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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  واخلمسون الرابعةالدورة 

  ٢٠١٧شباط/فرباير  ١٠ - كانون الثاين/يناير  ٣٠فيينا، 
  *تمن جدول األعمال املؤقَّ ١٣البند 

        استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد
خمطط لتقرير الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي   

      األمد البعيد يف
      مة من رئيس الفريق العاملورقة عمل مقدَّ    

ــةُ اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، يف دورهتــا التاســعة واخلمســني      مــدَّدت جلن
، واليةَ الفريق العامل املعـين باسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي      ٢٠١٦املعقودة يف حزيران/يونيه 

، A/71/20ســنتني أخــريني؛ واتفقــت علــى برنــامج العمــل املتعلــق بــذلك (  يف األمــد البعيــد لفتــرة 
  ).١٣٧الفقرة 

ومن بني النواتج اليت كُلِّف الفريق بإجنازهـا إعـداد تقريـر عـن عملـه. ويف كـانون األول/ديسـمرب        
)، ُعــرض علــى الوفــود مــن A/AC.105/C.1/L.343أُعــد مشــروٌع لتقريــر الفريــق العامــل (  ٢٠١٤

أجل النظر فيه. وعندما ناقش الفريق العامل، أثناء اجتماعه الثالث فيما بني الدورات الـذي عقـد   
، مسألة حتديث مشروع تقريره، أعربـت بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده      ٢٠١٦يف أيلول/سبتمرب 

علـى حمصـلة نتـائج املفاوضـات اجلاريـة الراميـة إىل        جـدا ى التقرير سيتوقف إىل حد كبري حمتوأنَّ 
. يف األمـد البعيـد   ء اخلـارجي جتميع خالصة وافية للمبادئ التوجيهية بشأن استدامة أنشطة الفضـا 

 رئـيس الفريـق العامـل خمططـاً لتقريـر الفريـق العامـل يـرد نصـه يف هـذه           واحتراماً هلـذا الـرأي أعـدَّ   

                                                         
  *  A/AC.105/C.1/L.355.  
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الوثيقة. ويقترح هذا املخطط هـيكالً لتقريـر الفريـق العامـل، ويسـرد بعـض الفقـرات اإلرشـادية.         
عنــدما يوشــك الفريــق إالَّ بعــض أقســام التقريــر لــن توضــع يف صــيغتها النهائيــة  أنَّ ومــن املفهــوم 

  العامل على إكمال عمله.
    

اسـتخدام   استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمـد البعيـد، وجلنـة     - أوالً  
    الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

مة ُتبيِّن السبب وراء أمهية هذا املوضوع، والسبب الـذي جعـل   سوف يتضمن القسم األول مقدِّ[
ــراهن، والســبب يف        ــى جمــال العمــل هــذا يف الوقــت ال ــز عل ــرر التركي ــدويل يق هــذا أنَّ اجملتمــع ال

جلنة استخدام الفضـاء اخلـارجي   أنَّ املوضوع هو يف جوهره مسألة متعددة اجلوانب، والسبب يف 
يف األغــراض الســلمية (اختصــاراً: اللجنــة) هــي احملفــل األنســب لالضــطالع هبــذا العمــل املتعــدد    
اجلوانب. وسوف يصـاغ هـذا القسـم عنـدما يوشـك الفريـق العامـل علـى االتفـاق علـى خالصـة            

  ]ملة للمبادئ التوجيهية.وافية كا
    

    إنشاء الفريق العامل واختصاصاته  - ثانياً  
وتـرد  . وخطة عملـه  واختصاصاته ن القسم الثاين موجزاً بشأن إنشاء الفريق العاملسوف يتضمَّ[

    .]إرشادية فيه فقرات
ــودة عــام     اتفقــت  -١ ــة واخلمســني املعق ــة، يف دورهتــا الثاني ــى٢٠٠٩اللجن أن  وجــوب ، عل

، بنـداً  ٢٠١٠عـام  يف من دورهتا السابعة واألربعـني،   الفرعية العلمية والتقنية، ابتداًء جلنُتهاتدرج 
؛ واقترحـت  جديداً يف جدول أعماهلا، عنوانه "استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمـد البعيـد"  

مـد  خطة عمل متعددة السنوات ُتتوَّج بوضع تقريـر عـن اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األ      
البعيد، وجمموعة مبادئ توجيهية بشأن أفضل املمارسات، ُتعرضـان علـى جلنـة اسـتخدام الفضـاء      

). وبنـاء  ١٦٢و ١٦١لفقرتـان  ا ،A/64/20( اخلارجي يف األغراض السلمية من أجـل استعراضـهم  
ــام     ــة يف ع ــة الفرعي ــه أنشــأت اللجن ــق ال ٢٠١٠علي ــتدامة أنشــطة الفضــاء    الفري ــين باس ــل املع عام

اخلــارجي يف األمــد البعيــد، وانتخبــت بيتــر مــارتينيز (جنــوب أفريقيــا) رئيســاً للفريــق العامــل           
)A/AC.105/958 ١٨٢و ١٨١، الفقرتان.( 

علــــى  ٢٠١١ عــــام واتفقــــت اللجنــــة أثنــــاء دورهتــــا الرابعــــة واخلمســــني املعقــــودة يف  -٢
ــُق  A/66/20اختصاصــات الفريــق العامــل ونطــاق وطرائــق عملــه (   ، املرفــق الثــاين). وكُلِّــف الفري

ــة       ــة والسياســات العام ــايري التقني ــة وإجــراءات التشــغيل واملع ــالنظر يف املمارســات الراهن العامــل ب
ء اخلارجي يف األمد البعيد؛ وذلك على امتـداد مجيـع مراحـل دورة    املقترنة باستدامة أنشطة الفضا

األمـم املتحـدة ومبادئهـا     يتَّخـذ الفريـُق العامـل معاهـداتِ    حياة البعثات الفضائية. واتُّفـق علـى أن   
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يـا  احلالية املنظِّمة ألنشطة الـدول يف ميـدان استكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه إطـاراً قانون       
 ينظر الفريق العامل يف وضع صكوك جديدة ملزمة قانوناً. ؛ وعلى أالَّلعمله

كما كُلِّف الفريق العامل بوضـع تقريـر عـن اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد           -٣
البعيد وجمموعة موحدة من املبادئ التوجيهيـة الطوعيـة غـري امللزمـة الـيت ميكـن أن تطبقهـا الـدولُ         

ظمـات الوطنيـة غـري احلكوميـة وكيانـات القطـاع اخلـاص بغيـة         واملنظمات الدوليـة احلكوميـة واملن  
تعزيــز اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد لصــاحل مجيــع اجلهــات العاملــة يف جمــال  

 الفضاء ومجيع املستفيدين من أنشطة الفضاء. وينبغي هلذه املبادئ التوجيهية ما يلي:

 خبصـوص  زيـز ممارسـات وطنيـة ودوليـة    أن تنشئ إطـاراً يكفـل إمكانيـة وضـع وتع      (أ)  
تنفيـذ العمليـات    عدة أمور ومنهاتعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، مبا يشمل 

الفضائية مبزيد من األمان ومحاية البيئة الفضائية، مع إيـالء االعتبـار ملـا يترتـب علـى ذلـك مـن آثـار         
 مراعاة احتياجات البلدان النامية ومصاحلها؛ مالية وغري مالية تكون مقبولة ومعقولة، ومع

بأنشــطة الفضــاء  اخلاصــةســقة مــع األطــر القانونيــة الدوليــة احلاليــة   أن تكــون متَّ  (ب)  
 اخلارجي، وأن تكون طوعية وغري ُملزِمة قانوناً؛

ســقة مــع األنشــطة والتوصــيات ذات الصــلة اخلاصــة بلجنــة الفضــاء أن تكــون متَّ  (ج)  
لفـرعيتني وكـذلك باألفرقـة العاملـة األخـرى التابعـة هلـا وباهليئـات واألجهـزة          اخلارجي وجلنتيهـا ا 

احلكومية الدولية التابعة لألمم املتحدة وبلجنة التنسيق املشـتركة بـني الوكـاالت واملعنيـة باحلطـام      
  الفضائي، وسائر املنظمات الدولية املعنية، يف ظل مراعاة أوضاع تلك اجلهات واختصاصاهتا.

    
    امللخص الوقائعي لعمل الفريق العامل  - ثالثاً  

للعمل الذي يضطلع به الفريق العامل. وترد فيه فقـراٌت  يا سيتضمن القسم الثالث ملخصاً وقائع[
إرشادية. ونظراً إىل القيود املفروضة على حجم وثائق األمم املتحدة الرمسية ُبـذلت حمـاوالٌت مـن    

 مقتضـباً. وجيـوز أن ينظـر الفريـق العامـل فيمـا إذا كـان يـودُّ        أجل اإلبقاء علـى امللخـص الوقـائعي    
إعداد ملخص وقائعي لعمله أكثر تفصيالً، يشمل مجيع اإلحاالت الرمزية ذات الصـلة، ويسـجَّل   

  .]يف وثيقة مستقلة
سياق أوسـع هـو التنميـة    نظر الفريق العامل يف استدامة أنشطة الفضاء يف األمد البعيد يف   -٤

ــدان      كوكــب األرضاملســتدامة يف  ــدان، خاصــة البل ــات كــل البل ــاة شــواغل واهتمام ــع مراع ؛ م
 النامية، وعلى حنو يتسق واالستخدامات السلمية للفضاء اخلارجي.

معاهدات األمم املتحدة ومبادئها احلاليـة املنظِّمـة ألنشـطة الـدول يف     واختذ الفريق العامل   -٥
لعمله، وخاصـة املـادة السادسـة مـن     يا قانون ميدان استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه إطاراً



A/AC.105/C.1/L.357

 

4/19 V.16-10230 
 

معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واسـتخدام الفضـاء اخلـارجي، مبـا يف     
 .ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى ("معاهدة الفضاء اخلارجي")

 املنظمـات  ومـن  ودعا الفريق العامل إىل تقدمي مسامهات من الـدول األعضـاء يف اللجنـة،     -٦
غـري   الدوليـة  اليت لديها مركز مراقب دائـم لـدى اللجنـة واملنظمـات    ذات الصلة  احلكومية الدولية

وكيانات األمم املتحـدة وغريهـا مـن اهليئـات     احلكومية اليت لديها مركز مراقب دائم لدى اللجنة 
واملنظمات الدولية ذات الصلة. وتلقـى الفريـق العامـل مسـامهات مـن الـدول األعضـاء يف اللجنـة         

، منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة وكــذلك مــن االحتــاد الــدويل لالتصــاالت، ومــن  
قتصــادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط  ومكتــب شــؤون نــزع الســالح التــابع لألمانــة، واللجنــة اال 

اهلادئ، ومنظمة التعاون الفضائي آلسيا واحملـيط اهلـادئ، وجلنـة أحبـاث الفضـاء، واالحتـاد الـدويل        
ــة     ــاء، واللجنـ ــة العـــامل اآلمـــن، واجمللـــس االستشـــاري جليـــل الفضـ ــائية، ومؤسسـ ــة الفضـ للمالحـ

وروبية الستغالل سواتل األرصـاد اجلويـة،   االستشارية املعنية بنظم البيانات الفضائية، واملنظمة األ
  وأمانة الفريق املختص برصد األرض.  

كما حصل الفريق العامل، مـن خـالل الـدول املعنيـة األعضـاء يف اللجنـة وأثنـاء حلقـات           -٧
ــق العامــل يف عــامي     املنظمــات  مــنمــدخالت ، علــى ٢٠١٣و ٢٠١٢العمــل الــيت نظمهــا الفري

 .لقطاع اخلاصالوطنية غري احلكومية وكيانات ا

املناقشات الدائرة داخل اللجنة وجلنتيهـا الفـرعيتني بشـأن    وأخذ الفريق العامل يف اعتباره   -٨
استدامة أنشطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد، وكـذلك التقـدُّم الـذي حتـرزه األفرقـة العاملـة           

يــق العامــل املعــين  أنشــطةَ وتوصــياِت الفر؛ ومــن ذلــك مــثالً  األخــرى التابعــة للجنــتني الفــرعيتني 
واألعمـال الـيت تقـوم هبـا اللجنـة الفرعيـة        ،باستخدام مصادر القـدرة النوويـة يف الفضـاء اخلـارجي    

وجلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطـام الفضـائي يف جمـال ختفيـف     العلمية والتقنية 
 احلطام املداري.

اء احلكـوميني املعـين بتـدابري الشـفافية وبنـاء      وأقام الفريق العامل اتصاالت مـع فريـق اخلـرب     -٩
. ٦٥/٦٨الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي، وهو الفريق الذي أُنشئ تنفيذاً لقـرار اجلمعيـة العامـة    

، أطلـع رئـيس   ٢٠١٣وأثناء الدورة اخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنيـة الـيت عقـدت يف عـام     
، الفريَق العامل على التقدم الـذي أحـرزه فريـق اخلـرباء     فريق اخلرباء احلكوميني، فيكتور فاسيليف

احلكوميني حنو الوفاء مبهمته يف وضع تقرير وجمموعة تدابري طوعية مقترحة بشأن الشـفافية وبنـاء   
الثقة تنظر الدولُ يف تنفيذها عند اضطالعها بأنشطة الفضاء اخلارجي. وعقب انتهاء عمـل فريـق   

) نظــر الفريــق العامــل يف أوجــه الصــلة الــيت تــربط A/68/189يــره (اخلــرباء احلكــوميني واعتمــاد تقر
عمله بالتوصيات الواردة يف تقرير فريق اخلرباء احلكـوميني. ويسـلط القسـم السـادس مـن التقريـر       

 احلايل الضوء على أوجه الصلة هذه.
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ورات السـنوية للجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة وجلنـة       وقد اجتمع الفريق العامل أثناء الـد   -١٠
استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية. كما اغتـنم الفريـق العامـل الفـرص الـيت أتاحتـها       

االجتماعـــات واملـــداوالت بالفيـــديو أنشـــطة التنســـيق املضـــطلع هبـــا فيمـــا بـــني الـــدورات، مثـــل  
 .على النحو اجملدي واملتفق عليهك ذلوواالجتماعات اإللكترونية وحلقات العمل؛ 

وأنشــأ الفريــق العامــل، حســبما َنصَّــت عليــه اختصاصــاته وطرائــق عملــه، أفرقــة خــرباء       -١١
 ؛ وذلك على النحو التايل:لتعجيل ُخطى عمل الفريق العامل

املعين باالستخدام املستدام للفضاء، الـداعم للتنميـة املسـتدامة    "فريق اخلرباء ألف   (أ)  
"، الذي َتشـاَرك يف رئاسـته كـلٌّ مـن انريكـه باتشـيكو كـابريرا (املكسـيك) وفيليـب          ضعلى األر

 خبرياً؛ ٤٠دواريت سانتوس (الربتغال) وضمَّ قرابة 

املعــين باحلطــام الفضــائي والعمليــات الفضــائية وأدوات دعــم  "فريــق اخلــرباء بــاء   (ب)  
ئاسـته كـلٌّ مـن كالوديـو بـورتيلي      "، الـذي َتشـاَرك يف ر  التعاون يف جمال التوعية بـأحوال الفضـاء  

 خبرياً؛ ٧٠(إيطاليا) وريتشارد بونيكي (الواليات املتحدة األمريكية) وضمَّ قرابة 

فريق اخلرباء جيم "املعين بطقس الفضاء"، الذي َتشاَرك يف رئاسته كلٌّ من إيـان    (ج)  
  خبرياً؛ ٤٠مان (كندا) وتاكاهريو أوبارا (اليابان) وضمَّ قرابة 

باألنظمــة الرقابيــة واإلرشــادات املتعلقــة بــاألطراف      يــق اخلــرباء دال "املعــين  فر  (د)  
أنتـوين ويتشـت (أسـتراليا)، الـذي      ته كـلٌّ مـن  َتشـاَرك يف رئاسـ  "، الـذي  الفاعلة يف ميدان الفضـاء 

  .خبرياً ٥٠قرابة  َخلَفه مايكل نيلسون (أستراليا)، وسريجيو ماركيزيو (إيطاليا)، وضمَّ
، اتساقاً مع املواضيع املخصصة هلا، بتجميـع معلومـات   ألف إىل دال اخلرباءقامت أفرقة و  -١٢

وتقدمي حتليالت بشأن ما يرتبط باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمـد البعيـد مـن ممارسـات     
كمــا اســتبانت أفرقــة اخلــرباء عــدة  جاريــة وقواعــد إجرائيــة ومســائل شــاملة ملختلــف القطاعــات.

  بعة حاليا.ثغرات يف النهوج املتَّ
وأرست النتائج الرئيسية اليت توصلت إليهـا أفرقـة اخلـرباء األسـاَس الـذي اعُتمـد عليـه يف          -١٣

وضـع مبــادئ توجيهيــة أوليــة مقترحـة. كمــا اقتــرح عــدد مـن الــدول األعضــاء يف الفريــق العامــل    
رحة من أجـل  مبادئ توجيهية أخرى. وبعد ذلك أُخذت يف احلسبان مجيُع املبادئ التوجيهية املقت

  .يف األمد البعيد ء اخلارجيخالصة وافية للمبادئ التوجيهية بشأن استدامة أنشطة الفضاوضع 
ــق         -١٤ ــل للمواضــيع املندرجــة ضــمن اختصاصــاته الحــظ الفري ــق العام ــدارس الفري ــاء ت وأثن

ــال      أوجــه ــات املواضــيعية لالحتف ــه باألولوي ــربط عمل ــيت ت ــذكرى الســنوية اخلمســني  الصــلة ال بال
ــؤمت ــراض الســلمية        رمل ــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغ ــم املتحــدة املع األم

النظــام القــانوين للفضــاء اخلــارجي  " ٢، وخاصــة األولويــة املواضــيعية رقــم  ")٥٠("اليونيســبيس+
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تعزيـز تبـادل   " ٣" واألولويـة املواضـيعية رقـم    واحلوكمة العاملية للفضاء: اآلفاق احلالية واملسـتقبلية 
  ".علومات عن األجسام واألحداث الفضائيةامل

كمــا اســتبان الفريــق العامــل وأفرقــة خربائــه عــدداً مــن املســائل الــيت حتتــاج إىل مزيــد مــن   -١٥
النظــر فيهــا مــن جانــب اللجنــة و/أو جلنتيهــا الفــرعيتني حتســباً الحتمــال وضــع مبــادئ توجيهيــة     

  السادس من التقرير احلايل.إضافية يف املستقبل. وهذه املسائل مسرودة يف القسم 
    

    األمور اليت تناوهلا الفريق العامل وأفرقة خربائه  - رابعاً  
سيتضمن القسم الرابع موجزاً لألمور اجلوهرية اليت تناوهلا الفريـق العامـل وأفرقـة خربائـه. وتـرد      [

  ]فيه فقراٌت إرشادية.
    

    الفضاء والتنمية املستدامة  - ألف  
    املستدامة على كوكب األرضأنشطة الفضاء والتنمية     

ــة        -١٦ ــة االقتصــادية والتنمي ــزاً يف التنمي ــؤدي دوراً متمي ــات الفضــائية أن ت ميكــن للتكنولوجي
وهـي تـوفِّر أدوات قيِّمـة     االجتماعية ومحاية البيئة، وهذه هـي األركـان الثالثـة للتنميـة املسـتدامة.     

فالتطبيقـات الفضـائية مثـل رصـد      رية كلها.لدعم التنمية املستدامة، اليت ُيفترض أن تنتفع هبا البش
ر بيانـات ومعلومـات موضـوعية ميكـن أن     األرض والنظم العاملية لسواتل املالحة واالتصاالت تـوفِّ 

ــيم االحتياجــات وأن تســهم يف اختــاذ        ــى تقي ــا لالجتاهــات الســائدة وأن تســاعد عل ــن فهمن ُتحسِّ
  قرارات أكثر استنارة.

تكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه ملنفعـة وصـاحل مجيـع        ومبا أنـه يـتعني أن يكـون اس     -١٧
البلدان فمن األمهية مبكان أن يتناول التعاون الدويل مسألة التكافؤ يف فرص الوصـول إىل الفضـاء   

التشـارك  وميكن للتعاون الدويل أن يتخذ أشكاالً كثرية، منـها   اخلارجي ألغراض التنمية البشرية.
وتقـدمي الـدعم للبلـدان الراغبـة يف      ،رات يف اجملـالني الـتقين والقـانوين   البيانات وأنشطة بناء القد يف

  إنشاء قدرات وطنية خاصة هبا للقيام بأنشطة يف الفضاء اخلارجي.
إىل أدىن حــد  تــأثري ســليب ضــئيلســوى الفضــائية ذاهتـا   لألنشــطة يكــون الَّأ أيضــاً وينبغـي   -١٨
ومن شأن ترويج واسـتحداث تكنولوجيـات تقلـل إىل     األرض أو على بيئة الفضاء. كوكب على

البيئي إلطالق املركبـات واألجهـزة الفضـائية وتزيـد إىل احلـد األقصـى مـن         التأثرياحلد األدىن من 
استخدام املوارد املتجددة ومن إمكانية معاودة استخدام املركبـات واألجهـزة الفضـائية املوجـودة     

  هذه اجلهود. اأن يدعم ،أو استغالهلا يف أغراض أخرى
وينبغي تعزيز وعي املؤسسـات وعامـة النـاس باألنشـطة والتطبيقـات الفضـائية ومبـا جتلبـه           -١٩

 إيالء اهتمام خاص الحتياجات الشباب واألجيـال املقبلـة.   مع ذلكومن منافع للتنمية املستدامة؛ 
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سـتخدام  أفضـل الفـرص لتحسـني صـورة اال     يتيحـا املعلومات والتثقيـف أن   التشارك يفومن شأن 
  األرض. كوكب املستدام للفضاء يف دعم التنمية املستدامة على

    
    أمان العمليات الفضائية  - باء  

    ختفيف احلطام الفضائي  - ١  
تـدهوراً بسـبب ازديـاد عـدد األجسـام املداريـة، علـى         احلاليـة  تشهد بيئة احلطام الفضائي  -٢٠

الــرغم مــن اجلهــود املبذولــة علــى نطــاق العــامل للحــد مــن تلــك الزيــادة بتنفيــذ املعــايري واملبــادئ      
وينشــأ احلطــام الفضــائي املــداري مــن   التوجيهيــة املتفــق عليهــا دوليــا لتخفيــف احلطــام الفضــائي. 

ــهامصــادر شــىت،   ــة،  من ــري العامل ــات اإلطــالق،      : الســواتل غ ــا ملركب واملراحــل الصــاروخية العلي
ونــاقالت احلمــوالت املتعــددة، واحلطــام املطلَــق عمــداً أثنــاء فصــل املركبــة الفضــائية عــن مركبــة    

احملركات الصاروخية ذات الوقـود الصـلب،    ، ودوافقاإلطالق أو أثناء عمليات البعثات الفضائية
كمـا ميكـن أن    راري أو االرتطـام جبسـيمات صـغرية.   وقُشارات الطالء املنبعثة بفعـل اإلجهـاد احلـ   

يتولد احلطام بفعل االصطدامات أو بسبب انفجار املركبات الفضائية أو املراحـل العليـا ملركبـات    
، حـدثت اصـطدامات كـربى (َعَرضـية ومتعمَّـدة) أفضـت إىل زيـادة        ٢٠٠٧ومنذ عام  اإلطالق.

  إمجايل عدد األجسام احلطامية.كبرية يف نسبة احلطام الناشئ عن االصطدامات إىل 
ــد قُطرهــا عــن       -٢١ ــيت يزي ــدارات  ســنتمترات ١٠وميكــن كشــف وَتعقُّــب األجســام ال يف امل

القريبة من األرض واألجسام اليت يزيـد قطرهـا عـن متـر واحـد يف املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض          
ر كشـفها  حبيـث يتعـذَّ  أمَّا عدد األجسام اليت هي من الصـغر   بواسطة أجهزة االستشعار األرضية.

 وحــىت خطــراً كــبرياً علــى البعثــات الفضــائية فهــو أكــرب بكــثري.   متثِّــل هامــن ســطح األرض ولكنــ
األجسام احلطامية البالغة الصغر أو النيـازك الـيت يقـل قطرهـا عـن ميلمتـر واحـد ميكـن أن تشـكل          

الكهربائية املكشوفة أو غريهـا مـن املكونـات املعرَّضـة لالصـطدام،       التوصيالت خطراً على محائل
  مما قد يؤدي إىل فقدان قدرة اجلسم على أداء وظائفه أو حىت إىل َتكَسُّره.

وال متثل األجسـام الفضـائية العاملـة سـوى مخسـة يف املائـة مـن العـدد اإلمجـايل لألجسـام             -٢٢
فهرســة فــيمكن أن تســبب اصــطدامات كارثيــة، ُتولِّــد  أمَّــا بقيــة األجســام الفضــائية امل  املفهرســة.

ويف بعــض النطاقــات املداريــة،  شــظايا كــبرية احلجــم قــد تفضــي إىل اصــطدامات كارثيــة أخــرى.
ميكن أن يتسبب هذا يف نشوء حالـة فَلَتـان متسـمة بعـدم االسـتقرار، كـثرياً مـا يشـار إليهـا باسـم           

حلطـام الناشـئ عـن االصـطدامات أكـرب مـن       "متالزمة كيسـلر"، حيـث تكـون الزيـادة يف مقـدار ا     
  االخنفاض الناشئ عن االضمحالل املداري.

ــام   -٢٣ ــا  ٢٠٠٧ويف عـ ــة، يف قرارهـ ــة العامـ ــة ٦٢/٢١٧، أقـــرت اجلمعيـ ــادئ التوجيهيـ ، املبـ
 لتخفيف احلطام الفضـائي الصـادرة عـن جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية.         

أول توافق دويل على احلد من احلطام الفضائي، وهي خطـوة ُمهمـة    ومتثل تلك املبادئ التوجيهية
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يف ســبيل تزويــد مجيــع الــدول املرتــادة للفضــاء بإرشــادات بشــأن كيفيــة ختفيــف مشــكلة احلطــام    
وتستند هذه املبادئ التوجيهية النوعية إىل احملتوى الـتقين والتعـاريف األساسـية الـواردة      الفضائي.

يـــف احلطـــام الفضـــائي الصـــادرة عـــن جلنـــة التنســـيق املشـــتركة بـــني يف املبـــادئ التوجيهيـــة لتخف
  الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي (اليادك).

ومثة دول عدة تستخدم أيضاً املبادئ التوجيهية لتخفيـف احلطـام الفضـائي الصـادرة عـن        -٢٤
قواعـد السـلوك   جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضـائي (اليـادك) ومدونـة    

(الــنظم الفضــائية: متطلبــات ختفيــف   24113:2011األوروبيــة لتخفيــف احلطــام الفضــائي واملعيــار  
احلطام الفضـائي)، الصـادر عـن املنظمـة الدوليـة لتوحيـد املقـاييس (اإليسـو)، كمرجـع يف أطرهـا           

ابري إلدمـاج  الرقابية اخلاصة باألنشطة الفضائية الوطنية. ويف هذا الصدد، اختذت بعض الـدول تـد  
  املبادئ التوجيهية واملعايري املعترف هبا دوليا بشأن احلطام الفضائي يف تشريعاهتا الوطنية.

ــام           -٢٥ ــف احلط ــة لتخفي ــات وطني ــذت آلي ــيت نفَّ ــدول ال ــتقين، تســتخدم ال ــى الصــعيد ال وعل
تصـميم  الفضائي جمموعة من النهوج والتدابري امللموسة لتخفيف احلطام الفضائي، ومنـها حتسـني   

مركبات اإلطالق واملركبات الفضائية والقيام بعمليات هناية عمر البعثة (مبا فيهـا ختميـد السـواتل    
  احلطام الفضائي.ووضعها يف مدارات َتَخلُّص) واستحداث براجميات ومناذج خاصة لتخفيف 

    
    رصد احلطام الفضائي  - ٢  

كــن أن تشــكل خطــراً، وتعقُّــد  نظــراً إىل ضــخامة عــدد أجســام احلطــام الفضــائي الــيت مي    -٢٦
كيفية نشوء وتطور األجسـام املنفـردة وجماميعهـا بكليتـها، وضـخامة حجـم الفضـاء القريـب مـن          
األرض الذي تتناثر األجسام يف أرجائه، ينطوي رصـد أحـوال الفضـاء القريـب مـن األرض علـى       

  مصاعب شديدة، ويتطلب كثرياً من املوارد املالية والتقنية والبشرية.
م مبفردهـا صـورة كاملـة وحمدَّثـة     دولة يف العامل أن تقدِّأيِّ ويف الوقت احلاضر، ليس مبقدور   - ٢٧

  ة لتجميع القدرات يف هذا اجملال.باستمرار ألحوال املدارات. ومن مث، هناك حاجة موضوعي
وال ميكن تفسري بيانات رصد احلطـام الفضـائي واسـتخدامها بطريقـة صـحيحة مـن دون         -٢٨

ة الكامنــة وراءهــا. وجيــب أخــذ هــذا األمــر يف االعتبــار أثنــاء ختطــيط تلــك البيانــات  فهــم املنهجيــ
وتقامسها واسـتخدامها اسـتخداماً تعاونيـاً. ومـن مث، فـإنَّ اسـتحداث ومناسـقة هنـوج مشـتركة يف          
تقييم نوعيـة البيانـات وتفسـريها وتقـدير إمكانيـة اسـتخدامها يف مهـام حمـددة ميـثالن معـاً عنصـراً            

  يف التعاون الدويل يف جمال استقصاء بيئة الفضاء القريب من األرض.أساسيا 
ــتظم للحطــام الفضــائي يف         - ٢٩ ــوم برصــد من ــة فحســب تق ــة دول قليل ويف الوقــت احلاضــر، مث

اســتحداث هنــوج مشــتركة متفــق عليهــا بشــأن التحقــق مــن   الفضــاء القريــب مــن األرض. لــذا فــإنَّ
صحة املعلومات املتلقاة من أطراف أخرى وبشأن دمج البيانات املستمدة من خمتلـف املصـادر علـى    
حنو حمدد كان وما زال مسألة جديرة بالبحث. كما أنه ليست هنـاك آليـة دوليـة لتبـادل املعلومـات      
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خمتلفـة ال تقـوم هـي نفسـها بعمليـات رصـد، ولكـن لـديها         املتحقق منها ميكن أن تستخدمها بلدان 
  كوادر علمية مؤهلة.

وهلذه املشكلة جانب آخر، وهو عدم وجود هنوج موحدة يف متثيل بيانات القيـاس، الـيت     -٣٠
هي أوليَّة الطابع، وما ُيشَتق منـها مـن نـواتج متعلقـة باحلطـام الفضـائي، تشـتمل علـى املعلومـات          

ــارامترات   ــة (ب ــارامترات احلركــة      املداري ــة واحلجــم، وب ــديرات الكتل ــة)، وتق حركــة مركــز الكتل
  كز الكتلة، واخلصائص االنعكاسية.التوجُّهية نسبةً إىل مر

    
    دقة البيانات املدارية  - ٣  

ــة القياســات          - ٣١ ــل كمي ــل، مث ــى جمموعــة متنوعــة مــن العوام ــة عل ــات املداري ــة البيان تتوقــف دق
القياسات على امتداد قوس حتديد املدار، والتوزُّع اجلغرايف ألجهـزة  املستخدمة ومدى دقتها، وَتوزُّع 

  شارات الراديوية.االستشعار التعقُّبية، ومدى مالءمة تقنيات حتديد املدار ونشر اإل
فيما خيص األجسام العاملة، عادةً ما ُيحَصل على البيانات املداريـة بوسـائل تقليديـة،    أمَّا   -٣٢

ــل معاجلــة قياســات املســا   ــن القياســات      مث ــة األرضــية واملســتمدة م ــا حمطــات املراقب ــيت جتريه ر ال
التليمترية. ويتزايد عدد األجسام الفضـائية العاملـة الـيت تسـتخدم تقنيـات مالحيـة موجـودة علـى         
متنها، ولكن درجة الدقة املطلوبة يف البيانـات املداريـة ُتمليهـا يف املقـام األول متطلبـات البعثـة أو       

لية، وهذه املتطلبات ال تفي بالضرورة مبتطلبات أمان التحليقات الفضـائية. وأمَّـا   املتطلبات التشغي
يف حالة األجسام الفضائية اليت ال توجد على متنها معدات عاملة فـإنَّ املصـادر املباشـرة الوحيـدة     
للحصول علـى املعلومـات املداريـة هـي الكيانـات الـيت تعـاجل القياسـات املسـتمدة مـن الـرادارات            

األجهزة البصرية الفاعلة واخلاملة على السواء. ومتثل الرادارات مصـدَر املعلومـات الرئيسـي    ومن 
فيمــا خيــص األجســام الكــبرية املوجــودة يف املــدارات األرضــية املنخفضــة، أمَّــا أجهــزة االستشــعار 

  الكهربصرية اخلاملة فتوفر غالبية البيانات عن األجسام املوجودة يف املدارات العالية.
وتتسم أجهزة االستشعار هذه يف الوقـت احلاضـر مبحدوديـة توزُّعهـا اجلغـرايف وقـدراهتا،         -٣٣

كما أهنا ال تتـيح يف كـثري مـن احلـاالت استخالصـاً موقوتـاً ملـدارات ذات نوعيـة مناسـبة إلجـراء           
حتليــل حلــاالت التقــارب بــني األجســام الفضــائية، وبالتــايل اختــاذ قــرارات بشــأن إجــراء منــاورات  

االصــطدام. وتصــبح هــذه املشــكلة أكثــر حــدة فيمــا خيــص العــدد املتزايــد مــن األجســام     لتفــادي
  ).CubeSatالفضائية السليمة الصغرية احلجم، مثل السواتل "كيوبسات" (

  
    تقييم حاالت التقارب  - ٤ 

ــر مــن     -٣٤ ــا أكث ــدار حالي ــة، مصــحوبة بعشــرات     ١ ٠٠٠يوجــد يف امل ــة فضــائية عامل مركب
طــام الفضــائي. وقــد أثبــت االصــطدام املــداري الــذي وقــع يف شــباط/فرباير   اآلالف مــن ِقطــع احل

أنَّ حـدوث اصـطدام    Cosmos 2251والساتل غـري العامـل    Iridium 33بني الساتل العامل  ٢٠٠٩
كــارثي بــني الســواتل هــو احتمــال واقعــي. ويف الوقــت احلاضــر يــويل عــدد متزايــد مــن مشــغلي     
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ســألة تفــادي االصــطدامات. وميكــن تقســيم عمليــات تقيــيم   املركبــات الفضــائية اهتمامــاً أكــرب مب 
  التقارب إىل فئتني، مها: املسح السابق لإلطالق، وتقييم التقارب املداري.

ــة إطــالق         -٣٥ ــاء مرحل ــادي االصــطدامات أثن ــى تف ــات اإلطــالق عل ويشــجَّع مشــغلو مركب
التقـارب احملتملـة مـن    ع منـهم أن خيططـوا لنوافـذ إطـالق مـن أجـل تفـادي حـاالت         توقَّالنظام، وُي

األجسام املدارية. ويقوم بعض مشغلي مركبات اإلطالق بضـبط أوقـات اإلطـالق بـإجراء مسـح      
ــادي           ــهم مســحاً لتف ــل من ــدد قلي ــا ُيجــري ع ــة؛ كم ــة الفضــائية الدولي ــادي االصــطدام باحملط لتف
ــيم احتمــاالت         ــوىل تقي ــيت تت ــرِض بعــض املؤسســات ال ــة. وَتع ــات فضــائية عامل االصــطدام مبركب
التقــارب خــدمات مســحية ســابقة لإلطــالق خاصــة بتفــادي االصــطدامات مــن أجــل مســاعدة      
مشــغلي مركبــات اإلطــالق علــى إجــراء املســوح وتكييــف أوقــات اإلطــالق. غــري أنَّ هنــاك عــدة 

  ثغرات تشوب هذه العملية.
دة لتمثيل مسارات مرحلة اإلدخـال املخطـط   فعلى سبيل املثال، ليست هناك معايري موحَّ  -٣٦
 املدار (أي قبل قذف مجيع احلموالت يف املـدارات النهائيـة)، مـع مـا يـرتبط بـذلك مـن بلبلـة،         يف

لكي ُتستخدم يف حتليـل تقييمـات التقـارب حسـبما ذُكـر أعـاله. كمـا ال توجـد ممارسـة موحـدة           
إلجــراء حتليــل تقييمــات التقــارب أثنــاء مرحلــة اإلدخــال الفعلــي يف املــدار (حــىت اإلدخــال األويل  

احلمــوالت يف املــدار). وحــىت مــع تــوافر القــدرة علــى إجــراء تقييمــات التقــارب، تكــون     جلميــع
القــدرة علــى تكييــف مســارات اإلطــالق حمــدودة باعتبــارات تتعلــق بتصــميم مركبــات اإلطــالق   
ــة         ــا تكــون دق ــوجيهي. وكــثرياً م ــدأ ت ــك مبب ــذر معاجلــة ذل ــا، ويتع ــا املســتخدمة فيه والتكنولوجي

ة بقيود تقنية أساسية. ويلزم إجراء املزيد من عمليات البحـث والتطـوير   اإلدخال يف املدار حمكوم
  التقنية ملعاجلة هذه الثغرة.

هناك عدة سبل لتناول تقييم حاالت التقارب يف املراحل املداريـة. وميلـك بعـض املشـغلني       - ٣٧
خمتصـة   القدرة على إجراء مثل هذا التقييم بأنفسهم. ومثة مشغلون آخرون يتعاملون مع مؤسسـات 

قادرة على إجراء تقييمات للتقارب بغية متحيص البـارامترات املداريـة للمركبـات الفضـائية العاملـة      
مقارنــةً باألجســام الفضــائية األخــرى مــن أجــل اســتبانة حــاالت التقــارب احملتملــة. ويتفاعــل بعــض 

دام فيمـا  املشغلني مباشرة مع مشغلني آخرين إلجراء تقييمـات التقـارب ومنـاورات تفـادي االصـط     
  خيص املركبة الفضائية اليت هم مسؤولون عنها.

    
  معلومات االتصال اخلاصة بالكيانات املسؤولة عن مراقبة املركبة الفضائية   - ٥  

    أو إجراء تقييم للتقارب
عندما ُيتنبأ حبدوث تقارب شديد يف املدار بعد إجراء تقيـيم للتقـارب أو تعـديل للمسـار       -٣٨

م يف املدار، يكـون التبليـغ يف الوقـت املناسـب أمـراً مهمـا. كمـا أنَّ مـن         من أجل تفادي االصطدا
املهم وجود تنسيق موقوت بني الكيانات املعنيـة املسـؤولة عـن عمليـات املركبـة الفضـائية وتقيـيم        

  حاالت التقارب.
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سـبة  ومعلومات االتصال ُتسهِّل التنسيق بني الكيانات املعنية من أجل اختاذ القـرارات املنا   -٣٩
بناء على تعديل املسار. كمـا تتـيح هـذه املعلومـات للـدول الـيت لـديها قـدرات رصـد فضـائي أن           

ه تبليغات بشأن حدوث تقارب شـديد إىل الكيانـات املعنيـة بعمليـات املركبـة الفضـائية الـيت        توجِّ
ار حيتمل أن يصيبها الضرر، مما يتيح هلا أن تتخـذ يف الوقـت املناسـب قـرارات بشـأن تعـديل املسـ       

لتفادي االصطدام. كما ميكن للكيانات اليت لديها معلومات عن وقـوع أحـداث منتجـة للحطـام     
ــات األخــرى       الفضــائي أن تســتخدم معلومــات االتصــال لكــي تنقــل تلــك املعلومــات إىل الكيان

  املسؤولة عن عمليات اإلطالق أو عمليات املركبة الفضائية أو تقييم التقارب.
التنظيمية الوطنية لبعض الدول ُتلزم مشغلي السواتل من القطـاع اخلـاص   ومع أنَّ اللوائح   -٤٠

بتقدمي معلومـات االتصـال إىل الكيانـات الـيت تراقـب املركبـات الفضـائية، فليسـت هنـاك ممارسـة           
موحدة متفق عليها بأن ُتجمِّع الدولة معلومات االتصال هذه وتـزود الـدول األخـرى هبـا بغـرض      

  ب من أجل تفادي االصطدام.املناس التنسيق يف الوقت
    

    اإلشعار املسبق بعمليات اإلطالق وبعمليات اإلعادة املتحكَّم هبا إىل الغالف اجلوي  - ٦  
أثنــاء عمليــات إطــالق أجســام فضــائية، أو إنــزال أجســام فضــائية مــن املــدار علــى حنــو       -٤١

ا الشظايا املتبقية مـن  متحكَّم به، ميكن توجيه إشعار مسبق بشأن املناطق اليت ميكن أن تسقط فيه
املراحل الصاروخية ملركبـة اإلطـالق. وميكـن تقـدير املنطقـة الـيت يتوقـع أن حيصـل فيهـا االرتطـام           
بــاألرض وتوقيــت الســقوط أثنــاء مرحلــة ختطــيط اإلطــالق أو أثنــاء مرحلــة ختطــيط إعــادة اجلســم 

  الفضائي املتحكَّم هبا إىل الغالف اجلوي.
 سياق استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمـد البعيـد فائـدة    ولتوفري تلك املعلومات يف  -٤٢

  مزدوجة كما يلي:
ميثــل اإلشــعار املســبق بعمليــات إعــادة املركبــات الفضــائية الكــبرية إىل الغــالف      (أ)  

اجلوي على حنو متحكم به مسألة تتعلق باألمان. فاإلشعار املوجَّه يف الوقـت املناسـب يتـيح احلـد     
احملتملــة أو إحلــاق أضــرار باملمتلكــات املوجــودة علــى ســطح األرض أو يف  مــن خمــاطر اإلصــابات

  فضائها اجلوي؛
ميثل ذلك اإلشـعار أحـد التـدابري الراميـة إىل تعزيـز الشـفافية والثقـة بـني الـدول،            (ب)  

  وإثبات التصرف على حنو مسؤول وإتاحة التوعية املناسبة بشأن تلك األحداث.
مثلــة يف تقــدمي إشــعارات خاصــة يف ســياق الطــريان واملالحــة ت املمارســة املتوقــد ترســخ  -٤٣

البحرية وأصبحت مستخدمة يف الوقت احلاضر. وحتتـوي هـذه اإلشـعارات، ضـمن مجلـة أشـياء،       
على معلومات عن مناطق اخلطـر يف اجملـالني اجلـوي والبحـري الـيت ميكـن أن تشـكل خطـراً علـى          

  الطائرات والسفن لفترة زمنية معيَّنة.
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ومثة دول قليلة فحسب متتلك يف الوقت احلاضر قدرة تقنية علـى رصـد حـاالت رجـوع       -٤٤
دولـة القـدرةَ التقنيـة علـى      أيُّاألجسام غـري املـتحكَّم بـه إىل الغـالف اجلـوي لـألرض، وال متلـك        

التنبــؤ مبوضــع وتوقيــت ذلــك الرجــوع بدرجــة مــن الدقــة كافيــة إلصــدار إنــذارات يصــلح اختــاذ    
  .اإجراءات بناًء عليه

    
    معايري التشارك يف املعلومات املدارية  - ٧  

إنَّ تلقــي املعلومــات املداريــة ومراكمتــها والتشــارك فيهــا وتوزيعهــا هــي أمــور ضــرورية     -٤٥
  لضمان أمان العمليات املدارية ولتحديد وحتليل اخلصائص الفيزيائية ألجسام احلطام الفضائي.

دارية إذا مل تكن مشفوعة بتقييم لدقتـها أو إذا كانـت   وال ينبغي قطعيا استخدام املعلومات امل  - ٤٦
دام. حمسوبة بنماذج حركية مبسطة، عندما ُيتَّخذ قـرار بشـأن إمكانيـة إجـراء منـاورة لتفـادي االصـط       

خطــأ كــبرياً يف تقــدير املوضــع املتنبــأ بــه ملركــز كتلــة         هــامش دخلفالنمــاذج احلركيــة املبســطة تــ   
  املتقارب.  اجلسم
بشــأن املعلومــات املداريــة درجــة عاليــة مــن يــا دولعــايري احلاليــة املتعــارف عليهــا وُتــوفِّر امل  -٤٧

املرونــة لوصــف البيانــات والنمــاذج املســتخدمة يف احلصــول عليهــا. غــري أنَّ االســتخدام الرمســي    
للمعلومــات املقدَّمــة وفقــاً لتلــك املعــايري ال يفضــي بالضــرورة إىل اســتنتاج صــحيح، ألنَّ النمــاذج 

ة يف معاجلـة بيانـات القيـاس األساسـية، مبـا فيهـا منـاذج تقـدير درجـة الدقـة، قـد خيتلـف             املستخدم
  بعُضها عن البعض اآلخر.

    
    تأثري طقس الفضاء على نظم الفضاء  - ٨  

ــق الفضــائية        -٤٨ ــألرض ويف املراف ــة ل ــة الطبيعي ــتغريات يف البيئ طقــس الفضــاء هــو جمموعــة ال
الـيت ُتغيِّـر البيئـة الفضـائية للمنظومـة الشمسـية. وهـذه         واألرضية، النامجة عن األحداث الشمسـية 

األحداث تشمل التوهجات الشمسية، اليت هي اندالعات فجائية لفوتونـات طاقويـة وجسـيمات    
مشحونة من سطح الشمس؛ واالنقذافات الكُتلية من اإلكليل الشمسي، حيـث تقـذف الشـمس    

بالزما ممغنطـة؛ والـريح الشمسـية، وهـي      عادة مليارات األطنان من كتلة غالفها اجلوي يف شكل
االندفاق املتواصل جلسـيمات مشـحونة تنـدفع يف أرجـاء املنظومـة الشمسـية بسـرعة تتـراوح بـني          

كـــم/ث أو أكثـــر مـــن ذلـــك. وعلـــى كوكـــب األرض، يكـــون هلـــذه اجلســـيمات  ٨٠٠و ٤٠٠
ــة الفضــاء القريــب       ــات بيئ ــى دينامي ــأثري عل ــة ت ــة الطاق ــات العالي مــن األرض،  املشــحونة والفوتون

يوين بل حىت علـى الغـالف اجلـوي احملايـد، كمـا تـؤثر       صاً الغالف املغنطيسي والغالف األوخصو
  على عمل املرافق األرضية والفضائية.  

ى املالحــني وظــواهر طقــس الفضــاء هــذه تفضــي إىل ازديــاد األخطــار اإلشــعاعية علــ          -٤٩
ــة  شــحاملركبــة الفضــائية وكــذلك التَّ  ن أســطحالفضــائيني وإىل َتشــح ــداخلي ملكونــات املركب ن ال
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ــة الفضــائية وموادهــا، وإىل شــذوذ يف ســلوك       ــل الصــفائف الشمســية للمركب الفضــائية، وإىل حتل
ــنظم البصــرية،        ــيم ال ــذاكرة احلاســوبية، وإىل تعت ــل وحــدات ال ــة، وإىل تعطُّ ــات اإللكتروني املكون

بتعقُّـب املركبـة الفضـائية، وإىل شـذوذ يف اجتـاه السَّـحب       تلف أو فقدان املعلومـات اخلاصـة    وإىل
  وفقدان االرتفاع.

ــالف األ   وُيســبب طقــس الف   -٥٠ ــرات يف الغ ــل االتصــاال  ضــاء أيضــاً تغيُّ ــوين ُتعطِّ ــة ي ت العالي
ر إشارات النظام العاملي لسواتل املالحـة. كمـا تضـطر رحـالت الطـريان التجاريـة       الترددات وحتو

تغيري مسارها، مع مـا يترتـب علـى ذلـك مـن تكـاليف باهظـة، مـن أجـل محايـة           فوق القطبني إىل 
االنقـذافات  أنَّ مـا  ان القـدرة علـى إجـراء االتصـاالت. ك    الطواقم من التعرض لإلشعاعات وضـم 

يفضـي إىل تعـتُّم    الكتلية مـن اإلكليـل الشمسـي ميكـن أن ُتصـدِّع احلقـل املغنطيسـي لـألرض، ممـا         
ــارة بكام   ــد يشــمل ق ــائي ق ــة تعتمــد علــى     كهرب ــة العاملي ــا أنَّ املؤسســات املصــرفية واملالي ــها. ومب ل

إشارات توقيت صادرة عن النظام العاملي لسواتل املالحة فمـن شـأن فقـدان هـذه اخلدمـة بسـبب       
عاصفة مشسية أن يفضي إىل َتعطُّل هذا القطاع االقتصـادي، مـع مـا يترتـب علـى ذلـك مـن آثـار         

س الفضاء أيضاً تأثري سليب على بعض املرافق األرضـية، منـها   جانبية غري منظورة. وقد يكون لطق
  نظم نقل الكهرباء العالية اجلهد وشبكات األنابيب.

وإىل جانب ذلك، ميكن النتفاخ الغالف اجلـوي بفعـل طقـس الفضـاء أن يغيِّـر مـدارات         -٥١
هـذا حيـدث عـن    السواتل، مما يفضي إىل تدهور نوعية املعلومات الالزمة ملعرفة أحوال الفضـاء. و 

طريقني. أوَّهلما أنَّ أعداد احلطام الفضائي وتطورها يرتبطان بكثافـة الغـالف اجلـوي الـيت تتوقـف      
علــى درجــة االرتفــاع، كمــا تتوقــف علــى التــأثريات الشمســية. وثانيهمــا أنَّ القــدرة علــى التنبــؤ  

ر معرفـة دقيقـة عـن    باالقترابات، ومن مث التمكُّن من تفادي االصطدامات، تتوقف أيضاً على تواف
  كثافة الغالف اجلوي.

    
    مناذج وأدوات التنبؤ بطقس الفضاء  - ٩  

ميكن حتقيق حتسينات كبرية يف احلـد مـن تـأثريات طقـس الفضـاء باتبـاع هنـج تـآزري يف           -٥٢
رصد ذلك الطقس يف الغالف الشمسي، يشمل منذجة ديناميـات طقـس الفضـاء وتوليـد تنبـؤات      

ات طقـس الفضـاء علـى الـنظم التكنولوجيـة ووضـع وتنفيـذ معـايري         بطقس الفضـاء ودراسـة تـأثري   
  تصميم وصنع املرافق األرضية والفضائية املعرضة للخطر، مبا فيها السواتل. ختصتقنية 
ــاك جمموعــة منوعــة مــن أجهــزة االستشــعار األرضــية والفضــائية ُتســتخدم يف مجــع         -٥٣ وهن

ــة فضــا       ــى الشــمس، وبيئ ــات عــن الظــروف الســائدة عل ــالف    معلوم ــني الكواكــب، والغ ــا ب ء م
يوين. وجيب مراعاة البيانات املسـتمدة مـن   واألحزمة اإلشعاعية، والغالف األ املغنطيسي لألرض،

عمليات الرصد هذه لتكوين معرفة شاملة بأحوال طقس الفضاء. وتستخدم هـذه البيانـات أيضـاً    
  لنمذجة طقس الفضاء والتنبؤ به.
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دراســة خمتلــف الظــواهر الــيت تســهم يف طقــس الفضــاء؛ وقــد اســُتحدثت منــاذج متنوعــة ل  -٥٤
ــل         ــذافات اإلكلي ــف الشمســي، والتوهجــات الشمســية، وانق ــاذج لدراســة الكَلَ وهــي تشــمل من
الشمسي الكَُتلية، واإلكليل الشمسي، والريح الشمسية. وهناك أيضاً مناذج لدراسـة تفاعـل هـذه    

غـالف املغنطيسـي لـألرض، وأحزمـة     الظواهر الشمسية مـع بيئـة فضـاء مـا بـني الكواكـب ومـع ال       
  يوين واجلوي لألرض.اإلشعاعية، والغالفني األ "فان آلن"

ومن منظور هندسي وعمليايت، ميكن ختفيـف مـا متثلـه ظـواهر طقـس الفضـاء مـن خمـاطر           -٥٥
على النظم الفضائية باتباع أسـاليب تصـميمية معينـة ومعـايري تقنيـة وممارسـات عملياتيـة حتـدُّ مـن          

  س الفضاء الضارة على النظم الفضائية العاملة أو تتفادى تلك التأثريات.تأثريات طق
ويتطلب حتسني خدمات طقس الفضـاء علـى املـدى الطويـل وجـود تنسـيق بـني شـركاء           -٥٦

ملتــزمني مــن خمتلــف أحنــاء العــامل. والتعــاون الــدويل ضــروري مــن أجــل إرســاء منظومــة ســاتلية     
وللحفــاظ علــى َتيسُّــر احلصــول علــى البيانــات      مشــتركة إلجــراء عمليــات الرصــد احلساســة،     

ــة الــيت      ــة، ولضــمان االتســاق العــاملي للمنتجــات النهائي ــة، وللنــهوض بالقــدرات اخلََدماتي اإلقليمي
مثـة حاجـة عاجلـة    ُتوصَّل إىل مستعملي خدمات املعلومـات والبيانـات اخلاصـة بطقـس الفضـاء. و     

ــاعإىل  ــالهنــج منســق   اتب ــة،   وتيســري البي ومضــاهاةمجــع  حي ــات التعريفي ــات األساســية، والبيان ان
واملبادئ التوجيهية اخلاصة بالتصاميم، والنماذج والتنبؤات اخلاصة بطقس الفضاء، واإلبـالغ عـن   
حــدوث تــأثريات لطقــس الفضــاء ومــا يتصــل بــذلك مــن معلومــات، مثــل ســجالت الشــذوذ يف    

  عمليات السواتل.
    

    الفضاءاألطر التنظيمية الرقابية ألنشطة   - جيم  
    املمارسات التنظيمية  - ١  

إنشـاء أطـر تنظيميــة رقابيـة وطنيـة يتــيح فرصـة لتـرويج أمنــاط سـلوكية تعـزز اســتدامة          إنَّ  -٥٧
أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد. ومــن املهــم يف هــذا الصــدد تشــجيع احلصــول علــى      

  مدخالت من املشاركني يف أنشطة فضائية ُيرجح أن تتأثر بأيِّ تطورات تنظيمية.  
طة الفضائية عدَّةُ هيئـات تنظيميـة ُتعـىن مبسـائل خمتلفـة تتعلـق       وقد ُتشارك يف تنظيم األنش  -٥٨

بــأمور منــها أمــان اإلطــالق، والعمليــات يف املــدار، واســتخدام التــرددات الراديويــة، وأنشــطة          
االستشعار عن ُبعـد، والـتخلُّص عنـد انتـهاء العمـر التشـغيلي، واألجهـزة اخلاضـعة للرقابـة. وهلـذا           

ليــات تواُصــل وتشــاور مناســبة داخــل اهليئــات املختصــة الــيت  الســبب، مــن املهــم ضــمان وجــود آ
تشرف على األنشـطة الفضـائية أو تنفِّـذها وفيمـا بـني تلـك اهليئـات. فمـن شـأن التواُصـل داخـل            
اهليئات التنظيمية املعنية وفيمـا بينـها أن يسـاعد علـى وجـود لـوائح تنظيميـة متَّسـقة وقابلـة للتنبـؤ           

  التنظيمية مع األغراض املتوخاة. وشفافة مبا يكفل تطابق النواتج
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وينبغي أن تتناول اللوائح التنظيميـة املخـاطر الـيت قـد يتعـرض هلـا النـاس واملمتلكـات، وأن           - ٥٩
  توفر إرشادات واضحة للمشاركني يف األنشطة الفضائية اخلاضعة لوالية دولة معينة و/أو رقابتها.

ملوصـى هبـا أن تكمِّـل التـدابري التنظيميـة.      وميكن للمعايري الدولية املوجـودة واملمارسـات ا    -٦٠
وهي تشمل املعايري اليت تنشرها املنظمـة الدوليـة لتوحيـد املقـاييس (اإليسـو) واللجنـة االستشـارية        
املعنية بنظم البيانات الفضائية واهليئات الوطنية املعنية بتوحيـد املقـاييس، كمـا تشـمل املمارسـات      

  ة أحباث الفضاء (الكوسبار).املوصى هبا اليت تنشرها اليادك وجلن
ومن شأن أنشطة تعميم املعلومات والتوعية والتثقيف املوجَّهة توجيهاً مناسباً أن تسـاعد    -٦١

ــاهتم،        ــة التزام ــى اكتســاب إدراك وفهــم أفضــل لطبيع ــع املشــاركني يف األنشــطة الفضــائية عل مجي
املوجودة واملمارسات املتَّبعة حاليـا   ميكن أن يفضي إىل حتسُّن االمتثال لألطر التنظيمية الرقابية مما

لتعزيــز اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد. وهــذا يكتســي قيمــة خاصــة عنــدما     
اإلطار التنظيمي قد غُيِّر أو ُحدِّث، ممـا ُيرتِّـب التزامـات جديـدة علـى عـاتق املشـاركني يف         يكون

  األنشطة الفضائية.
    

    محاية طيف الترددات  - ٢  
تــؤدي االتصــاالت بواســطة التــرددات الراديويــة دوراً أساســيا يف األنشــطة الفضــائية.          -٦٢

فاملوجات الراديوية ال حتمل التعليمات املوجهة إىل السواتل فحسب، بل تتـيح للسـواتل أيضـاً أن    
 م خدمات بالغـة األمهيـة لكـي تعمـل أوسـاط املعلومـات      تبثَّ باملقابل بيانات إىل األرض وأن تقدِّ

احلديثة بصورة طبيعيـة؛ إذ إنَّ تـداخل التـرددات الراديويـة ميكـن أن يعطـل أو يعيـق أداء السـواتل         
وأن يتســبب يف فقــدان بيانــات أو َتعطُّــل خــدمات. وإىل جانــب ذلــك، هنــاك عــدة نظــم فضــائية 
لرصد األرض تعتمد على نطاقات معينـة مـن األطيـاف الكهرمغنطيسـية، وهـي معرضـة للتـداخل        

  صادر اصطناعية لإلشعاعات الكهرمغنطيسية.من جانب م
طيف التـرددات الراديويـة هـو َمـورد غـري متجـدد عـابر للحـدود الوطنيـة           بالنظر إىل أنَّو  -٦٣

فثمة حاجة إىل تنسيق وتعاون دوليني لضمان استخدام هذا املورد استخداماً رشيداً ومنصفاً، مبـا  
  ات الصادرة عن االحتاد الدويل لالتصاالت.يتوافق مع اللوائح التنظيمية الراديوية والتوصي

وحىت مع وجود آليات التعاون الدولية احلالية، يلزم القيام مبزيد مـن العمـل لضـمان متتـع       -٦٤
البلــدان أو جمموعــات البلــدان بفــرص منصــفة للوصــول إىل التــرددات الراديويــة، ولضــمان تســيري 

ارة باألنشطة الفضائية لسـائر الـدول   األنشطة الفضائية على حنو حيول دون حدوث تداخالت ض
واملنظمات احلكوميـة الدوليـة، ولتحسـني التـدابري الراميـة إىل إجيـاد حـل سـريع يف حـال حـدوث           

  حاالت تداخل للترددات الراديوية.
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    معلومات التسجيل  - ٣  
متثل اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضـاء اخلـارجي، الـيت اعتمـدهتا اجلمعيـة العامـة         -٦٥

وبــــدأ نفاذهــــا يف   ١٩٧٤تشــــرين الثــــاين/نوفمرب   ١٢)، املــــؤرخ ٢٩-(د ٣٢٣٥يف قرارهــــا 
، إحدى املعاهدات الدولية اخلمس اليت حتكـم الفضـاء اخلـارجي والـيت     ١٩٧٦أيلول/سبتمرب  ١٥

دولـةً   ٦٢، كانـت هنـاك   ٢٠١٤مـم املتحـدة. ويف كـانون األول/ديسـمرب     أُعدت حتت رعايـة األ 
طرفاً يف اتفاقية التسجيل وأربـع دول موقِّعـه عليهـا. وكانـت هنـاك أيضـاً ثـالث منظمـات دوليـة          
ــة. وميكــن للــدول غــري       ــة أعلنــت قبوهلــا للحقــوق وااللتزامــات الــيت تــنص عليهــا االتفاقي حكومي

ــام ١٦-بـــاء (د ١٧٢١دم قـــرار اجلمعيـــة العامـــة  األطـــراف يف االتفاقيـــة أن تســـتخ   ١٩٦١) لعـ
  كأساس لتقدمي معلومات تسجيل بصورة طوعية.

وتقتضي اتفاقية التسجيل أن يدوَّن كل جسم فضائي ُيطلق يف مدار أرضـي أو أبعـد مـن      -٦٦
ا ذلــك يف ســجل حتــتفظ بــه الدولــة الــيت أطلقتــه. وُتعــرِّف اتفاقيــة التســجيل "الدولــة املطِلقــة" بأهنــ 

الدولة اليت ُتطِلق اجلسم الفضائي أو ُتدبِّر إطالقه؛ أو (ب) الدولة اليت ُيطلَق اجلسـم الفضـائي    (أ)
  من إقليمها أو من مرفق تابع هلا.

ــة     -٦٧ ــة العام ــرار اجلمعي ــة     ٦٢/١٠١ويوصــي ق ــدول واملنظمــات الدولي ــز ممارســات ال بتعزي
فيمــا يتعلــق بتنســيق املمارســات،  احلكوميــة يف جمــال تســجيل األجســام الفضــائية؛ كمــا يوصــي، 

بإيالء االعتبـار الواجـب لتقـدمي معلومـات إضـافية مناسـبة إىل األمـني العـام لألمـم املتحـدة بشـأن            
موقع اجلسم الفضائي يف املدار الثابت بالنسبة لألرض، وأيِّ تغيُّر يف وضـعية اجلسـم الفضـائي يف    

ائي عــن العمــل)، عنــدما يتوقــف جســم فضــ املــدار، مثــل تغــري حالتــه أثنــاء التشــغيل (مبــا يف ذلــك
ــاريخ التقريبــ  ــدار      ـوالت ــاريخ حتريــك اجلســم إىل م ــودة إىل الغــالف اجلــوي، وت ــهاوي أو الع ي للت

َتخلُّص والظـروف املاديـة احمليطـة بـذلك، وتـاريخ تغيُّـر اجلهـة املشـرِفة، وهويـة املالـك أو املشـغِّل            
  تغيُّر يف َمهمة اجلسم الفضائي.اجلديد، وأيِّ تغيُّر يف املوقع املداري، وأيِّ 

ومــن شــأن عــدم تــوافر معلومــات شــاملة عــن األجســام املطلقــة يف املــدار أن يفضــي إىل      -٦٨
تكوين صورة مرقَّعة وغري مكتملة عن األجسام املوجـودة يف املـدار ومواضـعها. وهـذا يـؤثر علـى       

أ وضع حمفـوف بـاخلطر وكـان    املعرفة بأحوال الفضاء كما ميس باألمان يف هناية املطاف إذا ما نش
هناك نقص يف املعلومات املتاحة السـتبانة اجلسـم الفضـائي املعـين و/أو التعـرف علـى ُمشـغِّليه، أو        

ة اجلهة اليت خيضـع ذلـك اجلسـم لسـيطرهتا أو لواليتـها. وهـذا يـربز أمهيـة         ة ماهيإذا مل تكن واضح
ة عن األجسـام الفضـائية، حسـبما    الصلة بني اإلشراف والتسجيل. وتوفري معلومات مالئمة ودقيق

ــة    ٦٢/١٠١يوصــي بــه قــرار اجلمعيــة   ، يتطلــب صــلة وثيقــة بــني مشــغل اجلســم الفضــائي والدول
عـن اإلشـراف علـى    يـا  ي أيضاً الدولة املسـؤولة أول املشرفة. وُيستحسن أن تكون دولة التسجيل ه

  العمليات الفضائية اليت يقوم هبا اجلسم الفضائي املعين.
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    اإلرشادات املوجَّهة إىل الدول واملنظمات الدولية احلكومية  - خامساً  
سيتضمن القسم اخلامس معلومات عـن املواضـيع الـيت توصـل الفريـق العامـل إىل توافـق يف اآلراء        [

الوقـت قـد حـان لالتفـاق علـى اإلرشـادات       أنَّ اجملتمـع الـدويل شـعر بـ    أنَّ بشأهنا، وعن السـبب يف  
يف احملتوى املزمع إدراجه يف اخلالصة الوافيـة الكاملـة    حاملا ُيَبتُّم ذات الصلة. وسيصاغ هذا القس

  ]للمبادئ التوجيهية.
    

    املسائل اليت نظر فيها الفريق العامل  - سادساً  
ســيعرب هــذا القســم عــن األفكــار الــيت نظــر فيهــا الفريــق العامــل لكنــه مل يتوصــل إىل توافــق آراء    [

وهرية اليت أجريت حـول شـىت األفكـار. وسيصـاغ هـذا      بشأهنا. وسيتضمن موجزاً للمناقشات اجل
  ]يف املبادئ التوجيهية املزمع إدراجها يف اخلالصة الوافية الكاملة. حاملا ُيَبتُّالقسم 

    
    املواضيع اليت سوف ُينظر فيها مستقبالً  - سابعاً  

ــذا  [ ــر       القســمســيقترح ه ــا تضــمنه القســم الســادس، مواضــيع ُينظ ــر فيم ــاب النظ ــا ، يف أعق فيه
وتـــرد فيـــه فقـــراٌت إرشـــادية. ويف الوقـــت احلاضـــر تركـــز الفقـــرات اإلرشـــادية علـــى  مســتقبالً. 

التوصيات اليت قدمتها أفرقة اخلرباء؛ على اعتبار أنه لن يتسىن وضع الصـيغة النهائيـة هلـذه القائمـة     
ملزمــع إدراجهــا يف يف املبــادئ التوجيهيــة ا حاملــا ُيَبــتُّإالَّ مــن املواضــيع الــيت ُينظــر فيهــا مســتقبالً   

  .]اخلالصة الوافية الكاملة
  

حدَّدت أفرقة اخلرباء عدداً من املسائل ذات الصلة باستدامة أحوال الفضـاء اخلـارجي يف     -٦٩
األمد البعيد واليت ال تزال مفتوحة أو اليت يشوب املعارَف املتعلقة هبا قصوٌر حبيـث يتعـذَّر اقتـراح    

ك، أوصـت أفرقـة اخلـرباء هبـذه املسـائل لتكـون مواضـيع تنظـر         مبادئ توجيهية أولية بشأهنا. ولذل
فيها مستقبالً جلنةُ استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض السـلمية (اختصـاراً: اللجنـة) وجلنتاهـا      

  الفرعيتان. وهذه املواضيع معروضةٌ يف الفقرات الفرعية التالية:
الطبيعيـة يف الفضـاء اخلـارجي    ينبغي للجنة أن تنظر يف مسألة استكشاف املوارد   (أ)  

  ضمن سياق التنمية املستدامة؛
ــة للتــدابري واملمارســات واملعــايري       (ب)   ــة أن تنظــر يف جتميــع خالصــة وافي ينبغــي للجن

وســـائر العناصـــر الـــيت تســـاعد علـــى تعزيـــز أمـــان تســـيري األنشـــطة الفضـــائية، مبـــا فيهـــا أنشـــطة  
اخلـارجي. وميكـن جعـل هـذه اخلالصـة متاحـة       االستكشاف املستدام للموارد الطبيعية يف الفضاء 

دون قيـــود، وأن تـــروِّج هلـــا مجيـــُع اجلهـــات املشـــاركة يف األنشـــطة الفضـــائية، مبـــا فيهـــا الـــدول 
  واملنظمات الدولية احلكومية؛
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  ينبغــي للجنــة أن تعمــل علــى اســتحداث مبــادرات تكفــل االســتفادة مــن منــافع     (ج)  
وفعَّــال ورشــيد دعمــاً للتنميــة املســتدامة علــى    الفضــاء وتيســري الوصــول إليــه علــى حنــو منصــف  

  كوكب األرض؛
ينبغي للجنـة أن تنظـر يف وضـع معـايري جديـدة لتفـادي التلـوث الضـار بالفضـاء            (د)  

  اخلارجي، بغية تعزيز استدامة الفضاء اخلارجي، مبا فيه األجرام السماوية، يف األمد البعيد؛
ميـة والتقنيـة والقانونيـة الناشـئة عـن اإلزالـة       ينبغي للجنة أن تنظر يف املسـائل العل   )ه(  

الفعلية للحطام الفضائي. ومن املسائل التنظيمية اليت مل جير تناوهلا بعُد، مثالً، حتديد هوية الدولـة  
املُطِلقة والدولة املسؤولة فيما خيص اجلسم الفضائي، وما إذا كـان مـن الضـروري احلصـول علـى      

وَمن الذي يتحمـل تكـاليف وخمـاطر أيِّ نشـاط مـن هـذا القبيـل.         موافقة الدولة أو الدول املعنية،
وينبغي للجنة أن تنظر فيما إذا كان ميكـن لدولـة وحيـدة أن تقـوم، أو أن تـأذن، باإلزالـة الفعليـة        
للحطام الفضائي، أم أنَّ من األنسب وجـود إطـار دويل لإلزالـة الفعليـة للحطـام الفضـائي حيظـى        

  بتوافق دويل؛
جنة أن تنظر يف سبل ووسائل تكفـل وضـع أسـاس للتنسـيق بـني املرافـق       ينبغي لل  (و)  

البحثية والعملياتية األرضـية والفضـائية ضـماناً السـتمرارية عمليـات رصـد طقـس الفضـاء البالغـة          
  األمهية يف األمد البعيد؛

ــا خيــص           (ز)   ــل حتســني التنســيق فيم ــائل تكف ــر يف ســبل ووس ــة أن تنظ ــي للجن ينبغ
ــات املتصــلة   ــاذ        املعلوم ــاً الخت ــؤات، دعم ــيالت والتنب ــا األرصــاد والتحل ــا فيه بطقــس الفضــاء، مب

القرارات والتخفيف من املخاطر املتعلقـة بتشـغيل السـواتل واملركبـات الفضـائية واملركبـات دون       
  املدارية، مبا فيها الصواريخ واملركبات املستعملة يف التحليقات البشرية يف الفضاء؛

علــى وضــع تعــاريف للمصــطلحات اخلاصــة بعــدد مــن   ينبغــي للجنــة أن تعمــل    (ح)  
املسائل األساسية اليت متس باسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد. فعـادة مـا يكـون          
التنظيم الرقايب ذا فعالية قصوى عندما يكون هنـاك فهـم واضـح لنطاقـه. كمـا أنَّ ازديـاد التـرابط        

علــى أنَّ تعريـف األنشـطة الفضـائية قـد يصـبح أمــراً       بـني املرافـق األرضـية واملرافـق الفضـائية يـدل      
  ُمهما للدول يف املستقبل، ضمن نطاق أطرها التنظيمية الوطنية؛

ينبغـــي للجنـــة أن تعمـــل علـــى وضـــع لـــوائح تنظيميـــة بشـــأن ملكيـــة األجســـام    (ط)  
فضـاء  الفضائية. فمع أنَّ القانون الدويل احلـايل يقضـي بـأن تكـون مجيـع األجسـام املوجـودة يف ال       

خاضعة لوالية دولة ما، بصرف النظر عن مصدر متويل تلـك األجسـام أو وظيفتـها أو سـالمتها،     
يتزايد عدد األجسام الفضائية اليت َيتعدَّد مالكوها. ويتزايد شيوع احلموالت املستضافة، مما يزيـد  

ــة إ     ــة يف الســاتل الواحــد. فــيمكن اآلن، بعملي طــالق مــن عــدد اجلهــات الــيت هلــا مصــاحل امتالكي
واحدة، توصيل محوالت ختص كيانات خمتلفة كـثرية إىل املـدار (كمـا يف حالـة إطـالق عـدد مـن        

  )، مما قد يؤدي إىل طمس حدود املسؤولية وامللكية؛CubeSatsسواتل 
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ينبغي للجنة أن تعمل على تعزيز ممارسات الدول واملنظمـات الدوليـة احلكوميـة      (ي)  
 ٦٢/١٠١ية، حسـبما أوصـت بـه اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا       املتمثلة يف تسجيل األجسـام الفضـائ  

. وتوجــد حاليــا جمموعــة متنوعــة مــن املمارســات       ٢٠٠٧كــانون األول/ديســمرب    ١٧املــؤرخ  
خيــص نوعيــة املعلومــات املقدمــة وموقوِتيَّتــها، وهــذا يــربز جــدوى تقاســم املعلومــات علــى     فيمــا

  الصعيد العاملي؛
ســني االتســاق يف ممارســات الــدول فيمــا يتعلــق  ينبغــي للجنــة أن تعمــل علــى حت   (ك)  

ــالترخيص ورســوم التســجيل واشــتراطات التــأمني. فأوجــه التضــارب الــيت تشــوب املمارســاِت      ب
املتعلقةَ بالترخيص ورسوم التسجيل واشـتراطات التـأمني ميكـن أن تشـجع علـى "َتسـوُّق اللـوائح        

فعَّالـة فيمـا يتعلـق باسـتدامة أنشـطة      التنظيمية"، مما قد ال يشجع على اتبـاع ممارسـات وإجـراءات    
  الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد؛

ــادئ          (ل)   ــذ املب ــى تنفي ــر املترتــب عل ــيمٍ لألث ــى إجــراء تقي ــة أن تعمــل عل ينبغــي للجن
التوجيهيــة الســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد، واســتعراضٍ لســري ذلــك التنفيــذ، 

  ية إذا رئي هذا ضروريا.وكذلك على حتديث املبادئ التوجيه
 




