومات الـيت قـد يكـون هلـا دور مباشـر يف ضـمان التشـغيل اآلمـن واملـأمون للـنظم املداريـة            

وطنيـة أو أجنبيـة، وكشـف تلـك احلـاالت أو األنشـطة والتحـري عنـها         اخلاضعة لوالية قضائية 
وردعها. ومن مث ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تقـيم اتصـاالت، عنـد االقتضـاء     
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و/أو بنــاء علــى الطلــب، وأن تتواصــل عمليــا بغــرض التصــدي للمخــاطر واحلــوادث اآلنيــة         
  لبىن التحتية األرضية قيد النظر.واملستجدة واحملتملة اليت قد تؤثر على ا

ينبغي للدول واملنظمات احلكوميـة الدوليـة، مبراعـاة القـانون الـدويل املنطبـق،         - ٣- ١٨  
ــوائح      ــه ول مبــا يف ذلــك معاهــدة الفضــاء اخلــارجي ودســتور االحتــاد الــدويل لالتصــاالت واتفاقيت

قيام بأنشطة قد تكـون هنـاك   الراديو الصادرة عنه، أن متتنع عن استخدام ترددات راديوية و/أو ال
أســباب تــدعوها إىل االعتقــاد بتشويشــها علــى الــبىن التحتيــة األرضــية الــيت تــدعم تشــغيل الــنظم   
املدارية التابعة لدول ومنظمات حكوميـة دوليـة أخـرى، مبـا فيهـا الـبىن التحتيـة اخلاضـعة للواليـة          

فيـه إضـرار بتلـك الـبىن      القضائية لدولة أخرى و/أو لسيطرة دولة أخـرى، تشويشـاً [قـد] يكـون    
التحتية. وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تنص، يف سياساهتا العامـة، علـى اسـتبعاد    
أيِّ إجراءات من شأهنا اإلخالل بعمل البىن التحتية األرضية اخلاضعة لوالية قضـائية أجنبيـة و/أو   

تيـة. وتيسـرياً للتواصـل بشـأن مـا      لسيطرة دولـة أجنبيـة أو تـؤثر سـلبا علـى عمـل تلـك الـبىن التح        
تتعرَّض له البىن التحتية األرضية اليت تدعم تشـغيل الـنظم املداريـة مـن خمـاطر مسـتجدة وحمتملـة،        

  ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تعيِّن جهات وصل لتبادل املعلومات.  
ــن ا       -٤-١٨   ــزز أم ــة أن تع ــة الدولي ــات احلكومي ــدول واملنظم ــي لل ــة  وينبغ ــبىن التحتي ل

األرضــية التابعــة هلــا الــيت تــدعم تشــغيل الــنظم املداريــة وأن تزيــد مــن صــالبتها. وتشــجَّع الــدول  
واملنظمات احلكوميـة الدوليـة الـيت تشـارك يف إنشـاء و/أو تشـغيل بـىن حتتيـة أرضـية معينـة تـدعم            

ها. وميكـن أن  تشغيل النظم املدارية على التعاون مـن أجـل تعزيـز أمـن هـذه الـبىن وزيـادة صـالبت        
املعلومات فيما بني الكيانات احلكومية وغري احلكوميـة املسـؤولة عـن    تشمل تلك اجلهود تبادل 

من خالل سلطات الدولة عند الضرورة ووفقـاً للـوائح املنطبقـة وذات     -البىن التحتية األرضية 
  اوزها.بشأن املمارسات الفعالة يف جمال التصدي ملا يقع من حوادث وأحداث وجت -الصلة 

عند النظر فيما يلزم من تدابري حلماية الـبىن التحتيـة األرضـية والـبىن التحتيـة        -٥-١٨  
للمعلومات، املستخدمة يف تشغيل ودعم النظم الفضائية، ولتحسني تلك البىن التحتيـة، خاصـة   
مــن أجــل ضــمان االســتمرار يف تقــدمي اخلــدمات احليويــة، ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة 

ة أن جتري تقييما شامال ملا ميكن أن يؤدي إليه االنقطاع الكلي أو اجلزئي يف عمل الـبىن  الدولي
  التحتية من تأثري على املستعملني الوطنيني واألجانب للخدمات اليت تقدمها.

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، لدى تنفيذ هـذا املبـدأ التـوجيهي،      -٦-١٨  
يـة تضـمن أن تسـتبعد األسـاليب واإلجـراءات املسـتخدمة لزيـادة        النص علـى وضـع الئحـة تنظيم   
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صالبة البىن التحتية األرضية أيِّ إجراء قد يضر أو يؤثر سلباً على تشـغيل الـبىن التحتيـة األرضـية     
  والبىن التحتية للمعلومات اخلاضعة لوالية قضائية أجنبية و/أو لسيطرة دولة أجنبية.

    
   ١٩ التوجيهي املبدأ    
   املدارية النظم تشغيل تدعم اليت األرضية التحتية البىن وأمان أمن ضمان    

تدعم البىن التحتية األرضية، وما يتبعهـا مـن بـىن حتتيـة للمعلومـات، التشـغيل         - ١- ١٩  
السليم للنظم املدارية واستقبال البيانات املستمدة مـن تلـك الـنظم ومعاجلتـها. لـذا ينبغـي للـدول        

يـة أن تقـر بـأنَّ أمـن وأمـان الـبىن التحتيـة األرضـية الـيت تـدعم تشـغيل            واملنظمات احلكومية الدول
  ال يتجزأ من استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.  النظم املدارية مها جزء 

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدوليـة، يف ظـل مراعـاة القـانون الـدويل        -٢-١٩  
خلـارجي ودسـتور االحتـاد الـدويل لالتصـاالت واتفاقيتـه       املنطبق، مبـا يف ذلـك معاهـدة الفضـاء ا    

القيـام بأنشـطة قـد تكـون هنـاك أسـباب تـدعوها إىل         ولوائح الراديـو الصـادرة عنـه، أن متتنـع عـن     
االعتقاد بإمكانية تشويشها على البىن التحتية األرضية اليت تدعم تشغيل الـنظم املداريـة التابعـة لـدول     

مبا فيها البىن التحتية اخلاضعة للوالية القضـائية لدولـة أخـرى و/أو    ومنظمات حكومية دولية أخرى، 
لسيطرة دولة أخرى، تشويشاً فيه إضرار بتلك البىن التحتية. وتيسرياً للتواصـل بشـأن مـا تتعـرَّض لـه      
البىن التحتية األرضية اليت تـدعم تشـغيل الـنظم املداريـة مـن خمـاطر مسـتجدة وحمتملـة، ينبغـي للـدول           

  احلكومية الدولية أن تعيِّن جهات وصل لتبادل املعلومات.  واملنظمات 
ــة         - ٣- ١٩   ــبىن التحتي ــن ال ــزز أم ــة أن تع ــة الدولي ــات احلكومي ــدول واملنظم ــي لل وينبغ

األرضــية التابعــة هلــا الــيت تــدعم تشــغيل الــنظم املداريــة وأن تزيــد مــن صــالبتها. وتشــجَّع الــدول  
نشـاء و/أو تشـغيل بـىن حتتيـة أرضـية معينـة تـدعم        واملنظمات احلكوميـة الدوليـة الـيت تشـارك يف إ    

تشغيل النظم املدارية على التعاون مـن أجـل تعزيـز أمـن هـذه الـبىن وزيـادة صـالبتها. وميكـن أن          
تشمل تلك اجلهود تبادل املعلومات فيما بني الكيانات احلكوميـة وغـري احلكوميـة املسـؤولة عـن      

ة عنـد الضـرورة ووفقـاً للـوائح املنطبقـة وذات      من خالل سـلطات الدولـ   - البىن التحتية األرضية 
  بشأن املمارسات الفعالة يف جمال التصدي ملا يقع من حوادث وأحداث وجتاوزها. - الصلة 

عند النظر فيما يلزم مـن تـدابري حلمايـة الـبىن التحتيـة األرضـية والـبىن التحتيـة           - ٤- ١٩  
تحسـني صـالبة تلـك الـبىن التحتيـة،      للمعلومات، املستخدمة يف تشغيل ودعم النظم الفضـائية، ول 

خاصــة مــن أجــل ضــمان االســتمرار يف تقــدمي اخلــدمات احليويــة، ينبغــي للــدول واملنظمــات          
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احلكومية الدولية أن جتري تقييما شامال ملـا ميكـن أن يـؤدي إليـه االنقطـاع الكلـي أو اجلزئـي يف        
  خدمات اليت تقدمها.عمل البىن التحتية من تأثري على املستعملني الوطنيني واألجانب لل

    
   ٢٠ التوجيهي املبدأ    
 اإلزالة إىلالرامية  الفضائية األنشطة وتنفيذ إلعداد وإجراءات معايري وتنفيذ وضع    

    املدار من فضائية ألجسام الفعلية
ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية اليت تنظر أو تشـرع يف املشـاركة     -١-٢٠  

يــة لألجســام الفضــائية العاملــة أو العاطلــة، بغــض النظــر عــن مركزهــا يف عمليــات لإلزالــة الفعل
القانوين، أو يف تنفيذ هذه العمليات، أن تقوم، خالل مرحلة البت يف جـدوى تلـك العمليـات    
وأماهنا وطيلـة مـرحليت اإلعـداد لتلـك العمليـات وتنفيـذها، بالدراسـة املتعمقـة والتنفيـذ الفعـال           

ــة متناســقة مــن الشــروط و   ــها     جملموع ــدابري الصــارمة لضــمان الكشــف عــن املخــاطر وحتليل الت
وتقييمهــا ومنعهــا، واســتخدام وســائل وأســاليب كفيلــة بضــمان تنفيــذ تلــك العمليــات بأمــان   

  وباالتساق التام مع مبادئ القانون الدويل وقواعده.
ينبغـي مواءمــة القـرارات بشــأن أسـاليب ختفيــف املخـاطر واختيــار األدوات       -٢-٢٠  

الالزمة لتنفيذ عمليات اإلزالة الفعلية مع احلاجـة املاسـة إىل منـع كـل مـا مـن شـأنه،        والتقنيات 
إمَّا بسبب القيام بفعل ما أو تركـه، أن يضـعف أو يهـدد األجسـام الفضـائية الـيت متلكهـا و/أو        
تشغلها دول أو منظمات حكومية دوليـة أو كيانـات أجنبيـة أخـرى و/أو يعرِّضـها للضـياع أو       

ب يف تشـغيلها أو تعرُّضـها للتلـف أو تفككهـا مبـا ميـس حبقـوق ومصـاحل تلـك          يتسبب يف أعطا
الدول أو املنظمـات احلكوميـة الدوليـة أو الكيانـات األجنبيـة أو حيـد منـها. وينبغـي مراعـاة مـا           

  يلي يف أيِّ عملية إزالة فعلية:
عــدم التســبب يف تــأثريات تكنولوجيــة ســلبية علــى األجســام الفضــائية اآلنفــة    (أ)  

ذكر ما مل تتفق على ذلك الدولة املعنية (مبا يف ذلك دولة التسـجيل) و/أو املنظمـة احلكوميـة    ال
  الدولية املعنية و/أو الكيان املعين، قبل تلك العمليات؛

  عدم املساس بالوالية القضائية و/أو السيطرة على األجسام الفضائية األجنبية.   (ب)  
ــدأ ا    -٣-٢٠   ــراض أنَّ هــذا املب ــة يف    ينبغــي افت ــى أيِّ عملي ــق أيضــاً عل ــوجيهي ينطب لت

الفضاء اخلارجي تنطوي علـى أيِّ نـوع مـن أنـواع التـأثري املـادي علـى أجسـام فضـائية متلكهـا           
و/أو تشغلها دول أو منظمات حكومية دوليـة أو كيانـات حكوميـة أو غـري حكوميـة أجنبيـة،       

  و/أو على مناولتها.
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   ٢١املبدأ التوجيهي     
إىل تدمري أجسام مان يف تنفيذ العمليات اليت تفضي شروط تضمن األوضع إجراءات و    

  )١٣(فضائية يف مدارات
 
  .]معروضتان على الوفود للنظر فيهما ٢١ترد أدناه صيغتان بديلتان للمبدأ التوجيهي [

  ]١[البديل 
جيوز للدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن تنظـر يف تـدمري جسـم فضـائي          -١-٢١[  

ها القضائية و/أو لسيطرهتا عندما تكـون لبـدائل هـذا التـدمري عواقـب أسـوأ بكـثري.        خاضع لواليت
ويف كل حالة تتحتم فيها على دولة أو منظمة حكومية دوليـة ضـرورة إجـراء عمليـة تفضـي إىل      
تدمري جسم فضائي خاضع لواليتها القضائية و/أو لسـيطرهتا ألن ظـروف حتليقـه ال تتـرك خيـاراً      

ي إثبات ذلك النهج على النحو الواجب باعتباره تدبرياً ال مفر منه لتفادي خطـر  تقنيا آخر، ينبغ
حمدق أو حمتمل علـى حيـاة اإلنسـان أو علـى البيئـة أو املمتلكـات يف الفضـاء اخلـارجي، أو علـى          
األرض أو اهلواء أو البحر يف حالة عودة اجلسم الفضائي. أضف إىل ذلك أنـه ينبغـي عـدم النظـر     

عملية ميكن أن تفضي، من خالل تأثري ميكانيكي أو باستخدام وسائل أخـرى، إىل   يف تنفيذ أيِّ
إحلاق أضرار مباشرة أو غري مباشرة جبسم فضائي خاضع لوالية قضائية وسيطرة أجنبيتني أو إىل 
تدمري ذلك اجلسم، ما مل توافق عليها صراحةً الدول أو املنظمات احلكوميـة الدوليـة الـيت متـارس     

قضائية أو سيطرهتا على ذلك اجلسم الفضائي. وينبغي أن ُتنفَّذ أي عمليات تسـفر عـن   واليتها ال
التـدمري املتعمــد للجســم الفضــائي يف املــدار وفقـا للمبــادئ التوجيهيــة لتخفيــف احلطــام الفضــائي   
الصادرة عـن جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية فيمـا خيـص ضـرورة جتنـب            

  ويال يف املدار.نشوء حطام يبقى ط
قبل وقت طويل من البدء، ألسباب مشـروعة، يف تنفيـذ عمليـة تـدمري جسـم        -٢-٢١  

فضائي موجود يف مدار، ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن حترص على ضمان التقيد 
بإجراءات تتضمن العناصر األساسية املذكورة أدنـاه خبصـوص اإلبـالغ بـالظروف الـيت تـتم فيهـا        

يــات مــن هــذا القبيــل. وينبغــي أن حتــرص الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة علــى إبــالغ  عمل
اجملتمع الدويل أوالً بأول، من خالل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي أو غـريه مـن القنـوات ذات    
الصلة إذا اقتضت الضرورة، بالظروف الـيت تـربر تلـك العمليـة وإبالغـه، عنـد االقتضـاء، بكيفيـة         

. وينبغي االستناد إىل مبدأ عام هو أنه كلما ازدادت احتمـاالت َتَسـبُّب العمليـة يف    تطور املوقف
                                                         

تشرين األول/  ٩إىل  ٥أثناء االجتماع األول للفريق العامل يف فترة ما بني الدورات، املعقود يف الفترة من   )١٣(
  ، قيل إنَّ من األنسب أن ُتستخدم يف ديباجة املبادئ التوجيهية عبارات تتعلق بعدم التدخل.٢٠١٥أكتوبر 
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آثار جانبية متوقعة اشتدت احلاجة إىل مزيد من التفصيل يف املعلومات املتاحة يف خمتلـف مراحـل   
، قــدر اإلمكــان، النظــر بعنايــة يف الشــروط األساســية لتنظــيم وينبغــياإلعــداد للعمليــة وتنفيــذها. 

  ية اإلمداد باملعلومات بطريقة تفاعلية سريعة أو بطريقة شبه آنية.]عمل
  

  ]  ٢[البديل 
ــدار أو لصــواريخ       -١-٢١[   ــة فضــائية يف م ــدمري املتعمــد أليِّ مركب ــادي الت ينبغــي تف

اإلطالق املداري يف مركبات اإلطالق وغري ذلك من األنشطة الضـارة الـيت ينشـأ عنـها حطـام      
دما تتقرَّر ضرورة التـدمري املتعمـد، ينبغـي أن تبلـغ الـدول[، مباشـرة       يبقى طويال يف املدار. وعن

أو من خالل املنظمات الدولية املعنية،] غريها من الدول اليت حيتمل أن تتضرر مما تعتـزم القيـام   
بــه، مبــا يف ذلــك التــدابري املتخــذة لضــمان حــدوث التــدمري املتعمــد علــى ارتفاعــات منخفضــة   

ة بقــاء احلطــام النــاجم عــن ذلــك يف املــدار. وينبغــي أن تــتم مجيــع   بالقــدر الكــايف لتقلــيص مــد 
اإلجــراءات وفقــاً للمبــادئ التوجيهيــة لتخفيــف احلطــام الفضــائي الصــادرة عــن جلنــة اســتخدام  

ــا         ــة يف قراره ــة العام ــا اجلمعي ــيت أقرهت ــلمية، ال ــراض الس ، ٦٢/٢١٧الفضــاء اخلــارجي يف األغ
  ضاء اخلارجي يف األغراض السلمية".]املعنون "التعاون الدويل يف استخدام الف

    
   ٢٢املبدأ التوجيهي     
جسام الفضائية والتدمري املتعمد وضع معايري وإجراءات بشأن اإلزالة الفعلية لأل    

   لألجسام الفضائية، ال سيما فيما خيص األجسام غري املسجلة
التــدمري املتعمــد  عنــد تطبيــق املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة باإلزالــة الفعليــة و/أو   -١-٢٢  

لألجسام الفضائية، ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تضمن التواؤم مع أحكـام هـذا   
األجسـام املطلقـة يف الفضـاء اخلـارجي ولكنـها غـري مسـجلة وفقـا          يشـمل املبدأ التـوجيهي الـذي   

ل تنظيم عمليـات  التفاقية التسجيل. وينبغي أن تضمن الدول واملنظمات احلكومية الدولية اكتما
ــاب التراخــي أو        ــة اجتن ــاً بغي ــدمري املتعمــد اســتناداً إىل هنــج متكامــل متام ــة و/أو الت ــة الفعلي اإلزال

  العشوائية أو التجاوزات يف املمارسات املتبعة. 
ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة أن تنطلــق مــن مبــدأ أنَّ ضــمان     -٢-٢٢  

لة الفعلية أو التدمري املتعمـد أمـر يتوقـف علـى مـا إذا كـان       وجود أسباب مشروعة لعمليات اإلزا
أكـان مسـجالً [يف سـجل األجسـام املطلقـة يف الفضـاء اخلـارجي]         سـواء اجلسم الفضائي املعيَّن (

] أم مل يكـن)  ١٩٦١بـاء لسـنة    ١٧٢١[على حنو ميتثل التفاقية التسجيل أو قرار اجلمعية العامـة  
دي معيَّن موجود يف مدار وله ارتباط بذلك اجلسم الفضائي، أو املراد إزالته أو تدمريه وجسم ما
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ُيفتــرض أنَّ لــه ارتباطــاً بــه، يشــكالن جســماً ماديــا واحــداً. وينبغــي أن تكــون مســألة التحديــد    
القطعي للجسم املراد إزالته إزالة فعلية أو تدمريه تـدمرياً متعمـداً هـي العامـل احلاسـم عنـد تقريـر        

ية من عدمه. وبناء عليه، ينبغي عدم اعتبار جسم مادي معيَّن هدفاً وشـيكاً  املضي يف تنفيذ العمل
لعملية إزالة فعلية أو تدمري متعمد إىل أن حيدَّد مصدر ذلك اجلسـم وحالتـه حتديـداً دقيقـاً مبـا فيـه       
الكفاية. وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدوليـة أن تسـعى سـعياً حثيثـاً إىل وضـع إجـراءات       

من شأهنا أن تتيح، بفعالية، معاجلة وتلبية االحتياجات الفردية واملشتركة املتعلقة بتحديد وآليات 
  األجسام املوجودة يف مدارات، ومواصلة العمل بتلك اإلجراءات واآلليات.

ينبغـي أن يسـبق عمليـات اإلزالـة الفعليـة أو التـدمري املتعمـد حتليـل مسـتفيض            -٣-٢٢  
ها، مبا يف ذلك تقييم املخاطر اليت ينطوي عليها كـل أسـلوب علـى    لكل األساليب املمكنة لتنفيذ

حدة. أمَّا فيما خيص مقدار املعلومـات الـيت ينبغـي إطـالع اجملتمـع الـدويل عليهـا بشـأن اجلوانـب          
التقنية لألسـلوب الـذي يقـع عليـه االختيـار لتنفيـذ العمليـة فهـو أمـر متـروك لتقـدير الـدول و/أو             

ة اليت ختطط لتلك العمليات وتنفذها، على أساس أن تقدم، من خالل املنظمات احلكومية الدولي
مكتب شؤون الفضاء اخلارجي وقنوات أخرى ذات صلة، ما يكفي من دعم إعالمـي عـام الزم   
لضمان أمان العمليات الفضائية. وينبغي للدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة الـيت ختطـط لتلـك       

املعلومـات واملكونــات التقنيــة اخلاصــة بتلــك العمليــات.  العمليـات وتنفــذها أن تكفــل أمــن نظــم  
وينبغي لغريها من الدول واملنظمات احلكوميـة الدوليـة أن تـدعم تلـك العمليـات، قـدر اإلمكـان        
وبناء علـى الطلـب، إعالميـا وحتليليـا. وإضـافة إىل تـوفري معلومـات صـحيحة عـن رصـد الفضـاء            

ضــاء (إذا كانــت تلــك النتــائج متاحــة)، ميكــن أن  القريــب مــن األرض ونتــائج حتليــل أحــوال الف 
يشمل ذلك الدعم املسـاعدة علـى حتديـد األجسـام الفضـائية املعنيـة عـن طريـق حتليـل أرشـيفات           

  الرصد أو املعلومات ذات الصلة وإتاحة نتائجه لالطِّالع واالستخدام العامني.
اقيـة التسـجيل حيـث    ويف الوقت الـراهن ختتلـف املمارسـة املتمثلـة يف تطبيـق اتف       - ٤- ٢٢  

توجد آراء خمتلفة بشأن تسجيل األجزاء املكونة لألجسام الفضائية و/أو مركبات اإلطالق اليت إمَّـا  
ليست لديها القدرة علـى العمـل علـى حنـو مسـتقل أو يتـبني أهنـا ليسـت قـادرة علـى االسـتمرار يف            

ت احلكوميــة الدوليــة، عنــد للبعثــة. وينبغــي للــدول واملنظمــاالعمــل طــوال الفتــرة الزمنيــة احملــددة 
تطبيق املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلزالة الفعلية و/أو التـدمري املتعمـد لألجسـام الفضـائية وبغيـة      

  تعزيز املمارسة املتمثلة يف تسجيل األجسام الفضائية، أن تستند إىل املبادئ التالية:
الفضـائي ووضـعه،    ينبغي تفسري جمموعة القواعد اليت ختضع هلا ملكية اجلسـم   (أ)  

وفقـاً ملـا يـنص عليـه القـانون الـدويل، باعتبارهــا مسـتندة إىل التفاعـل، مـن جهـة، بـني العوامــل            
املتعلقة بتفسري الوضع القانوين لألجزاء اليت تتكون منها األجسام الفضائية ومركبات اإلطـالق  
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ف املسـندة إليهـا أو   عالوة على األجسام الفضائية اليت ال تكون قـادرة أصـالً علـى أداء الوظـائ    
اليت فقدت تلك القدرة، يف حالة عدم قيام الدول واملنظمات احلكومية الدوليـة بتسـجيل تلـك    
األجسام واألجزاء املكونة هلا، والتفاعل، مـن جهـة ثانيـة، بـني عوامـل أخـرى ال تفقـد أمهيتـها         

املـادتني السـابعة    وينبغي عدم االستغناء عنها باعتبـار احلقـوق وااللتزامـات املنصـوص عليهـا يف     
  والثامنة من معاهدة الفضاء اخلارجي؛

ــة لألجســام أو عــدم تســجيل       (ب)   ينبغــي أالَّ يفسَّــر عــدم تســجيل األجــزاء املكون
األجسام الوارد بياهنا يف الفقرة الفرعية (أ) أعـاله نتيجـة عمليـة إطـالق يف الفضـاء أو أحـداث       

د ذاتــه، مــربراً العتبــار تلــك األجســام  أثنــاء حتليــق اجلســم الفضــائي، علــى أنــه يشــكل، يف حــ  
ــة         ــها أحكــام اتفاقي ــور من ــة، إذا روعيــت عــدة أم ــال ســند ملكي ــة لألجســام ب واألجــزاء املكون

الفضائية. كما ينبغـي أالَّ ُيعتـرب عـدم وجـود      املسؤولية الدولية عن األضرار اليت حتدثها األجسام
م، سواء يف بيانات تسجيل معينة أم معلومات حمددة عن تلك األجسام واألجزاء املكونة لألجسا

على شكل إشارة يف بيانات تسجيل ختص أجساما أخرى، سبباً لرتع الوالية القضائية والسيطرة 
  على تلك األجسام واألجزاء املكونة لألجسام؛

ينبغي أالَّ يؤدي االمتثال للمالحظات العملية الواردة يف الفقرتني الفرعيتني (أ)   (ج)  
إضعاف حرص الدول واملنظمات احلكومية الدولية على وضع سياسات مفيدة  و(ب) أعاله إىل

ــوق          ــت احلق ــيت قبل ــة ال ــة الدولي ــة احلكومي ــة و/أو املنظم ــة املطِلق ــن الدول حســب االقتضــاء، متكِّ
وااللتزامات ذات الصلة من التأكد من حالة األجزاء غري املسجلة املكونـة لألجسـام الفضـائية أو    

ية العاطلـة اخلاضـعة لواليتـها القضـائية وسـيطرهتا. وُيفتـرض أن تتـيح تلـك         حالة األجسام الفضـائ 
الدول و/أو املنظمات احلكومية الدولية، كليا أو جزئيا، عـن سـلطتها   السياسات إمكانية تنازل 

على تلك األجزاء املكونة لألجسام الفضائية أو املركبات الفضائية العاطلة حبيـث يتسـىن وضـع    
  ذ قرارات بشأن إخالء الفضاء اخلارجي من احلطام الفضائي؛إطار يضمن اختا

ــدول        (د)   ــاله الـ ــة (ج) أعـ ــرة الفرعيـ ــيَّن يف الفقـ ــهج املبـ ــاعد النـ ــرض أن يسـ ُيفتـ
واملنظمات احلكومية الدولية يف ما قد تتخذه من قرارات وترتيبات مشـتركة مـن شـأهنا الوفـاء     

ات التقنيــة املتعلقــة بتنفيــذ عمليــات إزالــة متامــاً بطلبــات التحديــد الــدقيق لاللتزامــات واإلجــراء
احلطام الفضائي، واعتمـاد تلـك االلتزامـات واإلجـراءات، عنـدما تـرى األطـراف يف القـرارات         

  والترتيبات املشتركة املذكورة أنَّ تلك العمليات من املتطلبات أو املهام ذات األولوية.
، بغــض النظــر عــن  ينبغــي، لــدى حتديــد الســمات اخلاصــة حلالــة الشــظايا    -٥-٢٢  

فضائية أليِّ سبب كـان، مبـا يف ذلـك إجـراء عمليـات       أبعادها اخلطية، النامجة عن حتطُّم أجسام
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تكنولوجية يف مدارات، مراعاة إمكانية عدم خضوع تلك الشظايا للتسجيل، لدواع موضوعية، 
وحتـديث تلـك    حبكم طبيعة مصدرها وحالتها املادية واستحالة حتديد بارامترات حركتها املدارية

البارامترات بانتظام. وينبغي، للتأكـد مـن إمكانيـة تسـجيل تلـك الشـظايا، إجـراء تقيـيم صـحيح          
ملدى إمكانية الوثوق بعالقة االرتباط بني كل شظية وجسم فضـائي آخـر حمـدد ميكـن أن يكـون      

لـدول  مصدرها و/أو بني كل شظية وحدث أفضى إىل ظهورها أو إىل َتكَوُّهنا يف مدار. وينبغي ل
واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة الراغبــة يف تســجيل الشــظايا الــيت تــرى، اســتنادا إىل نتــائج حتديــد   
طبيعتــها، أنَّ هلــا صــلة بأجســام فضــائية ســبق هلــا أن ســجَّلتها، أن تؤكــد ملكتــب شــؤون الفضــاء  
اخلارجي عزمها على تسجيل الشظايا مع معلومات عن التطبيقات املقـرَّرة وطلـب بـإدراج تلـك     
املعلومات يف مصـدر ذي صـلة مـن مصـادر املعلومـات التابعـة للمكتـب. وينبغـي ختصـيص فتـرة           
زمنية حمدودة جدا لتلقي اعتراضات الدول و/أو املنظمات احلكومية الدوليـة األخـرى علـى هـذا     
التسجيل نظراً إىل أنَّ قيمة املعلومات املدارية تتنـاقص بـاطراد مـا مل يـتم حتـديثها. وجيـوز للـدول        
واملنظمات احلكومية الدولية اليت تعتزم تقدمي طلبات أن تقوم، بنـاء علـى تقـديرها هـي وحسـب      
االقتضاء، بتحديث ما قدمته من بارامترات مداريـة للشـظايا و/أو أن تبـدي اسـتعدادها إلرسـال      
تلك املعلومات إىل الدول واملنظمات احلكومية الدولية اليت يهمهـا األمـر بنـاء علـى طلـب منـها.       

إذا اعُترض على تلك الطلبـات لَـَزم مراجعـة مجيـع املعلومـات ذات الصـلة وإخضـاع اخلالفـات         و
  اليت تنشأ بشأهنا ملشاورات دولية.

ينبغـــي الســـماح للـــدول واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة، يف إطـــار الرؤيـــة   -٦-٢٢  
لعمليـات الفضـائية   املشتركة للجوانب العملية من تناول وحسم املسائل املترابطـة املتعلقـة بأمـان ا   

وختفيف احلطام الفضائي، بأن تتيح، مبراعاة سلطاهتا ومسؤولياهتا مبوجب املبادئ والقواعـد ذات  
الصــلة يف معاهــدة الفضــاء اخلــارجي، خيــارات تســمح بتغــيري حالــة األجســام الفضــائية اخلاضــعة 

فضـائية) الـيت توقفـت    لواليتها القضائية وسيطرهتا (مبا فيها األجسام الناشئة عن تلـك األجسـام ال  
أجـل التحديـد القطعـي لطرائـق تنفيـذ مـا قـد ُيتخـذ مـن           منعن العمل أو مل تعد صاحلة للعمل، 

إجـراءات دوليـة إلخـالء الفضـاء اخلـارجي مـن احلطـام الفضـائي. وميكـن اعتمـاد هـذه املمارســة            
لى حنو مقنع أنَّ حتديدا باعتبارها ضرورة عملية فيما يتعلق بشظايا احلطام الفضائي إذا ما ثبت ع

تلــك الشــظايا قــد فقــدت هنائيــا قــدرهتا علــى العمــل أو علــى مواصــلة العمــل، وأنَّ رفــع القيــود    
املفروضة على إزالتها قد يكون هو احلل األمثل. وينبغي أن ختضع اجملموعة الكاملة من األنشـطة  

يـة رمسيـا بأهنـا    ذات الصلة إلجراءات صارمة تقضي بأن تعلن الـدول واملنظمـات احلكوميـة الدول   
تتوقع نشـوء احلاجـة إىل تغـيري حالـة األجسـام الفضـائية علـى النحـو املـذكور أعـاله مـع اسـتيفاء             
مسؤولياهتا مبوجب القانون الدويل، يف حـدود مـا هـو ممكـن مـن الناحيـة التقنيـة. وينبغـي يف أيِّ         
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ُيخوَّل هبا أو ُيتنـازل عنـها   قرار مزمع اختاذه أو ُيتخذ فعال أن ُتبيَّن بوضوح احلقوق احملددة اليت س
يف ممارسة الوظائف املتعلقة بتحديد طريقة التعامل مـع تلـك األجسـام. وينبغـي أن يقـرَّر يف كـل       
حالة علـى حـدة مـا إذا كـان اإلذن هبـذه املمارسـات واعتمادهـا ممكنـاً ومناسـباً. وينبغـي للـدول            

ة مــن معاهــدة الفضــاء اخلــارجي  واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة أن تســعى، عمــالً باملــادة التاســع  
وبالتقيد التام باملبدأ املذكور أعاله، إىل حتقيق التكامل عند االقتضاء بـني شـىت جوانـب األنشـطة     
املذكورة استناداً إىل اتفاقات ذات صلة تنص على حلول حمددة يف هذا اجملال، وذلك من خـالل  

وينبغـي، يف إطـار تلـك االتفاقـات،     زيادة مستوى مشاركتها يف أنشطة تعاون حمـدَّدة األهـداف.   
حتديد املسؤوليات وتوزيع املهام على مجيع املشاركني يف األنشطة املقرَّرة. وينبغي أن تنص تلك 
االتفاقات على اإلجراءات املنطبقة على تنظيم عملية الوصول إىل اجلسم الفضـائي و/أو األجـزاء   

وذلك مـىت كانـت تلـك اإلجـراءات والتـدابري       املكونة له، عالوة على تدابري حلماية التكنولوجيا،
  ضرورية وممكنة من الناحية العملية.

    
   ٣٠املبدأ التوجيهي     
   معاجلة هنج تصميم األجسام الفضائية الصغرية احلجم وتشغيلها    

  ١-٣٠-  
  .]معروضتان على الوفود للنظر فيهما ١‐ ٣٠ترد أدناه صيغتان بديلتان للجملة األوىل من الفقرة [
  
  ]١بديل [ال

[ينبغي تشجيع الدول واملنظمات احلكومية الدولية، يف ضوء التحديات اليت تشكلها األجسـام  
ــى النحــو          ــويل، عل ــى أن ت ــان يف الفضــاء اخلــارجي، عل ــن منظــور األم ــة للتعقــب م غــري القابل
الواجب، كامل االهتمام والعناية التنظيمية للعمـل علـى حـل املشـكلة بوضـع تصـميمات تتـيح        

لرصد الراداري والبصري الكشف عن األجسام الفضائية الصـغرية احلجـم الـيت ُتطلَـق     لوسائل ا
  يف املدارات املختلفة ومراقبتها.]

  
  ]٢[البديل 

[بــالنظر إىل التحــديات املتعلقــة باألمــان الــيت تشــكلها األجســام غــري القابلــة للتعقــب يف الفضــاء   
تــويل، علــى النحــو الواجــب، كامــل اخلــارجي، ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة أن  

االهتمــام والعنايــة التنظيميــة للعمــل علــى حــل املشــكلة بوضــع تصــميمات تتــيح لوســائل الرصــد  
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الــراداري والبصــري الكشــف عــن األجســام الفضــائية الصــغرية احلجــم الــيت ُتطلَــق يف املــدارات    
  املختلفة ومراقبتها.]

ــن ا     [ ــة م ــة الثاني ــديلتان للجمل ــاه صــيغتان ب ــرد أدن ــرة ت ــود    ١‐ ٣٠لفق ــى الوف معروضــتان عل
  .]فيهما  للنظر

  
  ]١[البديل 

 احلجـم  الصـغرية  الفضـائية  األجسام تشغيل سياسات تتضمن أن واملستحسن املستصوب ومن[
  :]يلي ما على ُتحفز حلوالً أيضاً

  
  ]٢[البديل 

  ما يلي:][ميكن أن تشمل احللول التقنية فيما يتعلق باألجسام الفضائية الصغرية احلجم العاملة 
وضــع تصــميمات تزيــد مــن دقــة حتديــد مواقــع األجســام الفضــائية الصــغرية       (أ)  

احلجم يف املدار خالل املرحلة التشغيلية [(مثل أجهزة االستقبال املالحية اليت تعمـل علـى مـنت    
  اجلسم الفضائي باستخدام إشارات النظام العاملي لسواتل املالحة)]؛

هـذه األجسـام الفضـائية للمراقبـة يف النطاقـات       وضع تصميمات لزيادة قابلية  (ب)  
  الرادارية والبصرية؛

االمتنــاع، إىل أقصــى حــد ممكــن عمليــا، عــن وضــع أجســام فضــائية صــغرية      (ج)  
  احلجم يف مدارات إذا كانت أعمارها التسيارية ستتجاوز أعمار تشغيلها أضعافا عديدة؛

م الفضـائية الصـغرية احلجـم    احلرص على تقصري فترة العمر التسياري لألجسـا   (د)  
لدى انتهاء عملها إىل أقصى حد ممكن عمليا باستخدام احللول التكنولوجيـة الـيت تتـيح تعظـيم     

  السحب اهلوائي (مبا يف ذلك تغيري االحنراف املركزي للمدار خلفض نقطة احلضيض)؛
وضـع جمموعـات كـبرية مـن      على تفادي ، إىل أقصى حد ممكن عمليا،لعملا  (ه)  

ئية الصــغرية احلجــم يف املنــاطق الــيت تتعــاظم فيهــا كثافــة األجســام الفضــائية يف األجســام الفضــا
املدارات القريبة من األرض جتنباً للديناميات السلبية مـن جـراء منـو كـم احلطـام الفضـائي علـى        

  مدى فترات زمنية طويلة.
    



 

52 V.16-09031 

 

A/AC.105/C.1/L.354/Rev.1  

   ٣١املبدأ التوجيهي     
عودة األجسام الفضائية تبطة ب[االمتثال إلجراءات] التخفيف من املخاطر املر    

   الغالف اجلوي دون حتكم  إىل
طــالع إلينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة وضــع إجــراءات         -١-٣١  

[اجملتمع الدويل] [السلطات الوطنيـة املختصـة]، إىل أقصـى حـد ممكـن عمليـا، علـى معلومـات         
ملـة اخلطـورة الـيت ُتعتـرب، وفقـاً      مبكرة عن العودة غري احملكومة املتوقعـة لألجسـام الفضـائية احملت   

للقانون الدويل، خاضعة لواليتها وسيطرهتا وأيِّ أجسام فضائية أخرى أجنبية أو جمهولة اهلويـة  
حمتملة اخلطورة تتعقبها، ولضمان االتصال والتنسيق مـن أجـل التخفيـف مـن املخـاطر املرتبطـة       

ه يف املرحلـة األخـرية مـن التحليـق     بتلك األحداث. وينبغي إعمال اإلجراءات املشار إليها أعـال 
املداري للجسم الفضائي واستخدامها حلني التأكد من انتهاء حتليقـه التسـياري، وكـذلك عنـد     
ــك         ــى أالَّ ميــس ذل ــيت تصــل إىل ســطح األرض، عل اســتبانة األجســام الفضــائية أو شــظاياها ال

طـرية احملتملـة   بواجب تقـدمي [إشـعارات] [معلومـات] أوليـة، مـىت أمكـن، بشـأن األحـداث اخل        
املرتبطة بالعودة غري احملكومة لألجسام الفضائية. وينبغي للدول واملنظمات احلكوميـة الدوليـة،   
ــة       ــدويل] [الســلطات الوطني ــزام بنــهج موضــوعي وشــفاف، أن تقــدم [إىل اجملتمــع ال ــة االلت بغي

، مـا لـديها   املختصة] [إشعارات دولية يف توقيتات مناسبة تتضمن، يف حدود الضرورة املعقولة
  من معلومات] [ما لديها من معلومات مناسبة التوقيت] بشأن ما يلي:

توقعـات وقـت العــودة إىل الغـالف اجلـوي وموضــعها يف املسـار املـداري األخــري         (أ)  
كيلــومترا (مــع العلــم أنَّ االرتفــاع املــذكور يســتخدم معيــاراً مرجعيــا لألغــراض    ٨٠علــى ارتفــاع 

  العملية)؛
  زمنية ومكانية أليِّ سقوط حمتمل لشظايا على سطح األرض؛]توقعات   [(ب)  
  كتلة اجلسم الفضائي وحجمه؛  (ج)  
وجــود أو غيــاب عناصــر أو مــواد خطــرة علــى مــنت اجلســم الفضــائي أو يف      (د)  

   تكــوين شــظاياه واحتمــال وصــوهلا إىل الطبقــة القريبــة مــن ســطح األرض و/أو ســطح األرض  
  [، إن كان ذلك االحتمال معلوما]؛

احتمال وصـول أجـزاء أو شـظايا مـن أجسـام فضـائية إىل سـطح األرض (مبـا           )(ه  
  [، إن كان ذلك االحتمال معلوما]؛ يف ذلك كتلها التقديرية)
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متطلبات األمان واالحتياطات اليت ينبغي مراعاهتا يف التعامل مع الشظايا الـيت    (و)  
  تصل إىل سطح األرض.

ة الدولية التقيد بتبادل املسـاعدة كعـرف   ينبغي للدول واملنظمات احلكومي  -٢-٣١  
عام (استباقيا و/أو استجابة لطلب) من أجل حتسني موثوقية النتائج عنـد التنبـؤ بزمـان ومكـان     
العــودة غــري احملكومــة ألجســام فضــائية حمتملــة اخلطــورة، ال ســيما عــن طريــق تعقــب األجســام 

]. ويعتمد تقـدمي هـذه املسـاعدة علـى     وتوليد معلومات عن مساراهتا [ومناطق االرتطام احملتملة
  القدرات التقنية واملوارد القائمة.

(املعنون "توفري بيانات االتصال احملدَّثـة   ١١عمالً بأحكام املبدأ التوجيهي   -٣-٣١  
وتبادل املعلومات املتعلقة باألجسام الفضائية واألحـداث املداريـة")، ينبغـي للـدول واملنظمـات      

ــة تســمية  جهــات مناســبة مصــرح هلــا بــأن تقــدم إىل مكتــب شــؤون الفضــاء     احلكوميــة الدولي
اخلــارجي وعــن طريــق قنــوات أخــرى ذات صــلة معلومــات رمسيــة عــن العــودة غــري احملكومــة     
لألجســام الفضــائية احملتملــة اخلطــورة الــيت تقــع حتــت واليــة هــذه الــدول واملنظمــات احلكوميــة 

كومة ملا تتعقبه من األجسـام الفضـائية   الدولية وسيطرهتا ومعلومات عن حاالت العودة غري احمل
األخرى األجنبية أو اجملهولة اهلوية احملتملة اخلطـورة، وكـذلك طلـب احلصـول علـى معلومـات       

  مماثلة من الدول أو املنظمات احلكومية الدولية األخرى.
مــن االتفــاق اخلــاص بإنقــاذ املالحــني  ٥بصـرف النظــر عــن أحكــام املــادة    -٤-٣١  

ة املالحني الفضائيني ورد األجسام املطلقة يف الفضاء اخلـارجي، ينبغـي للدولـة    الفضائيني وإعاد
صاحبة الوالية على األراضي الـيت اكُتشـف فيهـا جسـم فضـائي أو ُيفتـرض وصـوله إىل سـطح         
األرض فيها تلبية طلب الدولة أو املنظمة احلكومية الدوليـة الـيت هلـا الواليـة علـى ذلـك اجلسـم        

مشاورات يف توقيتات مناسـبة بغيـة وضـع ترتيبـات عمليـة للتنفيـذ املنسـق        والسيطرة عليه لعقد 
إلجراءات بشـأن أعمـال البحـث والتعـرف والتقيـيم والتحليـل واإلخـالء واإلعـادة بالنسـبة إىل          
ذلــك اجلســم أو شــظاياه. وعلــى نفــس املنــوال، ينبغــي أيضــاً تلبيــة طلبــات االلتــزام بــإجراءات   

شـفة أو شـظاياها. وينبغـي لتلـك اإلجـراءات أن تضـمن اسـتخدام        املعاجلة اآلمنة لألجسام املكت
  أقل تدابري وأساليب التعرف والتقييم والتحليل تطفالً بالنسبة إىل اجلسم أو شظاياه.
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   ٣٢املبدأ التوجيهي     
   مراعاة احتياطات األمان عند استخدام مصادر أشعة الليزر املارة عرب الفضاء اخلارجي    

تخدم كيان حكـومي أو غـري حكـومي أجهـزة ليـزر تولـد أشـعة        إذا ما اس  -١-٣٢  
متر عرب الفضاء اخلارجي القريب من األرض، فينبغي للدولـة أو املنظمـة احلكوميـة الدوليـة الـيت      
يقع هذا الكيان حتـت واليتـها وخيضـع لسـيطرهتا أن تضـع، يف إطـار القواعـد التنظيميـة الكليـة          

ل استحداث احتياطات األمان الالزمة وإعماهلـا علـى   ألمان العمليات الفضائية، إجراءات تكف
النحو املناسب عند اسـتخدام أجهـزة الليـزر هـذه بغيـة وقايـة األجسـام الفضـائية الواقعـة حتـت           
واليتها وسيطرهتا واألجسام الفضائية األجنبية من التعرض للخلـل و/أو التلـف و/أو التفكـك،    

كمــي خلطــر إشــعاع الليــزر علــى األجســام   علــى أن تســتند احتياطــات األمــان هــذه إىل تقيــيم 
  الفضائية بغية تقليل املخاطر احملتملة إىل احلد األدىن.

    
   التعاون وبناء القدرات والتوعية على الصعيد الدويل  - جيم  

ــان   ــدآن التوجيهي ــدة احلكومــات واملنظمــات     ٢٤و ٢٣يشــمل املب ــدويل لفائ ــاون ال ــدابري التع ت
تــأذن بأنشــطة فضــائية أو تقــوم هبــا. وهتــدف التــدابري إىل تعزيــز   احلكوميــة الدوليــة املعنيــة الــيت  

التوجيهيــان تــدابري لتعزيــز   املبــدآناســتدامة أنشــطة الفضــاء يف األمــد البعيــد. ويتضــمن هــذان   
التعاون الـتقين وبنـاء القـدرات ملسـاعدة البلـدان الناميـة علـى إنشـاء قـدرات وطنيـة عـن طريـق             

ــاً للمت   ــين، وفقـ ــريف وطـ ــيد معـ ــوين رصـ ــة   تكـ ــة الوطنيـ ــوائح التنظيميـ ــات واللـ ــات والعمليـ طلبـ
وااللتزامات املتعددة األطراف وقواعد عدم االنتشار املنطبقة والقانون الـدويل املنطبـق. وميكـن    
أن تسهم أنشـطة بنـاء القـدرات إسـهاماً كـبرياً يف تعزيـز اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف           

الــيت اكتســبتها الــدول واملنظمــات احلكوميــة  األمــد البعيــد عــن طريــق االســتفادة مــن املعــارف 
الدولية على مدى سنوات عديـدة يف القيـام بأنشـطة فضـائية. وميكـن لتبـادل هـذه اخلـربات أن         

  يعزز أمان أنشطة الفضاء ويفيد مجيع مستخدمي الفضاء اخلارجي.
    

   ٢٣املبدأ التوجيهي     
   فضاء اخلارجي يف األمد البعيدال تعزيز وتيسري التعاون الدويل دعماً الستدامة أنشطة    

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تعـزز وتيسـر التعـاون الـدويل       - ١- ٢٣  
على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية [وفقا للقانون الدويل ذي الصلة.] [امتثـاال  

ملسـاس حبقـوق امللكيـة    للقوانني والسياسات الوطنية وعلى أساس تقبله مجيـع األطـراف.]، دون ا  
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ــات      ــريعات] [املتطلبـ ــلة و[التشـ ــة ذات الصـ ــار الدوليـ ــدم االنتشـ ــات عـ ــاً اللتزامـ ــة ووفقـ الفكريـ
ــني         ــاون ب ــك التع ــي أن يكــون ذل ــة ذات الصــلة. [وينبغ ــة] الوطني ــوائح التنظيمي ــات والل والعملي

تعـدِّد األطـراف   والتجارية والعلمية، على املستوى العـاملي وامل  احلكوميةالكيانات احلكومية وغري 
  واإلقليمي والثنائي األطراف؛ وفيما بني البلدان على كلِّ مستويات التنمية.]

  .]معروضتان على الوفود للنظر فيهما ٢‐٢٣ترد أدناه صيغتان بديلتان للفقرة [
  

  ]١[البديل 
ينبغــي جلميــع الــدول، وال ســيما الــدول الــيت لــديها قــدرات فضــائية ذات   -٢-٢٣[  

تكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه، أن تساهم يف تعزيز وتشـجيع التعـاون   صلة وبرامج الس
الدويل يف جمال الفضاء على أساس املساواة واملنفعة املتبادلة وعدم التمييـز. ويف ذلـك السـياق،    
ينبغــي إيــالء اهتمــام خــاص ملصــاحل البلــدان الناميــة والبلــدان الــيت لــديها بــرامج فضــاء [حديثــة   

ا ميكن أن يعـود عليهـا مـن فوائـد. [وتشـجَّع البلـدان املتقدمـة علـى تقـدمي          العهد] [جديدة] ومل
املساعدة التقنية واملالية الالزمة للبلدان النامية من أجل تنفيذ هذه املبادئ التوجيهية.] وللـدول  
حرية حتديد مجيع جوانب مشاركتها يف استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه علـى أسـاس   

، وفقــا للقــانون الــدويل ذي الصــلة ودون التــأثري ســلبا بــال مــربر علــى    يقبلــه مجيــع األطــراف[ 
املصاحل املشروعة للدول الثالثة]. [وينبغي الثين عن اختاذ أيِّ إجراء مصمم ملنع الدول األخـرى  

  من التعاون العملي يف جمال الفضاء.]]
  

  ]٢[البديل 
ت فضــائية ذات ينبغــي جلميــع الــدول، وال ســيما الــدول الــيت لــديها قــدرا  -٢-٢٣[  

صلة وبرامج الستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه، أن تساهم يف تعزيز وتشـجيع التعـاون   
الدويل على استدامة األنشطة الفضائية يف األمد البعيد على أسـاس يقبلـه مجيـع األطـراف. ويف     

رامج فضـاء  ذلك السياق، ينبغي إيالء اهتمام خاص ملصاحل البلدان النامية والبلدان اليت لديها بـ 
ــب          ــع جوان ــد مجي ــة حتدي ــدول حري ــد. ولل ــن فوائ ــا م ــود عليه ــا ميكــن أن يع ــد ومل ــة العه حديث
مشــاركتها يف استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه علــى أســاس يقبلــه مجيــع األطــراف.   
وينبغي أن تكون األحكام اليت ختضع هلا أنشطة التعاون هذه، مثل العقود وغريها مـن اآلليـات   

  ناً، عادلة ومعقولة.]امللزمة قانو
ينبغي للدول اليت تقوم بأنشطة فضائية دولية تشمل استخدام بنود خاضـعة    -٣-٢٣  

للمراقبة (أجسام أو مواد أو مصنوعات أو معدات أو براجميـات أو تكنولوجيـا) ُيحظـر إفشـاؤها     
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، أو أو نقلها إىل جهات أخرى دون إذن ومـن مث يلـزم إخضـاعها ملسـتويات مناسـبة مـن املراقبـة       
تأذن بالقيام بتلك األنشطة أو تعتزم اإلذن هبا أو القيام هبا، أن تضمن القيـام هبـذه األنشـطة وفقـاً     

عـدم االنتشـار والقـانون الـدويل، يف ظـل احتـرام       األطراف ومعايري ومبادئ  املتعددةلاللتزامات 
نشـطة كيانـات   حقوق امللكية الفكرية، بصرف النظر عما إذا كانت اجلهات اليت تقوم هبذه األ
  حكومية أو غري حكومية أو منظمات حكومية دولية تنتمي إليها هذه الدول.  

ينبغـي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليـة أن تنظــر يف تشــجيع التعــاون     -٤-٢٣  
التقين على الصعيد الدويل مـن أجـل تعزيـز اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد          

على كوكب األرض. وينبغي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن      ودعم التنمية املستدامة
تدعم املبادرات احلالية وأن تنظـر يف التـرويج ألشـكال جديـدة مـن التعـاون اإلقليمـي والـدويل         
من أجل تعزيز بنـاء القـدرات الفضـائية، مبراعـاة احتياجـات البلـدان الناميـة ومصـاحلها، ووفقـاً          

لة بشـأن عـدم االنتشـار والتشـريعات واللـوائح التنظيميـة الوطنيـة        لاللتزامات الدولية ذات الصـ 
ذات الصلة. وينبغي أيضاً للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تشـجع علـى وضـع ترتيبـات     
خبصــوص الضــمانات التكنولوجيــة بإمكاهنــا املســاعدة علــى بنــاء القــدرات الفضــائية، يف ظــل     

  طلبات االستدامة يف األمد البعيد.احترام حقوق امللكية الفكرية ووفقاً ملت
  .]معروضتان على الوفود للنظر فيهما ٥‐٢٣ترد أدناه صيغتان بديلتان للفقرة [
  

  ]١[البديل 
ينبغي للدول أن تضع مـا يلـزم مـن لـوائح تنظيميـة قانونيـة وإداريـة بشـأن           -٥-٢٣[  

قبـة وأن تسـعى إىل إقامـة    التعاون يف احلاالت اليت تصدَّر أو ُتستورد فيهـا البنـود اخلاضـعة للمرا   
عالقــات تعــاون علــى أســاس تســاوي وتبــادل املنــافع حلمايــة هــذه البنــود. وينبغــي للــدول أن    
ــى النحــو          ــابع املؤسســي عل ــا الط ــات أخــرى يضــفى عليه ــات أو ترتيب تضــمن، بواســطة اتفاق

ة الواجب مبقتضـى التشـريعات الوطنيـة، األمـن واألمـان فيمـا يتعلـق بـالبنود املسـتوردة اخلاضـع          
للمراقبــة خــالل وجودهــا يف أراضــي الدولــة املســتوردة. وينبغــي للــدول علــى وجــه اخلصــوص  

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

  إىل جهات أخرى دون إذن؛  عرضة خلطر االستخدام أو النقل 
تعزيز إجراءات االعتماد والتوثيق القـانوين لالسـتعمال النـهائي علـى مسـتوى        (ب)  
  الدولة؛
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اإلشراف القانوين على العقود واألنشطة املستندة إىل عقود، مـن أجـل الفعاليـة      (ج)  
يف تسهيل التطبيق السليم للتدابري املتفق عليها بشأن االستعمال النهائي ومنـع نشـوء أيِّ ظـروف    

ا للبنود املصدَّرة اخلاضعة للمراقبة أن تصبح، حينمـا تكـون موجـودة يف أراضـي الدولـة      ميكن فيه
  املستوردة، موضوعا لتنازع االختصاص القضائي أو ُتستعمل ألغراض غري مشروعة؛

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

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

  ]٢[البديل 
ــة خبصــوص         -٥-٢٣[   ــة واإلداري ــة القانوني ــا التنظيمي ــزز لوائحه ــدول أن تع ــي لل ينبغ

قامة عالقات تعـاون علـى أسـاس املسـاواة واملنفعـة      التعاون الدويل. وينبغي للدول أن تسعى إىل إ
املتبادلــة. ولزيــادة الفوائــد الــيت ميكــن جنيهــا مــن هــذا التعــاون إىل أقصــى حــد، ينبغــي للــدول أن 
تشترط، يف اتفاقات أو ترتيبات أخرى، تنفيذ تدابري ُيضفى عليها الطابع املؤسسي املناسب وفقاً 

  لتشريعاهتا الوطنية.]
ــة     ميكــن إنشــ   -٦-٢٣   اء صــندوق دويل للتربعــات بشــأن احلطــام الفضــائي، برعاي

مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، مــن أجــل دعــم األنشــطة الراميــة إىل إزالــة احلطــام الفضــائي 
مزيــد مــن احلطــام الفضــائي مســتقبالً و/أو  املوجــود حاليــا أو ختفيفــه، و/أو احليلولــة دون تكــوُّن

دول الرائدة يف أنشطة الفضاء، تشجَّع على النظـر  ، خاصة التقليص آثاره. ولعل الدول األعضاء
يف أن ختصـص هلـذا الصــندوق نسـبة مئويـة مــن ميزانياهتـا املرصـودة ألنشــطة الفضـاء مـن أجــل         
تعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، ودعم التنميـة املسـتدامة علـى كوكـب     

  األرض ودعم االستخدام املستدام للفضاء.]
    

   ٢٤دأ التوجيهي املب    
بعيد ووضع تبادل التجارب املتعلقة باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد ال    

   إجراءات جديدة، حسب االقتضاء، من أجل تبادل املعلومات
ينبغي أن تتبادل الدول واملنظمات احلكوميـة الدوليـة، وفـق مـا هـو متفـق         -١-٢٤  

علوماهتا املتعلقة باسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف     عليه بصورة متبادلة، جتارهبا وخرباهتا وم
األمد البعيد، مـع جهـات منـها الكيانـات غـري احلكوميـة، وأن تضـع وتعتمـد إجـراءات لتيسـري           
مجع معلومات عن السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز استدامة األنشـطة الفضـائية يف األمـد البعيـد     
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ــدول    ــة. وميكــن لل ــد حتســني    ونشــر تلــك املعلومــات بفعالي ــة، عن ــة الدولي واملنظمــات احلكومي
، أن تضــع يف اعتبارهــا ممارســات تبــادل البيانــات القائمــة الــيت        املعلومــات إجراءاهتــا لتبــادل   

  تستخدمها كيانات غري حكومية.
ينبغي اعتبار جتارب وخربات اجلهات املنخرطـة يف أنشـطة فضـائية مفيـدة       -٢-٢٤  

استدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد. ومـن        تعزيزيف وضع تدابري فعالة ترمي إىل 
مث، ينبغي أن حترص الدول واملنظمات احلكومية الدولية علـى تبـادل التجـارب واخلـربات ذات     
الصــلة تيســرياً وتعزيــزاً لوضــع مبــادئ توجيهيــة وقواعــد ولــوائح تنظيميــة وممارســات راميــة إىل 

  د.تعزيز استدامة أنشطة الفضاء يف األمد البعي
    

      )١٤(البحث والتطوير يف اجملالني العلمي والتقين  - دال  
    التنفيذ والتحديث  - هاء  

   )١٥(٢٩ املبدأ التوجيهي    
 إنشاء أطر معيارية وتنظيمية تضمن الفعالية واالستمرارية يف تنفيذ املبادئ التوجيهية    

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

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

إطار تنظيمي يفضي إىل تنفيذ املبادئ التوجيهية، وحيقق استمرارية هـذا التنفيـذ، ويـؤدي علـى     
إىل وضع مـا يلـزم مـن لـوائح تنظيميـة وعمليـات وترتيبـات تضـمن التحقـق مـن           وجه التحديد 

ــذها       ــة، رغــم أنَّ تنفي ــادئ التوجيهي ــاً أن املب ــادئ. وينبغــي أن يكــون مفهوم ــال لتلــك املب االمتث
طوعي، ينبغي النظـر إليهـا باعتبارهـا مرتبطـة ارتباطـاً مباشـراً مببـادئ القـانون الـدويل وقواعـده           

بــادئ والقواعــد مــن الناحيــة الوظيفيــة. وينبغــي أن حيظــى تنفيــذ املبــادئ  وعامــل دعــم لتلــك امل
التوجيهية بالدعم. وينبغي اعتبار املبادئ التوجيهيـة رمسيـا وثيقـة معياريـة تضـع شـروطا معترفـا        

                                                         
  ن يف هذا القسم إىل اجلزء ألف.ُنقل املبدآن التوجيهيان اللذان كانا يردا  )١٤(
ال على شكل مبدأ  ٢٩اتفق الفريق العامل على أنَّ من األفضل التعبري عن األفكار الواردة يف املبدأ التوجيهي   )١٥(

توجيهي، بل ضمن قسم خمصص للتنفيذ والتحديث. وسوف ُيجسَّد هذا التغيري يف صيغة مقبلة من هذه 
  املبادئ التوجيهية.
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هبا دوليا لضمان أمان العمليـات الفضـائية واسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد         
لدول واملنظمات احلكومية الدولية أن جتد، استناداً إىل هـذا املبـدأ، وسـيلة    بوجه عام. وينبغي ل

تضمن الفعالية يف تطبيـق اإلجـراءات احلاليـة وتطبيـق إجـراءات جديـدة إذا اقتضـت الضـرورة،         
مــن أجــل اســتيفاء الشــروط التشــغيلية للمبــادئ التوجيهيــة. أمَّــا املنظمــات احلكوميــة الدوليــة،   

توائم سياساهتا العامة مع هذا املبدأ وأن تسعى جاهدة، مـن خـالل اللـوائح     فينبغي هلا باملثل أن
ــه           ــتند إلي ــذي تس ــوم ال ــدول األعضــاء، إىل ضــمان أن يكــون املفه ــع ال ــاون م ــة والتع التعاهدي

  إجراءاهتا مرتبطا االرتباط الواجب باملبدأ املذكور.
م املتحـدة احملفـل   ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدوليـة أن تعتـرب األمـ     -٢-٢٩  

الرئيسي إلجراء حـوار مؤسسـي متواصـل حـول املسـائل املتعلقـة باملسـاعدة علـى حتقيـق جنـاح           
عملــي يف تنفيــذ املبــادئ التوجيهيــة تنفيــذاً فعــاالً وشــامالً، وينبغــي لألمــم املتحــدة نفســها، مــن 

ارجي، خالل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية ومكتب شؤون الفضـاء اخلـ  
أن ختصص هلذا الغرض عملية يف جمال السياسة العامـة وأن تضـع إطـاراً مرنـاً الختـاذ القـرارات       
هبذا الشأن. وينبغي للجنـة أن تضـع، عنـد الضـرورة، جمموعـات حلـول (تنظيميـة أو تفسـريية)         

ظمـات  ميكن إحلاقها رمسيا باملبادئ التوجيهيـة وفقـاً لإلجـراءات املنطبقـة. وتشـجَّع الـدول واملن      
احلكومية الدولية على موافـاة مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي بتقـارير سـنوية، تبعـاً للجـدول          
ــدول        ــة. وينبغــي لل ــادئ التوجيهي ــذ املب ــة تنفي ــة، تتضــمن تقييمــات حلال ــدورات اللجن ــزمين ل ال
ــة أن تؤكــد يف تلــك التقــارير، عــن طريــق تقــديرات ومؤشــرات       ــة الدولي واملنظمــات احلكومي

بأنَّ أنشطة الفضاء اخلارجي (بوجه عام و/أو فيما يتعلق جبوانب حمددة) احلاليـة  موثوقة، رأيها 
جتري يف بيئة آمنة وخالية من الصراعات فيمـا يتعلـق جبميـع جوانبـها الرئيسـية. ويف إطـار هنـج        
منفــتح علــى تبــادل املعلومــات لتحقيــق تنفيــذ املبــادئ التوجيهيــة بفعاليــة، ال ســيما فيمــا يتعلــق  

يات الفضائية، ينبغي للدول واملنظمات احلكوميـة الدوليـة أالَّ تغفـل إبـالغ املكتـب      بأمان العمل
باألحــداث الــيت تــنجم عمــا تفعلــه هــي (أو عمــا متتنــع عــن فعلــه) أو مــا تفعلــه الكيانــات غــري    
احلكومية اخلاضعة لواليتها القضائية ولسيطرهتا (أو عمَّا متتنع تلـك الكيانـات عـن فعلـه) والـيت      

شديدة األمهية من الناحية العملية. وإضافة إىل ذلك، ميكن تقـدمي بالغـات عاجلـة إىل    قد ُتعترب 
املكتب بشأن األحداث (مبا يف ذلك معلومـات عـن خصائصـها ومصـادرها احملتملـة) الـيت تـثري        

تنفيذ املبادئ التوجيهية املتعلقـة بأمـان العمليـات الفضـائية وتتضـمن نـداء        سياققلقاً شديداً يف 
 املكتب للحصول على إيضاحات بشأن تلك األحداث مـن الـدول و/أو املنظمـات    موجها إىل

  احلكومية الدولية ذات الصلة.]
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  ]  ٢[البديل 
ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة الــيت تقــوم، أو تعتــزم القيــام،   -١-٢٩[  

يهيــة تقيُّــداً تامــا بأنشــطة فضــائية أن تضــع إطــاراً تنفيــذيا يــؤدي إىل التقيــد هبــذه املبــادئ التوج  
ومطَّــرداً وشــامالً. وينبغــي أن يوضــع يف االعتبــار، فيمــا يتعلــق باإلطــار املــذكور، كــون هــذه     
املبــادئ التوجيهيــة تعــزز مبــادئ القــانون الــدويل وقواعــده رغــم كوهنــا طوعيــة، ومــن مث ينبغــي 

دول علــى تنفيــذ مراعاهتــا يف السياســات العامــة الوطنيــة والدوليــة األوســع نطاقــا. [وتشــجَّع الــ 
  املبادئ التوجيهية الواردة أعاله بأقصى قدر ممكن عمليا ومبا يتفق مع قوانينها الوطنية.

ينبغي وضـع تـدابري تنظيميـة تراعـى فيهـا اعتبـارات األمـن القـومي وحتـدَّد            -٢-٢٩  
فيها متطلبات واضحة بشأن تنفيـذ املبـادئ التوجيهيـة وإثبـات االمتثـال هلـا بشـفافية. ويف هـذا         

احلكومية الدولية أن تقدم إىل جلنة استخدام الفضاء اخلـارجي   واملنظماتالصدد، ينبغي للدول 
يف األغراض السـلمية تقـارير مرحليـة منتظمـة تتنـاول أمـوراً منـها معلومـات عـن جتربتـها فيمـا            
يتعلق بتطبيق تلك التدابري، وأن تسعى، يف إطار جلنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض     

لمية، ووفقاً ملسؤولياهتا مبوجب املعاهدات واالتفاقيات واملبادئ والقـرارات احلاليـة املتعلقـة    الس
 بالفضاء اخلارجي، إىل الرد على ما يثار مـن انشـغاالت خبصـوص أمـان العمليـات الفضـائية يف      

  سياق تنفيذ املبادئ التوجيهية.]
ــواردة أعــاله إىل رصــيد      -٣-٢٩   ــة ال ــادئ التوجيهي ــارف  تســتند املب كــبري مــن املع

املتاحة بشـأن تنفيـذ األنشـطة الفضـائية بطريقـة آمنـة ومسـتدامة. غـري أنَّ عمليـة وضـع املبـادئ            
التوجيهية كشـفت أيضـاً عـن جمـاالت ال تكفـي فيهـا املعـارف العلميـة والتقنيـة وال مسـتويات           

ن. وينبغـي أن  اخلربة املكتسـبة لتكـون أساسـا صـلبا ُيسـتند إليـه يف اإليصـاء مببـدأ تـوجيهي معـيَّ          
تواصل الدول واملنظمات احلكومية الدولية حبوثها بشأن االستخدام املستدام للفضاء اخلـارجي  
وبشأن تطوير تكنولوجيات وعمليات وخدمات مستدامة يف جمال الفضاء، وفقاً ملا توصـي بـه   

سـارع  املبادئ التوجيهية، وذلك هبدف احلسم يف تلك اجملـاالت. وينبغـي، يف ضـوء التطـور املت    
لتنفيذ األنشطة الفضائية واكتساب املزيـد مـن املعـارف، مراجعـة املبـادئ التوجيهيـة وتنقيحهـا        

فعالــة إىل الــدول ومجيــع الكيانــات الــيت تقــوم    إرشــاداتدوريــا لضــمان اســتمرارها يف تقــدمي  
  بأنشطة الفضاء من أجل تعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.]

د السعي إىل حتقيـق اهلـدف املتمثـل يف ضـمان اسـتدامة أنشـطة الفضـاء        عن  -٤-٢٩[  
اخلارجي يف األمد البعيد، ينبغي للدول واملنظمات احلكوميـة الدوليـة أن متتنـع عـن القيـام بـأيِّ       
أعمال أو ممارسات، وكـذلك عـن اسـتخدام سـبل أو أسـاليب ميكـن أن تـؤثر بـأيِّ شـكل مـن           
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مبـا خيـالف مبـادئ القـانون الـدويل وقواعـده املنطبقـة،        األشكال، عن قصد أو عـن غـري قصـد،    
على موجودات يف الفضاء اخلارجي و/أو تلحـق هبـا أضـراراً علـى النحـو نفسـه [و/أو [تـؤدي        

  )١٦(إىل نشوء ظروف قد] يتعذر معها تنفيذ املبادئ التوجيهية بالشكل املناسب].]
 

                                                         
من الديباجة. ويف االجتماع الثالث للفريق العامل بني الدورات،  ١٨كان من قبل الفقرة  ٤-٢٩قرة نص الف  )١٦(

ن يف االجتماع أن ُينقل النص إىل ، طلب املشاركو٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ٢٣إىل  ١٩املعقود يف الفترة من 
  حديث.ملواصلة النظر فيه فيما يتصل مبسائل التنفيذ والت ٢٩مشروع املبدأ التوجيهي 




