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   جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة اخلامسة واخلمسون

         ٢٠١٨شباط/فرباير  ٩ - كانون الثاين/يناير  ٢٩فيينا، 
      املبادئ التوجيهية بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد    
    )١(مذكِّرة من األمانة    

تنقسم هذه الوثيقة إىل جزأين، اجلزء ألف الذي يتضمن املبـادئ التوجيهيـة الـيت مت بشـأهنا التوصُّـل      
إىل توافق يف اآلراء أثناء الدورة التاسعة واخلمسني للجنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض      

ُوِضـعت إبـان    السلمية، واجلزء باء الـذي يتضـمن نـص الديباجـة واملبـادئ التوجيهيـة بصـيغتها الـيت        
    اختتام الدورة الستني للجنة.

                                                                    
 .٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٦أعيد إصدار هذه الوثيقة ألسباب فنية يف   *  

حمرَّرة من هذه الوثيقة ألول مرة يف الدورة الستني للجنة استخدام الفضاء اخلارجي أُتيحت صيغة غري   )١(  
 ).A/AC.105/2017/CRP.26األغراض السلمية يف ورقة االجتماع ( يف

http://undocs.org/A/AC.105/2017/CRP.26
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  اجلزء ألف    
    املبادئ التوجيهية املتَّفق عليها    

    )٢(السياسة العامة واإلطار التنظيمي ألنشطة الفضاء  -ألف  
إرشــادات موجَّهــة إىل احلكومــات واملنظمــات احلكوميــة  ٤و ٣و ٢و ١تــرد يف املبــادئ التوجيهيــة 
بأنشطة فضائية أو تقـوم هبـا، بشـأن وضـع سياسـات عامـة وأطـر تنظيميـة          الدولية املعنية، اليت تأذن

  وممارسات تدعم استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.
    

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

وتــنقِّح وتعــدِّل، حســب االقتضــاء، أطــراً تنظيميــة وطنيــة  ينبغــي للــدول أن تعتمــد  ١-١  
بشأن أنشطة الفضاء اخلارجي مبراعاة التزاماهتـا مبوجـب معاهـدات األمـم املتحـدة املتعلقـة بالفضـاء        
ــة ودوالً ُمطِلقــة. وينبغــي      اخلــارجي باعتبارهــا دوالً مســؤولة عــن أنشــطة الفضــاء اخلــارجي الوطني

ها أو تعديلها أو تنفيـذها أطـراً تنظيميـة وطنيـة، أن تنظـر يف احلاجـة       للدول، عند اعتمادها أو تنقيح
  إىل ضمان وتعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.

مــع تزايــد أنشــطة الفضــاء اخلــارجي الــيت تقــوم هبــا جهــات فاعلــة حكوميــة وغــري    ٢-١  
ؤولية دوليـة عـن أنشـطة الفضـاء الـيت      حكومية يف شىت أحناء العامل، ونظراً إىل أنَّ الدول تتحمل مس

تقوم هبا كيانات غري حكومية، ينبغـي أن تعتمـد الـدول أو تـنقِّح أو تعـدِّل أطـراً تنظيميـة مـن أجـل          
ضــمان التطبيــق الفعــال للقواعــد واملعــايري واملمارســات الدوليــة ذات الصــلة املقبولــة عمومــاً للقيــام   

  بأنشطة الفضاء اخلارجي بأمان.
طر تنظيمية وطنية أو تنقيحها أو تعديلـها أو اعتمادهـا، ينبغـي للـدول     عند وضع أ  ٣-١  

الـذي يتضـمن توصـيات بشـأن التشـريعات الوطنيـة        ٦٨/٧٤أن تراعي أحكام قرار اجلمعية العامـة  
ة. وينبغـي بوجـه خـاص    ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغـراض السـلمي  

أالَّ تكتفي الدول مبراعاة املشاريع واألنشـطة الفضـائية احلاليـة بـل أن تراعـي أيضـاً، قـدر اإلمكـان،         
قطاعهــا الفضــائي الــوطين، وأن تتــوخى وضــع لــوائح تنظيميــة مالئمــة يف الوقــت   ل احملتمــل تطــورال

  الثغرات القانونية يف هذا الصدد.املناسب من أجل اجتناب 
بغي للدول أن تضع يف اعتبارها، عنـد سـن لـوائح تنظيميـة جديـدة أو تنقـيح أو       ين  ٤-١  

تعديل التشريعات احلاليـة، التزاماهتـا مبوجـب املـادة السادسـة مـن معاهـدة املبـادئ املنظِّمـة ألنشـطة           
الدول يف ميدان استكشـاف واسـتخدام الفضـاء اخلـارجي، مبـا يف ذلـك القمـر واألجـرام السـماوية          

جــرت العــادة علــى أن ُتعــىن اللــوائح التنظيميــة الوطنيــة مبســائل معيَّنــة مثــل األمــان   األخــرى. وقــد 
واملسؤولية واملوثوقية والتكلفة. وينبغي للدول أن تتوخى، عند وضع لوائح تنظيمية جديدة، تعزيـز  

                                                                    
غري أنَّ اجلزء ألف من هذه الوثيقة ال يتضمن سوى النصوص الواردة يف مقدِّمة كل قسم متَّفق عليها مبدئيا،   )٢(  

النصوص الكاملة للمقدِّمات بعد ضم  مواءمة، إقراراً بضرورة الواردة فيه األسطر األوىل من خمتلف املقدِّمات
 اجملموعتني األوىل والثانية من املبادئ التوجيهية إىل جانب نص الديباجة لتشكيل جمموعة كاملة من هذه املبادئ.
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اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد، علــى أالَّ تبلــغ درجــة اإللــزام يف اللــوائح حــد    
  يلولة دون اختاذ مبادرات لتحقيق هذا اهلدف.احل
    

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

    تنقيحها أو تعديلها، حسب االقتضاء  أو
علـى  ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، عند وضع تدابري تنظيمية منطبقة   ١-٢  

ــها، حســب        ــدابري أو تعديل ــيح تلــك الت ــد أو تنق ــد البعي اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األم
االقتضاء، أن تنفذ التزاماهتا الدولية، مبا فيهـا االلتزامـات مبوجـب معاهـدات األمـم املتحـدة املتعلقـة        

  بالفضاء اليت هي طرف فيها.
ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة، عنــد وضــع أطــر تنظيميــة وطنيــة أو    ٢-٢  

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

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

  الفضائي للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، من خالل اآلليات املعمول هبا؛
جسام الفضـائية وتشـغيلها يف املـدار    أن تتصدى، قدر اإلمكان، ملخاطر إطالق األ  (ج)  

  وعودهتا إىل الغالف اجلوي، اليت هتدد الناس واملمتلكات والصحة العامة والبيئة؛
ع على وضع لوائح تنظيمية وسياسات عامة تـدعم فكـرة التخفيـف قـدر     أن تشجِّ  (د)  

جَّع الـدول  اإلمكان من تأثري األنشطة البشرية يف كوكب األرض ويف بيئة الفضـاء اخلـارجي. وتشـ   
ىل أهــداف التنميــة املســتدامة   واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة علــى التخطــيط ألنشــطتها اســتناداً إ      

  األرض؛كوكب املتطلبات الوطنية الرئيسية واالعتبارات الدولية املتعلقة باستدامة الفضاء و وإىل
درة أن تنفذ اإلرشـادات الـواردة يف إطـار األمـان اخلـاص بتطبيقـات مصـادر القـ          (ه)  

النوويــة يف الفضــاء اخلــارجي وأن حتقــق الغــرض املنشــود مــن املبــادئ املتصــلة باســتخدام مصــادر  
القــدرة النوويــة يف الفضــاء اخلــارجي مــن خــالل اآلليــات املعمــول هبــا الــيت تتــيح إطــاراً تنظيميــا     

در القـدرة  وقانونيا وتقنيا يبيِّن املسـؤوليات وآليـات تقـدمي املسـاعدة، وذلـك قبـل اسـتخدام مصـا        
  النووية يف الفضاء اخلارجي؛

ــة،        (و)   ــة احلالي ــة الدولي ــد احملتمــل جنيهــا مــن اســتخدام املعــايري التقني أن تراعــي الفوائ
فيهــا املعــايري الــيت تنشــرها املنظمــة الدوليــة للتوحيــد القياســي واللجنــة االستشــارية املعنيــة بــنظم   مبــا

طنية. وعالوة على ذلك، ينبغـي للـدول أن تنظـر يف    البيانات الفضائية وهيئات التوحيد القياسي الو
استخدام املمارسات املوصى هبا واملبادئ التوجيهية الطوعية املقترحة من جلنة التنسيق املشتركة بني 

  الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي وجلنة أحباث الفضاء؛
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موعة متنوعـة مـن   أن تقيِّم التكاليف واإلجيابيات والسلبيات واملخاطر خبصوص جم  (ز)  
البــدائل وأن تضــمن وضــوح الغــرض مــن هــذه التــدابري وإمكانيــة تطبيقهــا مبراعــاة القــدرات التقنيــة  
والقانونية واإلدارية للدول اليت تفرض اللوائح التنظيميـة. وينبغـي أن تتسـم اللـوائح التنظيميـة أيضـاً       

حيــث املــال أو الوقــت أو  بالكفــاءة مــن حيــث تقليــل تكلفــة االمتثــال هلــا (علــى ســبيل املثــال، مــن 
  املخاطر) مقارنة بالبدائل املمكنة األخرى؛ 

أن تشجِّع الكيانات الوطنية املعنية على إسداء املشورة خالل عمليـة وضـع األطـر      (ح)  
التنظيمية اليت ختضع هلا أنشطة الفضاء، تالفياً للنتائج غري املقصودة اليت قد تترتب على درجة إلـزام  

  عملية التنظيم أو تعاُرض هذه العملية مع التزامات قانونية أخرى؛ زائدة عن احلد يف
أن تــدرس وتكيِّــف التشــريعات احلاليــة ذات الصــلة لضــمان امتثاهلــا هلــذه املبــادئ    (ط)  

  التوجيهية، مبراعاة احلاجة إىل فترات انتقالية حسب مستوى تطورها التقين.
    

    ٣املبدأ التوجيهي     
    الفضائية الوطنيةاإلشراف على األنشطة     

ينبغي للـدول، عنـد إشـرافها علـى األنشـطة الفضـائية الـيت تقـوم هبـا كيانـات غـري              ١- ٣  
حكومية، ضـمان أن تكـون لـدى الكيانـات اخلاضـعة لواليتـها القضـائية و/أو سـيطرهتا، الـيت تقـوم           

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

  االمتثال لألطر التنظيمية واملتطلبات والسياسات والعمليات الوطنية والدولية ذات الصلة.  
وعــن تتحمـل الــدول مســؤولية دوليــة عــن األنشـطة الوطنيــة يف الفضــاء اخلــارجي     ٢-٣  

اإلذن بتلك األنشطة، اليت جيـب القيـام هبـا وفقـاً للقـانون الـدويل املنطبـق، وعـن اإلشـراف املسـتمر           
كـل كيـان مـن الكيانـات الـيت       تشـجِّع عليها. وينبغي للدول، يف إطار وفائهـا بتلـك املسـؤولية، أن    

  تقوم بأنشطة فضائية على القيام مبا يلي:
ــة الال    (أ)   ــاءات التقني ــع الكف ــوفري مجي ــان    ت ــام بأنشــطة الفضــاء اخلــارجي بأم ــة للقي زم

ومسؤولية ومتكني الكيان املعين مـن االمتثـال لألطـر التنظيميـة واملتطلبـات والسياسـات والعمليـات        
  احلكومية واحلكومية الدولية ذات الصلة، واحلفاظ على تلك الكفاءات؛

فضـاء اخلـارجي   وضع متطلبات وإجراءات حمدَّدة تتناول أمان وموثوقيـة أنشـطة ال    (ب)  
  اخلاضعة لسيطرة الكيان املعين، يف مجيع مراحل البعثات؛

تقييم مجيع املخـاطر الـيت تتعـرض هلـا اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد            (ج)  
البعيد بسبب أنشطة الفضاء اليت يقـوم هبـا الكيـان املعـين، يف مجيـع مراحـل البعثـات، واختـاذ تـدابري          

  قدر اإلمكان. للتخفيف من تلك املخاطر
إضافة إىل ذلك، تشجَّع الدول على تعيني كيـان واحـد أو أكثـر لتـولِّي املسـؤولية        ٣-٣  

عن ختطيط وتنسيق وتقييم األنشطة الفضائية هبدف تعزيز فعاليتها يف دعم أهداف التنمية املستدامة 
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ارجي يف األمـد  عالوة على خدمة أهداف املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة باسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـ       
  البعيد حسب منظور ورؤية أمشل.

ينبغي أن تضمن الـدول قيـام إدارة الكيـان الـذي يقـوم بأنشـطة الفضـاء اخلـارجي           ٤-٣  
بوضــع هياكــل وإجــراءات لتخطــيط أنشــطة الفضــاء والقيــام هبــا مبــا خيــدم اهلــدف املتمثــل يف تعزيــز 

التــدابري املناســبة الــيت ينبغــي لــإلدارة أن  اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد. ومــن  
  تتخذها يف هذا الشأن ما يلي:

االلتزام، على أعلى مستوى يف الكيان، بتعزيـز اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي        (أ)  
  يف األمد البعيد؛

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

ــان باســتدامة أنشــطة الفضــاء       (ج)   ــزام الكي احلــث، قــدر اإلمكــان، علــى أن يكــون الت
اخلارجي يف األمد البعيد جمسَّداً يف هيكله اإلداري ويف إجراءاته اخلاصة بالتخطيط ألنشطة الفضـاء  

  اخلارجي وإعدادها والقيام هبا؛
التشجيع، حسب االقتضاء، على إطالع جهـات أخـرى علـى خـربات الكيـان يف        د)(  

جمال القيام بأنشطة الفضاء اخلارجي على حنو آمن ومستدام كمسامهة من الكيان يف تعزيز استدامة 
  أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد؛

لطات املعنيـة  تعيني جهة اتصال داخل الكيـان تكلَّـف مبسـؤولية التواصـل مـع السـ        (ه)  
لتحقيق الكفاءة يف تبادل املعلومات يف الوقت املناسب وتنسيق ما قد ُيتخذ مـن تـدابري عاجلـة مـن     

  أجل تعزيز أمان أنشطة الفضاء اخلارجي واستدامتها.
ينبغي أن تعمل الدول على ضمان وجـود آليـات َتواُصـل وتشـاور مناسـبة داخـل         ٥-٣  

ة الفضاء أو تقوم هبـا وفيمـا بـني تلـك اهليئـات. فمـن شـأن        اهليئات املختصة اليت تشرف على أنشط
التواصل داخل اهليئات التنظيميـة املعنيـة وفيمـا بينـها أن يسـاعد علـى وضـع لـوائح تنظيميـة متسـقة           

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

    ٤املبدأ التوجيهي     
الرشيد والفعال واملنصف ِلطَيف الترددات الراديوية وشىت املناطق املدارية ضمان االستخدام     

    اليت تستخدمها السواتل
ينبغي للدول، يف إطار الوفاء بالتزاماهتا مبوجب دستور االحتاد الدويل لالتصـاالت    ١-٤  

مــد البعيــد ولــوائح الراديــو الصــادرة عنــه، أن تــويل اهتمامــاً خاصــا الســتدامة أنشــطة الفضــاء يف األ 
تشويش وللتنمية املستدامة على كوكب األرض، ولتيسري اإلسراع حبلِّ املشاكل املستبانة املتعلقة بال

  الضار للترددات الراديوية.
من دستور االحتاد الدويل لالتصاالت على أنَّ الترددات الراديويـة   ٤٤تنص املادة   ٢-٤  

الثابـت بالنسـبة إىل األرض، هـي مـوارد طبيعيـة       وأيَّ مدارات مرتبطـة هبـا، مبـا فيهـا مـدار السـواتل      
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حمدودة جيب استعماهلا استعماالً رشيداً وفعَّاالً واقتصاديا طبقاً ألحكام لوائح الراديـو، حـىت يتسـىن    
ــاة          ــى حنــو منصــف، مبراع ــرددات عل ــدارات والت ــذه امل ــدان اســتخدام ه ــات البل ــدان أو جملموع للبل

  واملوقع اجلغرايف لبلدان معيَّنة.  االحتياجات اخلاصة للبلدان النامية،
من دستور االحتاد الدويل لالتصـاالت، ينبغـي    ٤٥وفقاً للغرض املتوخى من املادة   ٣-٤  

للدول واملنظمات احلكوميـة الدوليـة أن تضـمن القيـام بأنشـطتها الفضـائية علـى حنـو ال يتسـبب يف          
علقـة بأنشـطة الفضـاء الـيت تقـوم هبـا       التشويش الضار على استقبال وإرسال اإلشـارات الراديويـة املت  

دول ومنظمــات حكوميــة دوليــة أخــرى، باعتبــار ذلــك أحــد ســبل تعزيــز اســتدامة أنشــطة الفضــاء  
  اخلارجي يف األمد البعيد.

 ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، عند استخدامها للطيف الكهرمغنطيسـي،   ٤-٤  
أن تضع يف اعتبارها متطلبات نظم رصد األرض الفضائية وغريها من النظم واخلدمات الفضـائية  
الــيت تــدعم التنميــة املســتدامة علــى كوكــب األرض، وذلــك وفقــاً للــوائح الراديــو الصــادرة عــن    

  االحتاد الدويل لالتصاالت والتوصيات الصادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد.
ــ  ٥-٤   ــوائح      ينبغ ــذ إجــراءات ل ــة أن تضــمن تنفي ــة الدولي ــدول واملنظمــات احلكومي ي لل

الراديو اليت أقرها االحتاد الدويل لالتصاالت بشأن الوصالت الراديوية الفضائية. كما ينبغي للـدول  
وتدعم التعاون اإلقليمي والدويل هبـدف حتسـني الفعاليـة يف     تشجِّعواملنظمات احلكومية الدولية أن 

رارات وتنفيذ تدابري عملية إلزالة ما ُيكتشف مـن تشـويش ضـار للتـرددات الراديويـة علـى       اختاذ الق
  الوصالت الراديوية الفضائية.

فيما خيص املركبات الفضائية وصـواريخ اإلطـالق املـداري يف مركبـات اإلطـالق        ٦-٤  
ينبغـي إزالـة تلـك    اليت أهنت أطوارها التشغيلية يف مدارات متر عرب منطقة املدار األرضي املـنخفض،  

املركبات والصواريخ من املدار بطريقة خاضعة للتحكم. فإذا تعذر ذلك، َوَجَب الـتخلص منـها يف   
مدارات متكِّن من تفادي وجودها لوقت طويل يف منطقة املدار األرضـي املـنخفض. أمَّـا املركبـات     

ها التشغيلية يف مدارات الفضائية وصواريخ اإلطالق املداري يف مركبات اإلطالق اليت أهنت أطوار
متر عرب منطقـة املـدار املتـزامن مـع األرض، فينبغـي تركهـا يف مـدارات متكِّـن مـن تفـادي تشويشـها            
لوقت طويل على هذه املنطقة. وبالنسبة لألجسام الفضائية املوجـودة يف منطقـة املـدار املتـزامن مـع      

يف املســتقبل بتــرك تلــك   األرض أو بــالقرب منــها، ميكــن احلــد مــن إمكانيــة حــدوث اصــطدامات   
األجسام عند انتهاء مهمتها يف مدار فوق منطقة املدار املتزامن مـع األرض، حبيـث ال تشـوش علـى     

  هذه املنطقة أو تعود إليها.
    

    أمان العمليات الفضائية  -باء  
إرشــادات موجَّهـــة إىل احلكومـــات واملنظمـــات   ١٧و ١٦و ١٣و ١٢تــرد يف املبـــادئ التوجيهيـــة  

الدولية املعنيـة بشـأن القيـام بالعمليـات الفضـائية علـى حنـو يـدعم أمـان واسـتدامة أنشـطة            احلكومية 
  الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.

    



A/AC.105/C.1/L.362 

 

V.17-04366 7/54 
 

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

    جدوى هذا التبادلعن األجسام الفضائية وزيادة 
ينبغي أن تعمل الدول واملنظمات احلكومية الدولية على تشجيع وضع واستخدام   ١-١٢  

تقنيات وأساليب لزيادة دقة البيانـات املداريـة ضـماناً ألمـان التحليـق يف الفضـاء واسـتخدام معـايري         
  ة.موحدة معترف هبا دوليا عند تبادل املعلومات املدارية عن األجسام الفضائي

تســليماً بــأنَّ أمــان التحليــق يف الفضــاء يعتمــد بشــدة علــى دقــة البيانــات املداريــة      ٢-١٢  
وغريها من البيانات ذات الصلة، ينبغي أن تعمل الـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة علـى تعزيـز       
التقنيات والبحث عن أساليب جديدة لزيادة هذه الدقة. وميكـن هلـذه األسـاليب أن تشـمل أنشـطة      

نية ودولية لتحسني قدرات أجهزة االستشعار املوجودة واجلديدة وتوزيعها اجلغـرايف واسـتخدام   وط
أجهزة التعقب املداري الفاعلة وغري الفاعلة ودمج البيانات املسـتمدة مـن مصـادر خمتلفـة والتحقـق      

اشـئة  منها. وينبغي االهتمام على وجه اخلصوص بتشجيع مشاركة البلدان النامية ذات القـدرات الن 
  يف جمال الفضاء وتطوير قدراهتا هبذا الشأن.

 شــغِّلنيعنــد تبــادل معلومــات مداريــة عــن األجســام الفضــائية، ينبغــي تشــجيع امل     ٣-١٢  
والكيانــات املعنيــة األخــرى علــى اســتعمال معــايري موحــدة معتــرف هبــا دوليــا لكــي يتســىن التعــاون 

باملواضع احلاليـة واملتوقَّعـة لألجسـام الفضـائية      وتبادل املعلومات. فزيادة معرفة مجيع اجلهات املعنية
  متكِّن من التنبؤ باالصطدامات احملتملة يف الوقت املناسب ومنع حدوثها.

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

استحداث ما يلـزم مـن    على تشجِّعينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن   ١-١٣  
تكنولوجيــات لقيــاس احلطــام الفضــائي ورصــده وحتديــد خصائصــه املداريــة والفيزيائيــة، وعلــى         

علـى  أيضـاً   تشـجِّع استخدام هذه التكنولوجيات. وينبغي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن     
لمـي الـدويل   تبادل ونشر ما تستمده من منتجات بيانـات ومنـهجيات لـدعم البحـوث والتعـاون الع     

  بشأن تطور جمموع احلطام املداري.
    

    ١٦املبدأ التوجيهي     
    تبادل البيانات والتنبؤات التشغيلية املتعلقة بطقس الفضاء    

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تدعم وتعزز مجـع مـا يتعلـق بطقـس       ١-١٦  
مستمدة من النمـاذج، وحفظهـا وتبادهلـا    الفضاء من بيانات ذات أمهية حامسة ومن نواتج وتنبؤات 

ومعايرهتــا تبادليــا واســتمراريتها يف األمــد البعيــد ونشــرها، آنيــا إذا اقتضــى احلــال، كوســيلة لتعزيــز   
  استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.
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ينبغــي تشــجيع الــدول علــى املواظبــة، قــدر اإلمكــان، علــى رصــد طقــس الفضــاء     ٢-١٦  
  يانات واملعلومات هبدف إنشاء شبكة دولية لقواعد البيانات املتعلقة بطقس الفضاء.وتبادل الب
ينبغي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن تـدعم حتديـد جمموعـات البيانـات           ٣-١٦  

اليت هلا أمهية حامسة يف تقدمي اخلدمات وإجراء البحوث يف جمال طقس الفضـاء، كمـا ينبغـي هلـا أن     
سياسات بشأن فـتح اجملـال دون قيـد أو شـرط لتبـادل بيانـات طقـس الفضـاء ذات          تنظر يف اعتماد

األمهية احلامسة املسـتمدة مـن موجوداهتـا الفضـائية واألرضـية. وُيَحـثُّ مجيـع مـالكي بيانـات طقـس           
الفضاء من اجلهات املنتمية إىل احلكومات أو اجملتمع املدين أو القطاع التجاري على إتاحة إمكانيـة  

  ع دون قيد أو شرط على تلك البيانات وحفظها ملا فيه املصلحة املشتركة.االطِّال
ينبغي أيضاً للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن تنظـر يف التبـادل اآلين وشـبه          ٤-١٦  

اآلين، بشكل موحَّد، للبيانات ومنتجات البيانات ذات األمهية احلامسة يف جمال طقس الفضـاء، وأن  
كوالت موحـدة بشـأن االطِّـالع علـى مـا لـديها مـن بيانـات ومنتجـات بيانـات           تعزز وتعتمد بروتو

ذات أمهية حامسة يف جمال طقـس الفضـاء، وأن تعـزز إمكانيـة التشـغيل الَبـْيين للبوابـات اإللكترونيـة         
لبيانات طقس الفضـاء، تسـهيالً الطِّـالع املسـتخدمني والبـاحثني علـى البيانـات. وميكـن االسـتفادة          

ــادل اآلين ألنــواع أخــرى مــن البيانــات فيمــا يتصــل     كــثرياً مــن ال ــادل اآلين هلــذه البيانــات يف التب تب
  باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.

ينبغي كذلك للدول واملنظمات احلكوميـة الدوليـة اتبـاع هنـج منسـق إزاء ضـمان         ٥-١٦  
ات الرئيسـية يف القيـاس وسـدها    االستمرار يف األمد البعيد يف رصد طقس الفضاء واكتشـاف الثغـر  

  من أجل تلبية االحتياجات ذات األمهية احلامسة إىل معلومات و/أو بيانات طقس الفضاء.
ينبغي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن حتـدد االحتياجـات ذات األولويـة          ٦-١٦  

اسـات بشـأن   القصوى من مناذج طقس الفضاء ونواجتها والتنبؤات بطقـس الفضـاء، وأن تعتمـد سي   
تبــادل النــواتج والتنبــؤات املســتمدة مــن منــاذج طقــس الفضــاء دون قيــد أو شــرط. وُتَحــثُّ مجيــع     
اجلهات املنتمية إىل احلكومات أو اجملتمع املدين أو القطاع التجاري اليت تقوم بوضع منـاذج لطقـس   

شرط علـى النـواتج    الفضاء وبتوفري تنبؤات بطقس الفضاء على إتاحة إمكانية االطِّالع دون قيد أو
والتنبؤات املستمدة من مناذج طقس الفضاء وحفظها ملا فيه املصلحة املشتركة، األمر الذي سـيعزز  

  جهود البحث والتطوير يف هذا امليدان.
ينبغي أيضاً للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تشجِّع مقدِّمي خدمات طقس   ٧-١٦  

  الفضاء التابعني هلا على ما يلي:
املقارنة بني النواتج املستمدة من مناذج طقس الفضاء ومن التنبؤات هبدف حتسـني    )(أ  

  أداء النماذج وزيادة دقة التنبؤات؛
ــة         (ب)   ــة ذات األمهي ــواتج الســابقة والالحق ــين بشــكل موحــد للن ــادل والنشــر العل التب

  احلامسة، املستمدة من مناذج طقس الفضاء ومن التنبؤات؛
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ستطاع، باعتماد بروتوكوالت موحدة لالطِّالع على ما لـديها مـن   القيام، قدر امل  (ج)  
ــاحثني       ــؤات، ليســهل علــى املســتخدمني والب ــواتج مســتمدة مــن منــاذج طقــس الفضــاء ومــن التنب ن

  استعماهلا، بوسائل منها قابلية التشغيل الَبْيين للبوابات اإللكترونية املتعلقة بطقس الفضاء؛
طقس الفضاء علـى مقـدمي خـدمات طقـس الفضـاء       تنسيق توزيع التنبؤات بشأن  (د)  

  واملستخدمني النهائيني التشغيليني.
    

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

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

الثغرات الـيت تشـوب منـاذج البحـث والنمـاذج العملياتيـة وأدوات التنبـؤ الالزمـة لتلبيـة احتياجـات           
األوساط العلمية ومقدِّمي اخلدمات املتعلقة مبعلومات طقـس الفضـاء ومسـتخدميها. وينبغـي، عنـد      

ر ملواصلة حتسني مناذج اإلمكان، أن يشمل ذلك بذل جهود منسقة لدعم وتشجيع البحث والتطوي
طقــس الفضــاء وأدوات التنبــؤ بــه، بــإدراج آثــار تغــري البيئــة الشمســية واحلقــل املغنطيســي لــألرض، 
حســب االقتضــاء، مبــا يف ذلــك يف ســياق جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية    

ة لألرصــاد اجلويــة وجلنتيهــا الفــرعيتني، وكــذلك بالتعــاون مــع كيانــات أخــرى مثــل املنظمــة العامليــ 
  واخلدمة الدولية لرصد بيئة الفضاء.

التعـاون والتنسـيق    تشـجِّع ينبغي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن تـدعم و       ٢-١٧  
بشأن العمليات األرضية والفضائية لرصد طقس الفضاء ومنذجة التنبؤات ورصـد جوانـب الشـذوذ    

ة األنشطة الفضائية. وميكـن اختـاذ تـدابري عمليـة     يف السواتل واإلبالغ عن آثار طقس الفضاء، حلماي
  يف هذا الصدد منها ما يلي:

إدراج عتبات حلالة طقـس الفضـاء يف الوقـت الـراهن ويف املسـتقبل ضـمن معـايري          (أ)  
  اإلطالق يف الفضاء؛

السواتل على التعاون مع مقـدمي خـدمات طقـس الفضـاء بشـأن       مشغِّليتشجيع   (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  

  ري حتميل الرباجميات والقيام مبناورات وما إىل ذلك؛إلشعاعات خطرة، اختاذ إجراءات لتأخ
ــار طقــس الفضــاء يف       (ج)   تشــجيع مجــع املعلومــات وتوليفهــا وتبادهلــا فيمــا يتعلــق بآث

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

الســواتل، فيمــا يتعلــق بــاإلبالغ عــن جوانــب الشــذوذ يف املركبــات         مشــغِّلوضــاء. ويشــجَّع  الف
  الفضائية، على اإلحاطة علما بالنموذج الذي اقترحه فريق التنسيق املعين بسواتل األرصاد اجلوية؛
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ــادل بيانــات عــن جوانــب الشــذوذ يف       (ه)   ــز تب التشــجيع علــى وضــع سياســات لتعزي
  باآلثار املترتبة على طقس الفضاء؛السواتل، فيما يتعلق 

استخدام بيانات طقس الفضاء ونقل املعـارف املتعلقـة هبـذا     علىتشجيع التدريب   (و)  
  االستخدام، مبراعاة مشاركة البلدان ذات القدرات الناشئة يف ميدان الفضاء.

أجـل   من املسلَّم بـه أنَّ بعـض البيانـات قـد ختضـع لقيـود قانونيـة و/أو لتـدابري مـن           ٣-١٧  
محاية حقوق ملكية املعلومات أو سريتها، وفقاً للتشريعات الوطنية وااللتزامـات املتعـددة األطـراف    

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

ميم السواتل للتخفيف من آثار طقس الفضاء. وجتميع املمارسات املعمول هبا واملنطبقة يف جمال تص
وميكن لذلك أن يشمل تبادل املعلومات بشأن املمارسات واملبادئ التوجيهيـة والـدروس املسـتفادة    
فيما يتعلق بالتصميم للتخفيف من آثار طقس الفضاء على النظم الفضائية العاملة، وكـذلك وثـائق   

الفضـاء ومتطلبـات القيـاس وحتليـل الثغـرات      وتقارير تتعلق باحتياجـات مسـتعملي خـدمات طقـس     
  وحتليل نسبة الفائدة إىل التكلفة وما يتصل بذلك من حتليالت خاصة بطقس الفضاء.

ــها القضــائية و/أو ســيطرهتا      ٥-١٧   ينبغــي للــدول أن تشــجِّع الكيانــات اخلاضــعة لواليت
  ما يلي:  على

إصــالح األعطــال  احلــرص، يف تصــميم الســواتل، علــى إدمــاج آليــات متكِّــن مــن    (أ)  
  بسبب آثار طقس الفضاء الضارة، ومن ذلك مثال آلية التشغيل احملدود؛

مراعاة آثار طقس الفضاء يف تصميم السواتل والتخطيط ملهام التخلص منها عنـد    (ب)  
انتهاء صالحيتها التشغيلية، وذلك من أجل ضمان وصول املركبـات الفضـائية إىل مـدار املخلفـات     

ر أو إنزاهلـا مـن املـدار بالشـكل املناسـب، وفقـاً للمبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام           الفضائية املقرَّ
الفضائي الصـادرة عـن جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية. وينبغـي أن يشـمل           

  .املناسبذلك إجراء التحليل احلدي 
التــدابري لــدى الــدول  ج هلــذه ينبغــي للمنظمــات احلكوميــة الدوليــة أيضــاً أن تــروِّ    ٦-١٧  

  األعضاء فيها.
-االجتماعيــةينبغــي للــدول أن تقــيِّم خمــاطر آثــار طقــس الفضــاء الضــارة وتبعاهتــا    ٧-١٧  

االقتصادية على نظمها التكنولوجية. وينبغي أن ُتنَشر نتائج هذه الدراسات وأن تتـاح لكـل الـدول    
الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد،     لالستناد إليها يف اختاذ قرارات مدروسة بشأن اسـتدامة أنشـطة   

  سيما بشأن التخفيف من اآلثار الضارة لطقس الفضاء على نظم الفضاء العاملة.  ال
    

    التعاون وبناء القدرات والتوعية على الصعيد الدويل  -جيم  
إرشــادات موجَّهــة إىل احلكومــات واملنظمــات احلكوميــة      ٢٦و ٢٥تــرد يف املبــدأين التــوجيهيني   

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



A/AC.105/C.1/L.362 

 

V.17-04366 11/54 
 

 ٢٥املبدأ التوجيهي        
    تشجيع ودعم بناء القدرات    

أن  ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية اليت لـديها خـربة يف أنشـطة الفضـاء      ١-٢٥  
وتدعم بناء القدرات يف البلدان النامية اليت لديها برامج فضائية حديثـة العهـد، علـى أسـاس      تشجِّع

يقبله مجيع األطراف، وذلك من خالل تدابري مثل زيادة خربهتا ومعارفهـا بشـأن تصـميم املركبـات     
ارب وإتاحـة  الفضائية وديناميات التحليق ومداراته وإجراء حسـابات مداريـة مشـتركة وتقيـيم التقـ     

إمكانية االطِّالع على البيانات املدارية املناسبة والدقيقة واألدوات املناسبة لرصد األجسام الفضائية 
  من خالل الترتيبات املناسبة.

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدوليـة أن تـدعم املبـادرات احلاليـة بشـأن بنـاء         ٢-٢٥  
مــع القــانون الــوطين والــدويل، مــن التعــاون وبنــاء  القــدرات وأن تــروج ألشــكال جديــدة، تتوافــق  

القدرات على الصعيدين اإلقليمي والدويل مـن أجـل مسـاعدة البلـدان علـى حشـد املـوارد البشـرية         
واملالية وإجياد قدرات تقنية ومعايري وأطر تنظيمية وأساليب حوكمة حتقق الكفاءة وتـدعم اسـتدامة   

  التنمية املستدامة على كوكب األرض.أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد و
ينبغــي أن تنســق الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة جهودهــا يف جمــال بنــاء           ٣-٢٥  

القــدرات الفضــائية وإتاحــة إمكانيــة االطِّــالع علــى البيانــات الفضــائية، ضــمانا لتحقيــق الكفــاءة يف 
ا يف الوظـائف واجلهـود بالقـدر    استخدام املوارد املتاحة وضمان اجتنـاب أيِّ ازدواجيـة ال داعـي هلـ    

املعقــول واملناســب، مبراعــاة احتياجــات البلــدان الناميــة ومصــاحلها. وتشــمل أنشــطة بنــاء القــدرات  
التثقيف والتدريب وتبادل ما يلزم من خربات ومعلومات وبيانات وأدوات ومن منهجيات اإلدارة 

  وتقنياهتا، عالوة على نقل التكنولوجيا.
للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة أن تســعى إىل إتاحــة إمكانيــة   ينبغــي أيضــاً   ٤-٢٥  

االطِّالع على املعلومات والبيانات الفضائية ذات الصلة للبلدان املتضررة من الكـوارث الطبيعيـة أو   
ــاء         ــدعم أنشــطة بن ـــزاهة، وأن ت ــاد والن ــارات اإلنســانية واحلي ــاة االعتب ــن الكــوارث، مبراع ــا م غريه

إىل متكني البلدان املستفيدة من استخدام هذه البيانات واملعلومات على النحـو  القدرات اليت هتدف 
األمثل. وينبغي أن تتاح للبلدان اليت تواجه أزمات املعلوماُت والبيانات الفضـائية املـذكورة بسـرعة    

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

    ٢٦املبدأ التوجيهي     
    الوعي باألنشطة الفضائيةإذكاء     

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تعمـل علـى إذكـاء الـوعي لـدى عامـة         ١- ٢٦  
اجلمهور مبا ألنشطة الفضاء من فوائد اجتماعيـة مهمـة ومـن مث بأمهيـة تعزيـز اسـتدامة أنشـطة الفضـاء         

  نظمات احلكومية الدولية مبا يلي:اخلارجي يف األمد البعيد. وينبغي، هلذا الغرض، أن تقوم الدول وامل
ــة       (أ)   ــادة وعــي املؤسســات واجلمهــور بأنشــطة الفضــاء وتطبيقاهتــا املتعلقــة بالتنمي زي

  الكوارث والتصدي للطوارئ؛ وإدارةاملستدامة والرصد والتقييم البيئيني 
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ــة          (ب)   ــوائح التنظيميـ ــأن اللـ ــف بشـ ــدرات والتثقيـ ــاء القـ ــة وبنـ ــطة للتوعيـ ــذ أنشـ تنفيـ
  املعمول هبا بشأن استدامة أنشطة الفضاء يف األمد البعيد؛ واملمارسات

تعزيز أنشطة الكيانات غري احلكومية دعما الستدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف      (ج)  
  األمد البعيد؛

إذكـــاء وعـــي املؤسســـات العامـــة والكيانـــات غـــري احلكوميـــة املعنيـــة بالسياســـات     (د)  
  ملمارسات الوطنية والدولية املنطبقة على األنشطة الفضائية.والتشريعات واللوائح التنظيمية وأفضل ا

ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة أن تزيــد وعــي اجلمهــور بالتطبيقــات   ٢-٢٦  
الفضائية املسخرة للتنمية املستدامة والرصد والتقيـيم البيئـيني وإدارة الكـوارث والتصـدي للطـوارئ      

د مشـتركة مـع مؤسسـات عامـة وكيانـات غـري حكوميـة،        من خالل تبادل املعلومـات وبـذل جهـو   
مبراعــاة احتياجــات جيــل احلاضــر وأجيــال املســتقبل. وينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة 
والكيانــات غــري احلكوميــة، عنــد إعــداد بــرامج التثقيــف يف جمــال الفضــاء، أن تــويل اهتمامــاً خاصــا 

ارف وتعزيــز املمارســات املتعلقــة باســتخدام التطبيقــات  للــدورات الدراســية الراميــة إىل زيــادة املعــ 
الفضائية لـدعم التنميـة املسـتدامة. وينبغـي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن تبـادر إىل مجـع           
املعلومات طواعية عن أدوات وبرامج توعية اجلمهور وتثقيفـه بغيـة املسـاعدة علـى وضـع مبـادرات       

  أخرى ذات أهداف مماثلة وتنفيذها.
ينبغي أن تعمل الدول واملنظمات احلكومية الدولية على تعزيز أنشطة التوعية اليت   ٣-٢٦  

تقوم هبا القطاعات املعنية واألوساط األكادميية وغريها من الكيانات غري احلكومية املعنيـة أو جتـري   
اسـية  بالتعاون معها. وميكن أن تتخذ مبادرات التوعية والتثقيف وبنـاء القـدرات شـكل حلقـات در    

(ُتعقــد حبضــور أشــخاص أو بالبــث عــرب اإلنترنــت)، أو مبــادئ توجيهيــة منشــورة مكملــة للــوائح     
التنظيمية الوطنية والدولية، أو موقع شـبكي حيتـوي علـى معلومـات أساسـية عـن اإلطـار التنظيمـي         
و/أو جهة اتصال داخـل احلكومـة معنيـة باملعلومـات التنظيميـة. وميكـن أن تسـاعد أنشـطة التوعيـة          

التثقيف احملددة اهلدف حتديدا جيدا كل اجلهات الفاعلة يف جمـال األنشـطة الفضـائية علـى حتسـني      و
إدراك وفهم طبيعة التزاماهتا، خاصة فيما يتعلق بالتنفيذ، ممـا قـد يـؤدي إىل حتسـني االمتثـال لإلطـار       

جي يف األمـد البعيـد.   لتعزيز استدامة أنشطة الفضـاء اخلـار   حالياالتنظيمي احلايل واملمارسات املتبعة 
وتشتد أمهية هذا األمر عند نشوء التزامات جديدة على اجلهات الفاعلة يف جمال الفضاء بعـد تغـيري   

  اإلطار التنظيمي أو حتديثه.
ينبغي تشجيع التعاون بني احلكومات والكيانات غـري احلكوميـة وتعزيـزه. وميكـن       ٤-٢٦  

طاع املعين والرابطات املهنيـة واملؤسسـات األكادمييـة،    للكيانات غري احلكومية، مبا فيها رابطات الق
أن تقوم بدور مهم يف زيادة الوعي الدويل باملسائل املرتبطة باسـتدامة أنشـطة الفضـاء، وكـذلك يف     
الترويج لتدابري عملية ترمي إىل تعزيز هذه االستدامة. وميكن أن تشمل هذه التدابري اعتماد املبـادئ  

م الفضــائي الصــادرة عــن جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض التوجيهيــة لتخفيــف احلطــا
السلمية؛ واالمتثال للوائح الراديو الصـادرة عـن االحتـاد الـدويل لالتصـاالت فيمـا يتعلـق باخلـدمات         
الفضائية؛ ووضع معايري مفتوحة وشفافة بشأن تبـادل البيانـات الالزمـة الجتنـاب االصـطدامات أو      

ات الراديوية أو غري ذلك من األحداث الضارة يف الفضاء اخلارجي. وميكـن  التشويش الضار للتردد
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للكيانات غري احلكومية أيضاً أن تؤدي دوراً مهما يف مضافرة جهود اجلهات املعنية من أجل وضع 
هنوج مشتركة إزاء جوانب معيَّنة من أنشطة الفضاء ميكنها جمتمعةً أن تعزز استدامة أنشطة الفضـاء  

  البعيد. يف األمد
    

    البحث والتطوير يف اجملالني العلمي والتقين  -دال  
إرشــادات ذات طبيعــة علميــة وتقنيــة، موجهــة إىل احلكومــات  ٢٨و ٢٧تــرد يف املبــدأين التــوجيهيني 

واملنظمات احلكومية الدولية والكيانـات غـري احلكوميـة الوطنيـة والدوليـة الـيت تقـوم بأنشـطة فضـائية.          
التوجيهية، يف مجلـة أمـور، مجـع معلومـات عـن األجسـام الفضـائية وعـن طقـس          وتشمل هذه املبادئ 

الفضاء وحفظها وتبادهلا ونشرها واستخدام معايري بشأن تبادل املعلومات. وتتناول املبادئ التوجيهيـة  
  )٣(أيضاً البحث والتطوير فيما يتعلق بسبل تعزيز استدامة استخدام الفضاء اخلارجي واستكشافه.

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

    اخلارجي واستخدامه على حنو مستدام
وتـدعم البحـث والتطـوير     تشـجِّع ينبغي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن       ١-٢٧  

فيما يتعلق بالتكنولوجيات والعمليات واخلدمات الفضائية املستدامة وغريهـا مـن املبـادرات الراميـة     
  إىل استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه على حنو مستدام، مبا يف ذلك األجرام السماوية.

طة فضـائية مـن أجـل    ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، عند قيامها بأنشـ   ٢-٢٧  
استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك األجـرام السـماوية، يف األغـراض السـلمية، أن     
تضع يف اعتبارها، باإلشارة إىل الوثيقة اخلتامية الصادرة عن مؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املسـتدامة     

)، األبعـاد االجتماعيـة واالقتصـادية والبيئيـة للتنميـة املسـتدامة       ٦٦/٢٨٨(مرفق قرار اجلمعية العامـة  
  على كوكب األرض.

علـى تطـوير تكنولوجيـات     تشـجِّع ينبغي للدول واملنظمات احلكوميـة الدوليـة أن     ٣-٢٧  
تزيد إىل أقصى تقلل إىل أدىن حد من اآلثار البيئية املترتبة على صنع وإطالق املوجودات الفضائية و

حــد مــن اســتخدام املــوارد املتجــددة ومــن إمكانيــة إعــادة اســتخدام املوجــودات الفضــائية أو مــن      
  استخدامها يف أغراض خمتلفة من أجل تعزيز استدامة تلك األنشطة يف األمد البعيد.

مـن تـدابري    ناسـب ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تنظر يف اختاذ ما ي  ٤-٢٧  
األرض وبيئة الفضاء من التلوث الضـار، وذلـك باالسـتفادة    كوكب ان األمان من أجل محاية لضم

من التدابري واملمارسات واملبادئ التوجيهية احلالية اليت قد تنطبق على تلك 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

http://undocs.org/ar/A/RES/66/288
http://undocs.org/ar/A/RES/66/288
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ث وتطـوير لـدعم   ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية اليت تقوم بأنشـطة حبـ    ٥-٢٧  
أيضـاً علـى مشـاركة البلـدان      تشـجِّع حنو مسـتدام أن   علىاستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه 

  النامية يف هذه األنشطة.
    

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

    تلك التدابري
ينبغــي أن تتقصــى الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة مــدى ضــرورة وإمكانيــة    ١-٢٨  

وضع تدابري جديدة، مبا يف ذلك احللول التكنولوجية، وأن تنظر يف تنفيذها، ملواجهة تطور جممـوع  
احلطام الفضائي وإدارته يف األمد البعيد. وينبغـي النظـر يف تنفيـذ هـذه التـدابري اجلديـدة، إضـافة إىل        

مفرطة علـى الـربامج الفضـائية للـدول احلديثـة       تكاليفري احلالية، على حنو ال يؤدي إىل فرض التداب
  العهد بارتياد الفضاء.

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تتخذ تدابري على الصـعيدين الـوطين     ٢-٢٨  
للمبـادئ التوجيهيـة   والدويل، مـن بينـها التعـاون الـدويل وبنـاء القـدرات، مـن أجـل زيـادة االمتثـال           

  لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عن جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.
ميكن أن يشمل تقصي تدابري جديدة، يف مجلة أمـور، أسـاليب لتمديـد الصـالحية       ٣-٢٨  

ودة بآليـات  التشغيلية، وتقنيات مبتكرة للحيلولة دون االصطدام بِقطَع احلطام أو باألجسام غري املز
لتغـيري املســار، وللحيلولـة دون تصــادمها فيمــا بينـها، وتــدابري متطــورة لتخميـل املركبــات الفضــائية     
والتخلص منها بعد انتهاء البعثات، وتصاميم لتحسني عمليات تفكيك الـنظم الفضـائية يف حـاالت    

  العودة غري اخلاضعة للتحكم إىل الغالف اجلوي.
ــك    ٤-٢٨   ــي أالَّ تتســبب تل ــة إىل ضــمان اســتدامة األنشــطة      ينبغ ــدة الرامي ــدابري اجلدي الت

الفضــائية والــيت تنطــوي علــى حــاالت عــودة خاضــعة للــتحكم وأخــرى غــري خاضــعة للــتحكم إىل   
الغالف اجلوي يف تعريض الناس أو املمتلكات ملخـاطر ال داعـي هلـا، ألسـباب منـها التلـوث البيئـي        

  الناجم عن مواد خطرة.
وري أيضـاً تنـاول مسـائل يف جمـايل السياسـة العامـة والقـانون،        قد يكون من الضر  ٥-٢٨  

  من قبيل ضمان امتثال هذه التدابري اجلديدة ألحكام ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل املنطبق.
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  اجلزء باء    
    )٤(نص الديباجة واملبادئ التوجيهية اليت ال تزال قيد املناقشة    

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

    اخللفية  -ألف  
يف بـالكون و  [الـيت تكونـت لـدينا]    األساسـية  ةعرفـ امللعلوم الفضاء وتطبيقاته أمهية يف إثراء   -١

رد الطبيعيـة،  حتسني حيـاة النـاس اليوميـة يف مجيـع أحنـاء العـامل مـن خـالل رصـد البيئـة، وإدارة املـوا           
الكـوارث،   إدارةووضع نظم لإلنذار املبكر للمسـاعدة علـى ختفيـف آثـار الكـوارث ودعـم جهـود        

وتنبــؤات األرصــاد اجلويــة، ومنذجــة املنــاخ، واملالحــة واالتصــاالت باالســتعانة بالســواتل. ومــن مث، 
عد علـى بلـوغ   تسهم علوم وتكنولوجيا الفضاء إسـهاماً كـبرياً يف حتسـني أحـوال البشـر، ألهنـا تسـا       

األهــداف الــيت تضــعها املــؤمترات الرئيســية ومــؤمترات القمــة الــيت تعقــدها األمــم املتحــدة وتــؤدي      
حيويا يف خمتلف جوانب التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية على كوكب األرض. ومن  دوراً
باالهتمـام واألمهيـة لـدى    فإنَّ استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد مسـألة ال حتظـى    ،مث

ــدى          ــل ل ــا مســتقبالً فحســب، ب ــراغبني يف املشــاركة فيه ــا وال املشــاركني يف أنشــطة الفضــاء حالي
  الدويل برمته. اجملتمع

وهناك عدد متزايد من الدول واملنظمات احلكومية الدولية والكيانـات غـري احلكوميـة الـيت       -٢
احلطـام الفضـائي وزيـادة خمـاطر االصـطدام والتشـويش       . ويشكل انتشار ياتستخدم بيئة الفضاء حال

على تشغيل األجسام الفضائية مصدر قلق بشأن استدامة أنشطة الفضاء يف األمد البعيد، وال سـيما  
  يف بيئيت املدار األرضي املنخفض واملدار الثابت بالنسبة لألرض.

ض السـلمية يف خمتلـف   وعلى مر السنني، نظرت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـرا   -٣
جوانب اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد مـن خمتلـف الزوايـا. واسـتنادا إىل هـذه            
اجلهــود الســابقة واجلهــود ذات الصــلة [الــيت بذلتــها كيانــات أخــرى]، اقتــرح الفريــق العامــل املعــين 

ية العلميـة والتقنيـة جمموعـة مـن     باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد التابع للجنة الفرع
املبادئ التوجيهية الطوعية هبدف حتديد هنج شامل إزاء تعزيز اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف     

  األمد البعيد.
واجملموعــة التاليــة مــن املبــادئ التوجيهيــة الطوعيــة [تقــوم علــى أســاس هــو إبقــاء الفضــاء    -٤

ستقرة وآمنة [وخاليـة مـن النــزاعات] [وسـلمية]     اخلارجي] [مصمَّمة لكي تدعم] بيئة تشغيلية م
ــتخدام         ــتقبل، ومتاحــة لالستكشــاف واالس ــال املس ــل احلاضــر وأجي ــن أجــل جي [ومســتدامة] م
والتعــاون الــدويل [يف أغــراض ســلمية] لصــاحل مجيــع البلــدان، بصــرف النظــر عــن درجــة تطورهــا 

عتبـار الواجـب ملبـدأ املسـاواة].     االقتصادي أو العلمي وبدون أيِّ نوع من التمييز [ومـع إيـالء اال  
وتتناول املبادئ التوجيهية جوانب أنشطة الفضاء املتعلقـة بالسياسـات العامـة والتنظـيم والتشـغيل      

                                                                    
 .الستني للجنةل يف ختام الدورة التقدم احملرز يف أعمال الفريق العامجيسِّد نص اجلزء باء من هذه الوثيقة نص أويل   )٤(  
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واألمان والتعـاون الـدويل وبنـاء القـدرات واجلـانبني العلمـي والـتقين. وتراعـي املبـادئ التوجيهيـة           
اخلــرباء احلكــوميني املعــين بتــدابري كفالــة   أيضــاً التوصــيات [ذات الصــلة] الــواردة يف تقريــر فريــق 

الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي [وتدارسـها الالحـق لـدى جلنـة اسـتخدام الفضـاء       
  )٥(].اخلارجي يف األغراض السلمية

    
    والتنفيذ ]والتعريف[النطاق   -باء  

ــرِح إدراج مســرد مصــطلحات يف جمموعــة املبــادئ    ــة لتفســري معــىن بعــض  [ملحوظــة: اقُت التوجيهي
  املصطلحات.]

٥-    
  ]من الديباجة لكي تنظر فيها الوفود. ٥ثالث صيغ للفقرة  ُتعرض أدناه[
  ]١الصيغة [

[[ُتعرَّف] [ُتفَهم] [ُتوَصف] [تعين] استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد [بأهنا] [علـى  
التوازن بني] [حيافظ على/يكفل حتقيق] األهداف املتمثلـة  أهنا] القيام هبذه األنشطة على حنو [حيقق 

يف متكني مجيع الـدول والكيانـات احلكوميـة وغـري احلكوميـة [علـى حنـو منصـف] مـن استكشـاف           
]، [و] [مع مراعاة] ضرورة محاية بيئة الفضـاء  ال غريواستخدام الفضاء اخلارجي ألغراض سلمية [
  ]أجيال املستقبل.اخلارجي مبراعاة احتياجات جيل احلاضر و

  ]٢[الصيغة 
[ُتعرَّف استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد بأهنا القيـام هبـذه األنشـطة علـى حنـو حيقـق       
التوازن بني التمكني على حنو منصف من استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي ألغـراض سـلمية   

  جيل احلاضر وأجيال املستقبل.] [ال غري]، وضرورة احلفاظ على بيئة الفضاء اخلارجي من أجل
  ]٣الصيغة [

[ُتعرَّف استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد بأهنا القيام هبـذه األنشـطة علـى حنـو ميكِّـن      
على حنو منصف من استكشـاف واسـتخدام الفضـاء اخلـارجي ألغـراض سـلمية [ال غـري]، وحيفـظ         

  ل املستقبل.]بيئة الفضاء اخلارجي من أجل جيل احلاضر وأجيا
٦-    
  الوفود.] لكي تنظر فيهامن الديباجة  ٦للجملة األوىل من الفقرة  ثالث صيغض أدناه ُتعر[

  ]١[الصيغة 
[ويتطلـــب التطـــوير املســـتدام ألنشـــطة الفضـــاء اخلـــارجي يف األمـــد البعيـــد حتقيـــق التـــوازن بـــني 

ما يتعلـق باسـتخدام الفضـاء    االحتياجات املتزايدة [جلميع الدول واملنظمات احلكومية الدولية] في

                                                                    
  )٥(  A/68/189. 
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اخلارجي وضرورة إبقاء الفضاِء [أن ُتبقي البشرية الفضاَء] اخلارجي بيئةً تشـغيلية آمنـة ومسـتقرة    
  وخالية من النـزاعات.]

  ]٢[الصيغة 
[ويتطلـــب التطـــوير املســـتدام ألنشـــطة الفضـــاء اخلـــارجي يف األمـــد البعيـــد حتقيـــق التـــوازن بـــني 

اخلارجي وضرورة إبقاء الفضاء اخلارجي بيئـة تشـغيلية آمنـة ومسـتقرة     االستخدام املتزايد للفضاء 
  وخالية من النـزاعات.]

  ]٣الصيغة [
[ويتطلب حتقيق استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، يف سياق تزايد استخدام الفضـاء  

آمـن ومسـتقر   علـى حنـو   مـن الناحيـة التشـغيلية    اخلارجي، احلفاظ علـى اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي     
  زاعات] [ومستدام].]ـ[وخال من الن

  الوفود.] لكي تنظر فيهامن الديباجة  ٦للجزء األخري من الفقرة  ثالث صيغأدناه  ُتعرض[
  ]١[الصيغة 

[وينبغي أن ُيكفَـل تفسـري مفهـوم ضـمان اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد مبعـىن            
ــة ال   ــدول واملنظمــات احلكومي ــهاج ال ــق      انت ــن أجــل حتقي ــتراتيجيةً م ــات، اس ــرادى ومجاع ــة، ف دولي

االسـتمرارية يف حتســني عملـييت وضــع السياسـات الفضــائية وتنفيــذها مبـا مــن شـأنه إتاحــة مــربرات      
وجيهة وفرص وحوافز عملية للحفاظ على ذلك التوازن. ويتعني على الدول واملنظمات احلكومية 

لهـدفني املـذكورين يف مجيـع قطاعـات األنشـطة الفضـائية       الدولية أن تكفل الفهـم والـدعم التـامَّْين ل   
  لديها وخبصوص كل اجلوانب املتعلقة بتقرير السياسات الفضائية.]

  ]٢[الصيغة 
[[ولضــمان اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد] [وهلــذه الغايــة]، [ينبغــي للــدول]   

تتخذ طواعيةً تدابري على الصعيدين الوطين  [ُتشجَّع الدول] واملنظمات احلكومية الدولية [على] أن
والدويل [لوضع استراتيجية] مـن أجـل االسـتمرارية يف حتسـني عملـييت وضـع السياسـات الفضـائية         

  وتقريرها، وتنفيذ [تلك االستراتيجية] [تلك التدابري] يف مجيع قطاعات األنشطة الفضائية لديها.]
  )٦(]٣الصيغة [
ــدول واملنتفهــم وينبغــي أن [ ــة  ال ــة الدولي ضــمان اســتدامة أنشــطة الفضــاء    هــدفظمــات احلكومي

[على أنه] يستتبع عدداً من التدابري اليت ميكن اتِّخاذها فرديا أو مجاعيا من اخلارجي يف األمد البعيد 
وتوفري فرص عمليـة وحـوافز   عملييت وضع السياسات الفضائية وتنفيذها أجل االستمرار يف حتسني 

  مجيع قطاعات األنشطة الفضائية لديها.]لتحقيق هذا اهلدف يف 
٧-    
  )٧(الوفود.] لكي تنظر فيهمامن الديباجة  ٧لفقرة ل صيغتانأدناه  ُتعرض[

                                                                    
 .A/AC.105/C.1/2017/CRP.13من ورقة االجتماع  ٤هذه الصيغة هي صيغة معدَّلة للفقرة   )٦(  
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  ]١الصيغة [
[ويقتضي إجراء العمليات الفضائية بأمان [اتباع إجـراءات لتنفيـذ أنشـطة الفضـاء اخلـارجي] [أن]      

جمموعــة مــن التــدابري الكافيــة والناجعــة يف تتخــذ الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة [مبوجبــها] [
الوقت املناسـب علـى املسـتويات السياسـية والتنظيميـة والتقنيـة واملؤسسـية، تتـيح هلـا] [مـن أجـل]            
محاية أجسامها الفضائية ومرافقها األرضية ذات الصلة من [أيِّ خطر أو هتديد [أو تعدٍّ]]. وينبغـي  

ن جـراء اختـاذ تـدابري أو االمتنـاع عـن اختاذهـا قصـداً)] يف        التسـبب [(مـ  أيضـاً  لتلك التدابري أن متنع 
خطر أو هتديد [أو تعدٍّ] علـى األجسـام الفضـائية األجنبيـة واملرافـق األرضـية       أيِّ حدوث أو ظهور 

ذات الصلة قد ينتج و/أو ينشأ عن أجسامها الفضائية ومرافقها األرضـية ذات الصـلة. [وينبغـي أن    
  ن تتخذها الدول واملنظمات احلكومية الدولية يف هذا الصدد ما يلي:تشمل التدابري اليت يتعني أ

  ضمان أمان أجسامها الفضائية ومرافقها األرضية ذات الصلة؛  (أ)  
ــائية      (ب)   ــامها الفضـ ــاً، يف إضـــعاف أجسـ ــا قـــد يتســـبب، فعـــالً أو تركـ االمتنـــاع عمَّـ

  تعريضها للخطر؛واألجسام الفضائية األجنبية واملرافق األرضية ذات الصلة، أو يف 
حتديــد املهــام ووضــع بــارامترات الــنظم األمنيــة وتطــوير القــدرات فيمــا يتعلــق           (ج)  

ــة هــذه األجســام واملرافــق مــن       بأجســامها الفضــائية ومرافقهــا األرضــية ذات الصــلة وضــمان محاي
عمليات التشويش اخلارجية غري املأذون هبا والتصدي ملـا تتعـرض لـه مـن تـأثريات سـلبية علـى حنـو         

  من، مبراعاة املبادئ والقواعد واإلجراءات املعترف هبا دوليا، مبا يف ذلك إجراء مشاورات.]]آ
  )٨(]٢الصيغة [

[ويقتضــي إجــراء العمليــات الفضــائية بأمــان أن تقــوم الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة حبمايــة 
املنطلق نفسه، ينبغي  أجسامها الفضائية ومرافقها األرضية ذات الصلة من أيِّ خطر أو هتديد. ومن

أن تكفل أنَّ أجسامها الفضائية ومرافقها األرضـية ذات الصـلة   لدول واملنظمات احلكومية الدولية ل
  لن تعرض األجسام الفضائية األجنبية ومرافقها األرضية ذات الصلة ألخطار أو هتديدات.]

٨-    
  الوفود.]من الديباجة لكي تنظر فيهما  ٨[ُتعرض أدناه صيغتان للفقرة 

  ]١[الصيغة 
[ويتطلب تنفيذ املبادئ التوجيهية أن يكون هناك َتقاُبـل بـني مسـتوى اسـتيفاء متطلبـات األمـان يف       
العمليات الفضائية، وعلى العموم، رصد اجتاهـات األمـان الـيت قـد يكـون مـن املعقـول َتوقُّعهـا مـن          

جهـة، ومسـتوى املعرفـة واخلـربة     اجلهات احلديثة العهد باملشاركة يف أنشطة الفضاء اخلارجي، مـن  
الــذي بلغتــه تلــك اجلهــات، مــن جهــة أخــرى. وينبغــي االتفــاق علــى أنــه كلمــا ازدادت القــدرات   

نة، وجب عليها التركيز أكثر علـى الوفـاء   يَّالتقنية وغريها من القدرات ذات الصلة املتاحة لدولة مع

__________ 

 .١٩و ١٨و ٩و ٨ألنَّ املفاهيم الواردة فيها مشمولة مبشاريع املبادئ التوجيهية  ٧أنه ميكن حذف الفقرة  لوِحظ  )٧(  

 .A/AC.105/C.1/2017/CRP.13من ورقة االجتماع  ٦هذا النص هو نص معدَّل للفقرة   )٨(  
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املعـــايري   فيهـــا أن وضـــع وســـنَّباملســـؤوليات املرتبطـــة بضـــمان األمـــان. ويف احلـــاالت الـــيت يتـــبني
واإلجراءات الالزمة لتنفيـذ املبـادئ التوجيهيـة مهمـة صـعبة، ينبغـي للجهـات املشـاركة السـعي إىل          

  حتديد مفاهيم واعدة هبذا الشأن وإتاحة التحسني التدرجيي لبناء القدرات احمللية.]
  ]٢[الصيغة 

طلبات] املبادئ التوجيهيـة [علـى مراحـل] يف    [وينبغي [أن ُيتاح] للدول أن تعتمد تدابري لتنفيذ [مت
لظروفهـا اخلاصـة وقـدراهتا. وينبغـي [وضـع لـوائح تنظيميـة] [كافيـة]          وفقـاً إطار قوانينها الوطنيـة و 

[مفرطة غري ضـرورية] بشـأن قطـاع الصـناعة الفضـائية،       [جتنب وضع لوائح تنظيمية] [غري كافية]
ا مـن العوامـل املقبولـة واملعقولـة وكـذلك احتياجـات       مراعـاة العوامـل املاليـة وغريهـ     ]أيضاًوينبغي [

  البلدان النامية ومصاحلها.]
ويستلزم مفهوم ضمان وتعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيـد، بـاملعىن   [  -٩

ــه علــى الصــعيد الــدويل واملبــ   ــة، ضــرورة حتديــد الســياق العــام   يَّالــذي حيمل ــادئ التوجيهي ن يف املب
يف حتسني الكيفيـة الـيت تعيـد هبـا الـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة التأكيـد، عنـد           لالستمرارية 

ــا باســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف         ــى التزامه ــذها، عل ــا وتنفي ــداد أنشــطتها الفضــائية وختطيطه إع
األغــراض الســلمية لضــمان احلفــاظ علــى بيئــة الفضــاء اخلــارجي مــن أجــل جيــل احلاضــر وأجيــال  

مـع هـذه    متاشـياً يد األساليب الكفيلة بتحقيـق تلـك االسـتمرارية. وينبغـي،     املستقبل، وكذلك حتد
املهمــة األساســية، أن تكــون مصــاحل الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة يف الفضــاء اخلــارجي،    
باعتبار ما هلـا أو مـا قـد يكـون هلـا مـن تبعـات علـى الـدفاع أو األمـن القـومي، متوافقـة متامـاً مـع               

ستكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض السـلمية مـع احلفـاظ علـى      اهلدف املتمثل يف ا
وضعه عمالً باملـادة األوىل مـن معاهـدة الفضـاء اخلـارجي ومبـادئ القـانون الـدويل وقواعـده ذات          
الصــلة. وينبغــي جتســيد هــذا النــهج يف السياســات العامــة واللــوائح التنظيميــة املعياريــة الــيت تعتمــد  

مـــات احلكوميـــة الدوليـــة يف حتديـــد املتطلبـــات التشـــغيلية املتعلقـــة بالفضـــاء  عليهـــا الـــدول واملنظ
اخلارجي، وتسخري القدرات الفضائية، وإدارة موجوداهتا الفضائية أو ما يتصل هبا من موجـودات  

  ]استنادا إىل أسس قانونية والتصدي لألحداث أو الظروف غري املتوقعة يف الفضاء اخلارجي.
ــادئ ا   -١٠ ــدول     وتســتند املب ــارف، وكــذلك إىل جتــارب ال ــة إىل رصــيد كــبري مــن املع لتوجيهي

ــن مثَّ       ــة. وم ــة والدولي ــة الوطني ــات غــري احلكومي ــة والكيان ــة الدولي فهــي هتــم   ،واملنظمــات احلكومي
  الكيانات احلكومية وغري احلكومية على حدٍّ سواء.

  .]الوفود فيهما لكي تنظرمن الديباجة  ١٠للجزء األخري من الفقرة  ُتعرض أدناه صيغتان[
  ]١الصيغة [

جبميع أنشـطة الفضـاء، اجلاريـة منـها واملزمـع القيـام هبـا، بالقـدر املمكـن عمليـا،           أيضاً [وهي تتعلق 
وجبميع مراحل البعثات الفضائية [، مبا يف ذلك إطالقها وتشغيلها والتخلص منها عند هناية عمرهـا  

  االفتراضي].]
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  ]٢الصيغة [
لتوجيهيــة أن تطبــق علــى ختطــيط البعثــات وتشــغيل املركبــات الفضــائية  [ُيقَصــد مــن هــذه املبــادئ ا

  )٩(املصمَّمة حديثاً، وعلى املوجودة منها أيضاً إذا أمكن.] واملراحل املدارية
[واهلــدف مــن املبــادئ التوجيهيــة هــو املســاعدة علــى إعــداد ممارســات وأطــر لألمــان علــى   -١١

بأنشطة الفضاء اخلارجي، مع إتاحة املرونة يف تكييـف   الصعيدين الوطين والدويل فيما يتعلق بالقيام
  )١٠(هذه املمارسات واألطر حبسب الظروف اخلاصة بكل بلد.]

١٢-    
  الوفود.] لكي تنظر فيهمامن الديباجة  ١٢ُتعرض أدناه صيغتان للجملة األوىل من الفقرة [

  ]١[الصيغة 
باملبادئ التوجيهية معاهـدات األمـم املتحـدة    [ويشمل [اإلطار القانوين] [إطار احلوكمة] ذو الصلة 

  ومبادئها احلالية بشأن الفضاء اخلارجي.]
  ]٢[الصيغة 

[وتتيح املعاهدات واملبادئ احلالية لألمم املتحدة بشـأن الفضـاء اخلـارجي [إطـاراً تنظيميـا أساسـيا]       
  [خلفية تنظيمية أساسية] [سياقا تنظيميا أساسيا] للمبادئ التوجيهية.]

اعــى أيضــاً املمارســات وأســاليب العمــل واملعــايري التقنيــة والسياســات العامــة احلاليــة واخلــربات   وتر
ــة هــو أن تكمــل         ــادئ التوجيهي ــن املب ــار أنَّ القصــد م ــام بأنشــطة الفضــاء، باعتب ــن القي املكتســبة م

  اإلرشادات املتاحة فعال يف املعايري واللوائح التنظيمية احلالية. 
١٣-  

  .]لكي تنظر فيهما الوفودمن الديباجة  ١٣ُتعرض أدناه صيغتان للفقرة [
  ]١[الصيغة 

[أيَّ إجراء ُيتخذ أنَّ [واملبادئ التوجيهية [طوعية و] غري ُملزِمة قانوناً مبوجب القانون الدويل، غري 
مبـا يف ذلـك   لـ] تنفيذها ينبغي أن يكون متسقا مع [مبادئ] القانون الدويل [ومعـايريه] املنطبقـة [،   

املبــادئ املنظِّمــة ألنشــطة الــدول يف ميــدان استكشــاف      املبــادئ الــيت أُرســيت مبوجــب معاهــدة     
]. وقد صيغت من أجل واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى

عـايريه ذات  حتسني ممارسات الدول واملنظمات الدولية فيما يتعلق بتطبيق مبادئ القانون الـدويل وم 
الصلة. وال يفسَّر أيُّ حكم من أحكـام هـذه املبـادئ التوجيهيـة علـى أنـه تنقـيح أو تقييـد أو إعـادة          

  تفسري هلذه املبادئ واملعايري.]  

                                                                    
 .اقُترِح كصيغة بديلة أن ُيوَضع هذا النص يف مقدِّمة اجلزء باء  )٩(  

 يف فقرات أخرى. ١١للمفاهيم الواردة يف الفقرة  حمتمالً اًُرئي أنَّ هناك تكرار  )١٠(  
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  ]٢[الصيغة 
[وهلذه املبادئ التوجيهية وتنفيِذها طابع طوعي متاماً، وال يفسَّـر أيُّ حكـم مـن أحكامهـا علـى أنـه       

ــة الطب  ــاطق الفضــاء واألجــرام الســماوية،    ميــس حبــق كــل دول ــة الوصــول إىل مجيــع من يعــي يف حري
وحريتها يف استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية ويف الوصـول إىل الفضـاء   

  نوع من التمييز.]أيِّ اخلارجي باستخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتما، دون 
١٤-    

  الوفود.] لكي تنظر فيهامن الديباجة  ١٤ صيغ للفقرة ثالث ُتعرض أدناه[
  ]١[الصيغة 

[وينبغي للدول األعضاء واملنظمات الدولية أن تتخذ طواعيةً تدابري، من خالل آلياهتـا الوطنيـة أو   
اآلليات األخرى املعمول هبا، لضمان تنفيذ هذه املبادئ التوجيهية إىل أقصى حـد ممكـن. وينبغـي    

وليـة أن تنفِّـذ املبـادئ التوجيهيـة وفقـاً اللتزاماهتـا القائمـة مبوجـب         للدول واملنظمات احلكومية الد
القــانون الــدويل املنطبــق، مبــا يف ذلــك أحكــام معاهــدات األمــم املتحــدة ومبادئهــا املنطبقــة بشــأن  

  الفضاء اخلارجي.]
  ]٢[الصيغة 

[ونظراً إىل أمهية التعاون واملساعدة الدوليني، ال سيما نقل الدراية الفنيـة والتكنولوجيـا إىل البلـدان    
-الناميـــة لتمكينـــها مـــن استكشـــاف واســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي لتحقيـــق تنميتـــها االجتماعيـــة

ف تنفيــذ االقتصــادية، مبراعــاة مــا تتطلبــه اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد، يتوقــ  
البلــدان الناميــة هلــذه املبــادئ التوجيهيــة إىل حــد كــبري علــى تيســري مشــاركتها يف تبــادل علــوم            

نــوع مـن التمييــز.] [وبـالنظر إىل أمهيــة متكــني   أيِّ وتكنولوجيـا الفضــاء إىل أقصـى حــد ممكـن دون    
ية لـديها،  البلدان النامية من استكشاف واستخدام الفضـاء ألغـراض التنميـة االجتماعيـة واالقتصـاد     

مــع مراعــاة متطلبــات اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد، فــإنَّ تنفيــذ هــذه املبــادئ 
التوجيهية ميكن أن ُييسَّر من خالل التعاون الدويل فيما يتصل بعلوم وتكنولوجيا الفضاء، مع أخـذ  

ول واملنظمــات احلكوميــة احتياجــات البلــدان الناميــة يف االعتبــار]. وتبعــاً لــذلك، ينبغــي جلميــع الــد
الدولية املعنية أن تسهم يف تدعيم التعاون [التقين] الـدويل كوسـيلة لتعزيـز اسـتدامة أنشـطة الفضـاء       
اخلارجي يف األمد البعيد [، وتيسري نقل الدراية الفنية والتكنولوجيا ذات الصـلة إىل البلـدان الناميـة    

ذريعـة أو حتـت   أيِّ تـدابري تقييديـة بـ   أيِّ ختـاذ  متييز واحلرص، قبل كل شيء، على تفـادي ا أيِّ دون 
  ظرف من الظروف].أيِّ 

  ]٣[الصيغة 
[يتسم التعـاون واملسـاعدة الـدوليني [فيمـا يتصـل بعلـوم وتكنولوجيـا الفضـاء][، مبـا يف ذلـك فيمـا            
يتعلق بالنقل املناسب للدرايـة الفنيـة والتكنولوجيـا،] باألمهيـة مـن أجـل إتاحـة استكشـاف الفضـاء          

جي واستخدامه ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية وتيسري تنفيذ هذه املبادئ التوجيهية، اخلار
مع أخذ احتياجات البلدان النامية يف االعتبار على وجه اخلصوص. ومن مثَّ، ينبغي لـ[مجيع] الـدول  
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يف تعزيـز   واملنظمات الدوليـة احلكوميـة املعنيـة أن تسـهم [، إذا كانـت قـادرة علـى القيـام بـذلك،]         
التعاون التقين الدويل باعتباره أحد السبل الكفيلة بتعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمـد  

  البعيد [دون أيِّ متييز] [على أساس منصف ومقبول جلميع األطراف املعنية].]  
ون [وتشمل املعاهدات املنطبقة معاهدة الفضـاء اخلـارجي، وخصوصـا مبـدأ االلتـزام بالقـان        -١٥

الدويل، مبا يف ذلك ميثاق األمم املتحدة، يف استكشاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه بغيـة صـون      
الســلم واألمــن الــدوليني وتعزيــز التعــاون والتفــاهم الــدوليني. وتشــمل املبــادئ املنطبقــة إعــالن           

 اخلاص بالتعاون الدويل يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه لفائـدة مجيـع   ١٩٩٦ عام
 ]أنَّالدول ومصـلحتها، مـع إيـالء اعتبـار خـاص الحتياجـات البلـدان الناميـة، الـذي يشـار فيـه إىل            

للدول واملنظمات احلكومية الدولية احلرية يف تقرير مجيع جوانب مشاركتها يف التعـاون الـدويل يف   
ة. جمال استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي على أساس منصف ومقبول جلميـع األطـراف املعنيـ   

وينبغي املراعـاة التامـة، يف األحكـام التعاقديـة ألنشـطة التعـاون هـذه، للحقـوق واملصـاحل املشـروعة           
ــة ذات الصــلة، وااللتزامــات       ــة الوطني ــوائح التنظيمي ــة [، وكــذلك للتشــريعات والل لألطــراف املعني

يـة املبينـة أدنـاه    الدولية بعـدم االنتشـار، واملعـايري والقواعـد ذات الصـلة. وال تنطبـق املبـادئ التوجيه       
على األنشطة املتعلقة باملركبات الفضائية وبالبيانات املسـتمدة مـن الفضـاء؛    إالَّ بشأن بناء القدرات 

ــاء القــدرات تلــك     ــام بأنشــطة بن ــاًوينبغــي القي ــة ذات الصــلة    وفق اللتزامــات عــدم االنتشــار الدولي
والتشريعات واللـوائح التنظيميـة الوطنيـة ذات الصـلة]. [وينبغـي أن تسترشـد الـدول مببـدأ التعـاون          
والتعاضــد، وأن تقــوم جبميــع أنشــطتها يف الفضــاء اخلــارجي بــإيالء االعتبــار الواجــب ملصــاحل مجيــع 

  الدول األخرى.]
ئ التوجيهيــة خطــوة حكيمــة وضــرورية يف ســبيل محايــة بيئــة الفضــاء  [وُيعتــرب تنفيــذ املبــاد  -١٦

اخلارجي من أجـل جيـل احلاضـر وأجيـال املسـتقبل. وينبغـي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة           
والكيانات غري احلكومية الوطنية والدولية أن تتخذ طواعيةً تدابري، من خـالل اآلليـات املعمـول هبـا     

  ملبادئ التوجيهية إىل أقصى حدٍّ ممكن عمليا.]لديها، لضمان تنفيذ هذه ا
ــ  -١٧ ــاً[د املبـــادئ التوجيهيـــة وجتسِّـ ــادول توافقـ ــتركاً]يف اآلراء يـ ــاً مشـ ــدابري  ] [فهمـ ــأن التـ بشـ

الالزمة لتعزيز اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد، اسـتناداً إىل املسـتوى         [الطوعية] 
مــول هبــا. وينبغــي، كلمــا ازداد فهــم خمتلــف العوامــل الــيت تــؤثر يف  املعــريف احلــايل واملمارســات املع

[مـن خـالل    استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيـد، مراجعـة جمموعـة املبـادئ التوجيهيـة     
  ضوء االستنتاجات اجلديدة. يف، مع إمكانية تنقيحها آلية متَّفق عليها]

ــادئ التو     -١٨ ــن املب ــة م ــة التالي ــه]     [وتضــع] اجملموع ــوم علي ــذي تق ــوم ال ــة [املفه ــة الطوعي جيهي
املمارسات الوطنية والدولية الرامية إىل [ضمان] [و] [تعزيز] استدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف    
األمــد البعيــد، [وحتــدد] [وترســي] [املعــايري] [العناصــر] [التوجُّهــات] األساســية هلــذه املمارســات. 

دئ التوجيهيــة] إىل مبــدأ مفــاده ضــرورة إبقــاء الفضــاء  [ويســتند هــذا املفهــوم] [وتســتند هــذه املبــا 
اخلارجي بيئة مستقرة وآمنة [وخالية من النـزاعات] [ومسـتدامة] مـن أجـل جيـل احلاضـر وأجيـال       
املسـتقبل، ُتسـتخدم يف األغـراض السـلمية وللتعـاون الـدويل. وينبغـي للـدول واملنظمـات احلكوميـة           

زيد باطراد إمكانية التنبؤ بأنشطة الفضاء وشفافيتها وإشـاعة  الدولية أن تغتنم مجيع الفرص املتاحة لت
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الثقة فيها، من خالل اختاذ تدابري عملية [طوعية] [خمصَّصة هلذا الغرض]، [حسب االقتضـاء،] ألنَّ  
هذه السمات [تتسم بأمهية حامسة يف] [ميكن أن تسهم يف] تنفيذ املبادئ التوجيهية بشأن اسـتدامة  

  ي يف األمد البعيد.أنشطة الفضاء اخلارج
[وليس يف هذه املبادئ التوجيهية ما ُيفسَّـر علـى أنـه يضـيف أيَّ التزامـات قانونيـة جديـدة          -١٩

بالنسبة إىل الدول. فشىت الصكوك املشار إليها يف املبادئ التوجيهية منطبقة فيما خيـص الـدول الـيت    
ــه يف هــ       ــق املشــار إلي ــدويل املنطب ــانون ال ــا. والق ــة يتضــمن معاهــدات   تكــون منضــمة إليه ذه الوثيق

  املتحدة ومبادئها الناظمة ألنشطة الدول يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه.] األمم
وينبغـــي للـــدول واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة، تنفيـــذاً للمبـــادئ التوجيهيـــة، أن تضـــع     -٢٠

] [تنفيـذ التـدابري   أداء املهـام [وآليات للتعـاون الـدويل متكِّنـها مـن     [وطنية] وتستخدم لوائح تنظيمية 
  تعزيز] استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.] [املتعلقة بضمان [و الطوعية]

  الوفود.] لكي تنظر فيهمامن الديباجة  ٢٠فقرة تان للجزء األخري من الصيغ ُتعرض أدناه[
  ]١[الصيغة 
ستكشاف الفضاء اخلـارجي واسـتخدامه   اخلاص بالتعاون الدويل يف جمال ا ١٩٩٦إعالن عام [وينص 

] [للـدول  ،علـى أنَّ  لفائدة مجيع الدول ومصلحتها، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان الناميـة 
منصـف ومقبـول   حتديـد مجيـع جوانـب التعـاون بينـها علـى أسـاس        واملنظمات احلكومية الدولية حرية 

  تمييز].]نوع من ال[، بدون أيِّ  جلميع األطراف املعنية
  ]٢[الصيغة 

ــرد يف إعــالن عــام     ــا ي ــاً مل ــدويل يف جمــال استكشــاف الفضــاء     ١٩٩٦[ووفق ــاون ال اخلــاص بالتع
اخلارجي واستخدامه لفائدة مجيع الدول ومصلحتها، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجـات البلـدان   

جيــا الفضــاء الناميــة، ينبغــي للــدول أن هتــدف يف مجلــة أمــور إىل التــرويج لتطــوير علــوم وتكنولو  
وتطبيقاهتا، وتعزيز تطوير القدرات الفضائية املالئمة ذات الصلة يف الدول املهتمة، وتيسـري تبـادل   
اخلربات والتكنولوجيا بني الدول على أساس منصـف ومقبـول جلميـع األطـراف املعنيـة [، بـدون       

  أيِّ نوع من التمييز].]
ملـي] مـن أجـل زيـادة ترشـيد أنشـطة       واهلدف مـن املبـادئ التوجيهيـة [هـو إتاحـة إطـار ع        -٢١

الفضاء اخلارجي من حيث التنظيم حبيث تستطيع الدول واملنظمات احلكومية الدوليـة القيـام بتلـك    
األنشطة باستخدام اآلليات احلالية [املتَّفق عليها] و[العمل معـاً مـن أجـل حتسـينها واالتفـاق علـى]       

ة احلاجـة إىل تطـوير اإلمكانـات الفضـائية مـن      [إنشاء] آليات جديدة [ميكـن التعويـل عليهـا يف تلبيـ    
خالل جهود التعاون، واملساعدة على التقليل إىل أدىن حد مما يلحق ببيئة الفضاء اخلـارجي وبأمـان   
العمليات الفضائية من أضرار جسيمة، أو جتنب تلك األضرار قدر اإلمكـان] [مـن أجـل اسـتخدام     

  )١١(].جيل احلاضر وأجيال املستقبلالفضاء اخلارجي على حنو آمن ومستدام لفائدة 

                                                                    
 .٥بني هذه الفقرة والفقرة  لوِحظ أنَّ هناك تداخالً  )١١(  
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ودون املساس بأيٍّ من العناصر املكونة لضمان استدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي يف األمـد     -٢٢
البعيد، يعترب حتديد العوامل اليت تؤثر يف طبيعة وحجـم املخـاطر يف خمتلـف جمـاالت أنشـطة الفضـاء       

 بيئـة الفضـاء أكثـَر املهـام صـعوبة مـن       اخلارجي واألحـوال والتطـورات اخلطـرة احملتمـل حـدوثها يف     
 وفقـاً حيث تفعيل اإلجراءات اليت [ميكن] [ينبغي] بواسطتها للدول واملنظمات احلكومية الدوليـة،  

للوائح التشريعية والتعاهدية املنطبقة [لديها] [ووفقاً لاللتزامات الدولية]، أن تتعاون على حنو فعال 
  )١٢(ملية املمكنة.بأن تتناصح وتتعاضد جبميع السبل الع

وقد ُصنفت املبـادئ التوجيهيـة ضـمن الفئـات التاليـة تسـهيالً لتنفيـذها مـن طـرف خمتلـف             -٢٣
ــي ألنشــطة الفضــاء؛         ــار التنظيم ــة واإلط ــة العام ــة: (أ) السياس ــري احلكومي ــة وغ ــات احلكومي الكيان

الــدويل؛ أمــان العمليــات الفضــائية؛ (ج) التعــاون وبنــاء القــدرات والتوعيــة علــى الصــعيد         (ب)
  البحث والتطوير يف اجملالني العلمي والتقين.  (د)
    

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

إرشــادات موجهــة إىل احلكومــات واملنظمــات   ١٠و ٩و ٨و ٧و )١٤(٦تــرد يف املبــادئ التوجيهيــة 
احلكومية الدولية املعنية، اليت تأذن بأنشطة فضائية أو تقوم هبا، بشـأن وضـع سياسـات عامـة وأطـر      

أيضاً تنظيمية وممارسات تدعم استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد. وهي تعيد التأكيد 
] وتنفيذ تدابري لضمان الشفافية وبنـاء الثقـة   )١٥(ألغراض سلمية ال غري[على أمهية استخدام الفضاء 

يف أنشطة الفضاء اخلارجي مـن أجـل احليلولـة دون وقـوع أيِّ حـوادث قـد تـؤثر سـلباً علـى القيـام           
بأنشطة الفضاء اخلارجي ألغـراض سـلمية وعلـى أمنـها وأماهنـا. وتشـمل هـذه اإلرشـادات اعتمـاد          

طة الفضــاء اخلــارجي ألطــر تنظيميــة وطنيــة وتروجيهــا للتــدابري الطوعيــة   الكيانــات الــيت تقــوم بأنشــ 
املوصى هبا زيادةً يف أمان هذه األنشطة واستدامتها. وتشـمل اإلرشـادات أيضـاً تـدابري تيسِّـر تقـدمي       
معلومات بشأن األجسام الفضائية واألحداث املدارية وكذلك بيانات االتصال اخلاصـة بالكيانـات   

  مليات الفضائية.املسؤولة عن الع
    

                                                                    
 الفقرة.طُِلبت زيادة توضيح هذه   )١٢(  

 ال يزال يتعيَّن مواءمة نص مقدِّمة كل من األقسام.  )١٣(  

؛ وبذلك اختفى مشروع ٦يف مشروع املبدأ التوجيهي  ٥أُدرجت األفكار الواردة يف مشروع املبدأ التوجيهي   )١٤(  
 من هذه اجملموعة من مشاريع املبادئ التوجيهية. ٥املبدأ التوجيهي 

غراض سلمية ال غري" يف النص برمته أو استخدام العبارة التالية ألدى وجاهة استعمال عبارة "[َتقرَّر إعادة النظر يف م  )١٥(  
بدالً من ذلك: "يف أغراض سلمية حصراً"، يف ضوء التنظيم القانوين الدويل، أي املادة الرابعة وغريها من أحكام 

غراض سلمية ال غري" يف أليعنيه مفهوم " معاهدة الفضاء اخلارجي. وينبغي للوفود أن تتبادل وجهات النظر بشأن ما
الواقع، مبراعاة مجيع الظروف والعوامل ذات الصلة، مع النظر يف إمكانية إضفاء املزيد من الوضوح والدقة على تفسري 

 معناه وآثاره من خالل استخدام معايري واضحة. ومن شأن التوافق يف اآلراء أن ييسِّر املناقشات حول هذا النص.]
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    ٦املبدأ التوجيهي     
    تعزيز املمارسة املتمثلة يف تسجيل األجسام الفضائية    

، عاملـة [بـروح املسـؤولية]    ينبغي أن تضمن الدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة     ١-٦  
املطلقـة  وفقاً اللتزاماهتا مبوجب املادة الثامنة من اتفاقية الفضاء اخلارجي واتفاقيـة تسـجيل األجسـام    

بـاء   ١٧٢١يف الفضاء اخلارجي، وآخذة يف االعتبـار التوصـيات الـواردة يف قـراري اجلمعيـة العامـة       
، باعتبـــار التســـجيل فعالـــة وشـــاملة ممارســـات تســـجيل، وضـــع و/أو تنفيـــذ ٦٢/١٠١و )١٦-(د

الفضـاء اخلـارجي، وشـرطاً     يف ضـمان األمـن واألمـان يف    حامسـاً الصحيح لألجسام الفضائية عـامالً  
فممارسـات التسـجيل غـري املناسـبة قـد تترتـب عليهـا         الستدامة األنشطة الفضائية يف األمد البعيـد. 

  تبعات سلبية فيما خيص ضمان أمان العمليات الفضائية. 
ن تعتمد سياسات ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، حتقيقاً هلذه الغاية، أ  ٢-٦  

ولوائح تنظيميـة وطنيـة مناسـبة أو غـري ذلـك مـن السياسـات واللـوائح مـن أجـل مواءمـة ممارسـات             
التسجيل املعنية [وتعميمها] وضمان بقائها يف األمـد البعيـد. وينبغـي للـدول واملنظمـات احلكوميـة       

 تـوفري معلومـات يف   الدولية، عند القيام بتسجيل أجسـام فضـائية، أن تبقـي يف اعتبارهـا احلاجـة إىل     
الوقت املناسب من شأهنا أن تسهم يف استدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد وأن تنظـر     
أيضاً يف توفري املزيد من املعلومات بشأن األجسام الفضائية وتشـغيلها وحالتـها، علـى النحـو املبـيَّن      

  .٦٢/١٠١يف قرار اجلمعية العامة 
ينبغي للدولة اليت سُيطلَق من أراضيها أو من مرافقهـا جسـٌم فضـائي أن تتصـل،       ٣-٦  

قبــل إطــالق اجلســم الفضــائي وعنــد عــدم وجــود اتفــاق مســبق، بالــدول األخــرى أو املنظمــات    
االتفـاق علـى   احلكومية الدولية اليت ميكن وصفها بالدول املطِلقة لذلك اجلسم الفضائي من أجل 

كيفية تسجيل ذلك اجلسم الفضائي. وعقب إطالق جسم فضائي، ومبراعـاة املعـايري ذات الصـلة    
يف اتفاقية التسجيل، ينبغي للدول و/أو املنظمات احلكومية الدولية املشارِكة يف إطالقه أن تنسـق  

ن متـارس واليـة   فيما بينها، وأن تشرك يف ذلك الدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة الـيت ميكـن أ     
قضائية أو سيطرة على اجلسم الفضـائي غـري املسـجَّل، مـن أجـل تسـجيله. ويف حـال تلقـي دولـة          
و/أو منظمة حكومية دولية استفساراً بشأن التسـجيل، ينبغـي لتلـك الدولـة أو املنظمـة احلكوميـة       

ســوية أيِّ الدوليــة أن تــرد علــى االستفســار يف أقــرب وقــت ممكــن عمليــا تيســرياً لتوضــيح و/أو ت 
  مسألة حمددة تتعلق بالتسجيل.

ــةالعامــة ينبغــي ملكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي التــابع لألمانــة     ٤-٦    أن يــؤدي بفعالي
مهـام متكاملـة خبصـوص مـا يلـي: (أ) مجـع        ضمن حدود مسؤولياته القائمـة ومـوارده املتاحـة،]    [،

ق املنجزة اليت تسفر عن وضع معلومات عن عمليات اإلطالق املداري املنفذة (أْي عمليات اإلطال
أجسام يف مدار أرضـي أو أبعـد) وعـن األجسـام املداريـة (أي األجسـام الفضـائية الـيت أُطلقـت إىل          
مـدار أرضــي أو أبعــد)؛ (ب) إطــالق تســميات دوليــة علــى عمليــات اإلطــالق املــداري واألجســام  

سجيل بتلك التسميات. وينبغـي  املدارية وفقاً لنظام جلنة أحباث الفضاء، عالوة على موافاة دول الت
للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تدعم اجلهود اليت يبذهلا املكتب للترويج ملبادرات من شأهنا 

http://undocs.org/ar/A/RES/62/101
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متكــني الــدول مــن التقيُّــد بـــ[ممارسات التســجيل والنظــر يف تنفيــذ وتعزيــز احلكــم املتعلــق بـــ] تقــدمي 
  .٦٢/١٠١لعامة معلومات التسجيل اإلضافية وفقاً لقرار اجلمعية ا

تطلب كل ينبغي للدول املطِلقة، وللمنظمات احلكومية الدولية عند االقتضاء، أن   ٥-٦  
ما يلزم من املعلومات من مقدِّمي خدمات اإلطالق ومستخدمي تلك اخلدمات اخلاضعني لواليتـها  

تلبية مجيع متطلبات التسـجيل مبوجـب اتفاقيـة التسـجيل، وأن تشـجِّع      القضائية و/أو لسيطرهتا بغية 
وينبغــي للــدول  تلبيتـهم لطلبــات تقــدمي مزيــد مــن معلومــات التســجيل ونظــرهم يف تلــك الطلبــات. 

واملنظمات احلكومية الدولية اليت أضفت طابعاً مؤسسيا على املمارسـة املتمثلـة يف تقـدمي معلومـات     
عى جاهدة إىل االستمرار يف اتباع تلك املمارسة وحتديد الظـروف الـيت   مفصلة عن التسجيل أن تس

  تعقِّد إجناز تلك املهمة.
  ٦-٦    

  لكي تنظر فيهما الوفود] ٦‐٦[تعرض أدناه صيغتان للفقرة 
  ]١[الصيغة 

مـن قـرار   ‘ ٢‘(ب)  ٢للفقرة الفرعيـة   وفقاً[ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تتصرف 
، من خالل النظر يف تقدمي معلومات تصف حالـة اجلسـم الفضـائي املعـين     ٦٢/١٠١لعامة اجلمعية ا

للفقـرة   وفقـاً والتغريات اليت تطرأ على موقعه املداري. ولالتفاق على القصد من املعلومات املطلوبة 
، تتضــمن القائمــة التاليــة معلومــات عــن  ٦٢/١٠١مــة مــن قــرار اجلمعيــة العا‘ ٢‘(ب)  ٢الفرعيــة 

التغريات الطارئة على حالة العمليـات [والـيت ميكـن للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن ختتـار         
  على النحو املناسب استخدامها بالنظر إىل ظروف عملية]:

  فضائي أو جتديده؛إهناء تشغيل جسم   (أ)  
  توقف عمل جسم فضائي من جراء خلل تقين أو ألسباب أخرى؛  (ب)  
فقدان القدرة على التحكم يف حتليق جسم فضائي بالتزامن مع احتمال التشـويش    (ج)  

الضار لترددات راديوية على وصالت راديوية ألجسام فضائية أخرى عاملة و/أو احتمال االقتراب 
  فضائية أخرى عاملة؛اخلطري من أجسام 

انفصــال ســواتل تابعــة و/أو عناصــر تكنولوجيــة ألجســام فضــائية (إذا كــان هــذا     (د)  
  االنفصال مقررا)؛

نشر عناصر تكنولوجية تغري خصائص اجلسم الفضائي اليت تؤثر يف عمره املداري   (ه)  
  (إذا كان هذا النشر مقرَّراً).]

  ]٢[الصيغة 
مـن  ‘ ٢‘ (ب) ٢الدوليـة أن تأخـذ يف االعتبـار الفقـرة الفرعيـة       [ميكن للدول واملنظمات احلكوميـة 

وأن تنظر يف تقـدمي معلومـات عـن أيِّ تغـري يف احلالـة أثنـاء التشـغيل         ٦٢/١٠١قرار اجلمعية العامة 
  (مبا يشمل توقف اجلسم الفضائي عن العمل).]
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  ٧-٦    
  لكي تنظر فيهما الوفود] ٧‐٦صيغتان للفقرة [تعرض أدناه 

  ]١[الصيغة 
[ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، متصرفةً على النحو ذاته، أن تنظر يف تقدمي املعلومـات  

، الـيت تصـف الـتغريات    ٦٢/١٠١من قرار اجلمعية العامـة  ‘ ٣‘(أ)  ٤املشار إليها يف الفقرة الفرعية 
الطارئــة علــى املوقــع املــداري للجســم الفضــائي، وذلــك وفقــاً للقائمــة التاليــة [الــيت ميكــن للــدول     

  ]:على النحو املناسب استخدامها بالنظر إىل ظروف عمليةواملنظمات احلكومية الدولية أن ختتار 
دي إىل انتقال اجلسم الفضـائي  تغيُّر البارامترات املدارية للجسم الفضائي الذي يؤ  (أ)  

  إىل منطقة أخرى يف الفضاء القريب من األرض؛
وضع جسم فضائي يف مدار للمخلفات الفضائية أو يف مـدار يـنخفض فيـه العمـر       (ب)  
  التسياري؛
  تغيُّر املوقع يف املدار الثابت بالنسبة إىل األرض؛  (ج)  
مترات املداريــة األساســية) ملوضــع تغــيري (ال تترتــب عليــه تغــيريات كــبرية يف البــارا  (د)  

  مركبة فضائية عاملة ضمن كوكبة من السواتل ضمن اهليكل املداري لتلك الكوكبة.]
  ]٢[الصيغة 

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، متصرفةً على النحو ذاته، أن تنظر يف تقدمي املعلومـات  [
ويف أن تقـدِّم، إثـر   ، ٦٢/١٠١اجلمعيـة العامـة    مـن قـرار  ‘ ٣‘(أ)  ٤املشار إليهـا يف الفقـرة الفرعيـة    

  تغيري مراقبة اجلسم الفضائي يف املدار، معلومات عن أيِّ تغيري يف موقعه املداري.] 
يف حال احتـواء اجلسـم الفضـائي املطلَـق علـى أجسـام فضـائية أخـرى مـن املزمـع             ٨-٦  

مستقبالً من أجل حتليق مـداري مسـتقل، ينبغـي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة،        فصلها عنه 
ــام لألمــم املتحــدة مبعلومــات        ــد موافاهتــا األمــني الع ــد إدراجهــا تلــك األجســام يف ســجلها وعن عن
التسجيل، أن تبيِّن (علـى شـكل مالحظـات هامشـية مـثالً) عـدد األجسـام الفضـائية الـيت ميكـن أن           

قبل عن اجلسم الرئيسي وأمساءها، على أسـاس عـدم إطـالق أمسـاء خمتلفـة أو معدلـة       تنفصل يف املست
  على تلك األجسام الفضائية عند تسجيلها يف مرحلة الحقة.

من املـادة الرابعـة مـن اتفاقيـة التسـجيل، وبـالنظر إىل قـرار اجلمعيـة          ٢للفقرة  وفقاً  ٩-٦  
، ٤٧/٦٨من قرار اجلمعية العامة  ٣-٤بشأن ممارسات التسجيل، وكذلك املبدأ  ٦٢/١٠١العامة 

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تقدم إىل مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي معلومـات      
األنشطة أو األجسام الفضائية اليت ُتستخدم فيها مصـادر   من خالل اآلليات املقبولة دوليا عن مجيع

  قدرة نووية يف الفضاء اخلارجي.
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    ٧املبدأ التوجيهي     
النص، يف األطر القانونية و/أو أطر السياسة العامة الوطنية، على االلتزام بالقيام باألنشطة     

    الفضائية ألغراض سلمية ال غري
ينبغــي للــدول الــيت تقــوم بأنشــطة يف الفضــاء اخلــارجي، وكــذلك للمنظمــات           ١-٧  

د باملبـدأ الـذي مفـاده أنَّ    تقيُّـ تتخذ تدابري من أجـل ال احلكومية الدولية اليت تقوم بتلك األنشطة، أن 
ــا ملــا فيــه فائــدة ومصــلحة كــل      ، الــدولاستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه جيــب أن يكون

[، وفقـاً للقـانون    السياسـاتية]  هـا القانونيـة و/أو أطر  نظمهـا  ] [أن تضـع] م، يفأن تلتز[ينبغي هلا [و
استكشـاف واسـتخدام الفضـاء اخلـارجي، مبـا يف       القيام بأنشطةالدويل [املنطبق]،] [بـ] [من أجل] 

[[، أْي مـن أجـل احلفـاظ علـى      ألغـراض سـلمية ال غـري    ذلك القمر واألجرام السـماوية األخـرى،  
دوليني،] وحتقيــق التنميــة االقتصـادية املســتدامة، وتعزيــز وجتميــع املعــارف املتعلقــة  السـلم واألمــن الــ 

داللة مفاهيميـة   . ودون املساس بأيِّبكوكب األرض وبيئته والفضاء اخلارجي واألجرام السماوية]
ــة، ألنشــطة استكشــاف        ــد ُتســَند، يف إطــار منظومــة األمــم املتحــدة و/أو املعاهــدات الدولي أعــم ق

الفضاء اخلارجي ألغراض سلمية ال غري [باستيفاء معايري إضافية]، ليس من شـأن القيـام    واستخدام
بأنشـطة يف جمــال استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واسـتخدامه ألغــراض ســلمية ال غــري احليلولــة دون   
تســخري التكنولوجيــا الفضــائية ألغــراض األنشــطة والتطبيقــات الفضــائية مثــل الرصــد واملالحــة          

ل البيانات واجليوديسيا واملسح [اليت تدعم األمن القومي والدويل]. وينبغي اعتبار واالتصاالت ونق
[الــذي يهــدف/اليت هتــدف] إىل تعزيــز القيــام   [هــذا االلتــزام] [هــذه األطــر القانونيــة والسياســاتية] 

بأنشـطة استكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه ألغـراض سـلمية ال غـري [متناسبا/متناسـبة] مـع           
ــاء الثقــة يف أنشــطة الفضــاء اخلــارجي      ضــرورة امل ــدابري ضــمان الشــفافية وبن ـــ] ت ســامهة يف [نظــام ل

واملشاركة البناءة يف حوارات دولية، مبا يف ذلك إجراء مناقشـة يف إطـار اجلمعيـة العامـة، بشـأن مـا       
قد يواجه [أمن] [وأمان] واستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي من حتديات. وينبغي أن ختضع املصاحل 

ألمنية] املشروعة اليت قد تكـون للـدول يف الفضـاء اخلـارجي للقـانون الـدويل املنطبـق وأن تراعـى         [ا
  فيها املصاحل املشتركة للبشرية مجعاء.

ينبغي للدول، وال سـيما الـدول الـيت لـديها قـدرات كـبرية يف ميـدان الفضـاء، أن           ٢-٧  
لح] يف الفضاء اخلارجي، باعتبـار  تسهم بفاعلية يف حتقيق اهلدف [املتمثل يف منع حدوث سباق تس

ذلك شـرطاً أساسـيا لتعزيـز التعـاون الـدويل يف جمـال استكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف           
األغراض السلمية. وبناء على ذلك، تشـجَّع الـدول علـى العمـل معـاً مـن أجـل التصـدي للمخـاطر          

انيــة اســتدامة أنشــطة الفضــاء علــى [الســلم] واألمــان [واألمــن] [واالســتدامة] الــيت قــد تقــوض إمك
  اخلارجي يف األمد البعيد. 
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    ٨املبدأ التوجيهي     
تنفيذ تدابري عملياتية وتكنولوجية لضبط النفس من أجل احليلولة دون حدوث تطورات     

    )١٦(سلبية يف الفضاء اخلارجي
ودعـم  ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، يف إطار قيامها بوضع واعتمـاد    ١-٨  

مهام ومتطلبات عملياهتا الفضائية، وإرشاداهتا ومبادئها وإجراءاهتا العملياتية املتعلقـة بـأمن الفضـاء،    
وبتحديد واستعمال القدرات املناسبة للوقوف علـى احتياجاهتـا يف هـذا اجملـال وتلبيتـها، أن حتـرص       

غــري احلكوميــة املعنيــة  علــى إدراك وكاالهتــا ومؤسســاهتا احلكوميــة املعنيــة، عــالوة علــى الكيانــات   
لضــرورة املواءمــة بــني األهــداف الــيت   ياأساســ اًاخلاضــعة لواليتــها القضــائية و/أو لســيطرهتا، إدراكــ 

تتوخاها والوسـائل الـيت تسـتخدمها، مـن ناحيـة، واملعـايري واملتطلبـات املنصـوص عليهـا يف القـانون           
أيضـاً  خلارجي، من ناحية أخرى، وينبغي الدويل، مبا فيها أحكام املادة التاسعة من معاهدة الفضاء ا

أن تتأكد من أنَّ تلك العمليات ال تشوش علـى تشـغيل أجسـام فضـائية أجنبيـة، مـا مل تكـن هنـاك         
موافقة صرحية على ذلك التشويش من الـدول أو املنظمـات احلكوميـة الدوليـة الـيت متـارس واليتـها        

مـا مل يكـن هنـاك تنسـيق لإلجـراءات مـع        القضائية و/أو سيطرهتا على تلك األجسـام الفضـائية، أو  
  تلك الدول أو املنظمات.

ينبغي للدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة، عنـد قيامهـا بعمليـات فضـائية جلمـع           ٢-٨  
معلومات عن األجسام املوجودة يف مدار قريب من األرض وما يقع فيـه مـن أحـداث ويعتريـه مـن      

عمليات أخرى، مبا قد يتطلب االقتـراب  أيِّ أو أحوال، من خالل عمليات استطالع ورصد عامة 
حىت مسافات قصرية نسبيا من أجسام فضائية أجنبية والتحليق على مقربة منها، أن تتيح ضـمانات  
ملنع تعـرُّض تلـك األجسـام آلثـار سـلبية، ماديـا أو تشـغيليا. وتفاديـاً لنشـوء وضـع قـد توصـف فيـه              

بيا من أجسام فضائية أجنبية والتحليق علـى مقربـة منـها    عمليات االقتراب حىت مسافات قصرية نس
على أهنا من األعمال غـري املـأذون هبـا و/أو العدائيـة مبـا قـد يتسـبب يف نشـوء نـزاع، ينبغـي للـدول            
واملنظمات احلكومية الدولية، من منطلق إدراكها التام للقيود اليت يفرضها القانون الـدويل واملعـايري   

باعتراف دويل ويلزم اتباعها عند تقييم و/أو توجيه عمليات من هـذا القبيـل    ذات الصلة اليت حتظى
يف الفضاء اخلارجي، جتنُّب التأثري سلباً علـى األجسـام الفضـائية األجنبيـة و/أو تعـريض عمـل تلـك        

  األجسام للخطر على حنو ال تراه مناسبا و/أو مقبوال إن هو طُبق على أجسامها الفضائية.
ــ  ٣-٨   ــة، خاصــة الــدول واملنظمــات الــيت    ُتشــجَّع ال ــة الدولي دول واملنظمــات احلكومي

لديها قدرات وممارسات هبذا الشأن، على أن ُتطِْلَع جلنة استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض   
السلمية على تقييمها للحالة يف الفضاء اخلارجي من املنظور العام املتمثل يف احلفاظ على الفضـاء  

ية آمنة ومسـتقرة وخاليـة مـن النــزاعات. كمـا ُتشـجَّع علـى اإلطْـالع علـى          اخلارجي كبيئة تشغيل
اخلصائص املميِّزة، بالقدر الذي تراه ضروريا من التفصيل، للظواهر واألحداث اليت تؤثر يف أمـن  

  الفضاء اخلارجي.
                                                                    

تشرين األول/أكتوبر  ٩و ٥قُترح يف االجتماع األول للفريق العامل يف فترة ما بني الدورات، املعقود ما بني ا  )١٦(  
، أن ُينقل مشروع املبدأ التوجيهي هذا إىل القسم املعنون "أمان العمليات الفضائية"، غري أن الفريق العامل ٢٠١٥

 يبت بعد يف هذه املسألة. مل
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    ٩املبدأ التوجيهي     
أجنبية من خالل تنفيذ سياسات ترمي إىل منع التشويش على تشغيل أجسام فضائية     

    )١٧(الوصول دون إذن إىل املعدات والرباجميات املوجودة على متنها
  الوفود.] لكي تنظر فيهما ٩[ُتعرض أدناه صيغتان للمبدأ التوجيهي 

  ]١[الصيغة 
ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، بتنظيمها وإدارهتـا للوظـائف املنطويـة      ١-٩[  

على ضمان القيام بالعمليات الفضائية بأمان وبروح املسؤولية، ومتصـرفةً مبراعـاة أمـور يف مجلتـها     
متطلبات املادة السادسة من معاهدة الفضاء اخلارجي، أالَّ تنخرط و/أو تشترك، علـى حنـو مباشـر    

ري مباشر، يف أنشطة فيهـا دعـم أو مسـاعدة أليِّ ممارسـة ُتـدمج مبوجبـها، يف أجسـام فضـائية         أو غ
 أو مستخِدمني أجانـب عـن طريـق    متلقِّني طرفو/أو مكوناهتا مزمع تصديرها أو استخدامها من 

ــى        ــات حمــوَّرة للتشــويش دون إذن عل ــزة و/أو براجمي ــك، أيُّ أجه ــع أو االســتئجار أو غــري ذل البي
العادي ملعدات أجسـام فضـائية أجنبيـة و/أو الوصـول دون إذن إىل نظـم معلومـات تلـك         التشغيل

األجسام. وباملثل، ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن ُتلزِم الكيانـات اخلاضـعة لواليتـها    
ممارســة مــن هــذا القبيــل مــن أيِّ القضــائية و/أو لســيطرهتا بــأن تقــدم ضــمانات أو تأكيــدات ضــد 

أو من طرف موظفيها أو املتعاقدين معها أو املتعاقدين معهـا مـن البـاطن علـى أيِّ مسـتوى      طرفها 
كان. وينبغي للدول أو املنظمـات احلكوميـة الدوليـة الـيت متـارس واليتـها القضـائية و/أو سـيطرهتا         

ت علــى مصــنِّعي ومــورِّدي املركبــات الفضــائية و/أو مكوناهتــا أن تشــهد رمسيــا خبلــوِّ هــذه املركبــا 
واملكونات من أيٍّ من تلك األجهزة و/أو الرباجميات املدجمة، وذلك يف إطار اإلجـراءات املكرسـة   
للتحقق من األمن واألمان وضماهنما و/أو بناء على طلب املتلقي أو املستخِدم. وينبغـي أن يـدرك   

ات اجلميــع مــا قــد يترتــب علــى أيِّ ممارســة منافيــة لــذلك مــن تبعــات خطــرية علــى أمــان العمليــ    
الفضائية، بغض النظر عن الدوافع اليت قد تربر تلك املمارسة و/أو عـن طبيعـة التـأثري احملتمـل أليِّ     
أجهزة و/أو براجميات مدجمة أو عن نطاق هذا التأثري أو مدتـه أو شـدته، أو معـايري االسـتخدام أو     

ونـات األخــرى الــيت  األهـداف النهائيــة املتوخـاة يف هــذا الســياق، ألنَّ حتـوير بــرامج الــتحكم واملك   
يتسىن إدماجها يف األجسـام الفضـائية ميكنـها، عنـد التفعيـل، أن تـؤثر تـأثرياً سـلبيا علـى القـدرات           
التشغيلية لألجسام الفضائية اليت حتملها وعلى اسـتمرار هـذه األجسـام يف تأديـة مهامهـا، وميكنـها       

  حداث وحوادث.على وجه التحديد، زيادة خطر حدوث أعطال واحتمال وقوع أأيضاً، 
نظراً إىل أنَّ أيَّ ممارسة يتناوهلا هذا املبدأ التوجيهي، وميكـن أن تـؤثِّر يف أجسـام      ٢-٩  

فضائية أجنبية على حنو ميكـن أن يـؤدي علـى وجـه اخلصـوص إىل اإلخـالل بـاألوامر املرسـلة إىل         
ــيت متــارس و       ــة ال ــة الدولي ــدول واملنظمــات احلكومي ــان ال ــها تلــك األجســام، مــن شــأهنا حرم اليت

القضـــائية و/أو ســـيطرهتا علـــى تلـــك األجســـام مـــن حقوقهـــا ومصـــاحلها، ينبغـــي اعتبـــار تلـــك   
ــادئ          ــداً املب ــا، وحتدي ــدويل و/أو إخــالل هب ــانون ال ــد الق ــادئ وقواع ــهاك ملب ــة انت املمارســات مبثاب

                                                                    
تشرين األول/أكتوبر  ٩و ٥اع األول للفريق العامل يف فترة ما بني الدورات، املعقود ما بني اقُترح، يف االجتم  )١٧(  

، أن ُينقل مشروع املبدأ التوجيهي هذا إىل القسم املعنون "أمان العمليات الفضائية"، غري أن الفريق العامل ٢٠١٥
 يبت بعد يف هذه املسألة. مل
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والقواعد املسـتمدة مـن املـادة التاسـعة مـن معاهـدة الفضـاء اخلـارجي، وكـذلك املعـايري املكرسـة            
  ن ممارسة حسن النية والنـزاهة التجارية.]بشأ

  ]٢[الصيغة 
ينبغي للدول أن تتخذ تدابري معقولة تضمن سـالمة سلسـلة اإلمـداد حبيـث يتسـىن        ١-٩[  

للمستخدمني النـهائيني أن يثقـوا يف أمـن منتجـات تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت. وينبغـي أن         
اخلبيثة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت   تسعى الدول إىل منع انتشار األدوات والتقنيات

  ومنع استخدام وظائف ضارة خفية.]
    

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

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تدرك متاما احلاجة إىل التركيز علـى    ١-١٠  
قد تنجم عن سوء اسـتخدام التكنولوجيـا والوسـائل التقنيـة لتغـيري بيئـة الفضـاء        جتنب األزمات اليت 

الطبيعية عن عمد، وعلـى إدارة تلـك األزمـات، ألهنـا قـد تعـرِّض الـنظم الفضـائية للخطـر و/أو قـد           
تتســبب يف إضــعافها. وبنــاء عليــه، ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة أن تعطــي األولويــة 

نولوجيـا والوسـائل التقنيـة الـيت تفـي مبتطلبـات األمـان للعمليـات الفضـائية املشـمولة           الستخدام التك
باتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيري يف البيئـة ألغـراض عسـكرية أو أليِّ أغـراض عدائيـة أخـرى،       

ــا يف    ــع عليهـ ــاب التوقيـ ــتح بـ ــيت فُـ ــايو  ١٨الـ ــاذ يف   ١٩٧٧أيار/مـ ــز النفـ ــرين  ٥ودخلـــت حيـ تشـ
. وينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة أن تتفــق علــى أنَّ مــن شــأن   ١٩٧٨األول/أكتــوبر 

استخدام تقنيات تغيري البيئة ألغراض سـلمية أن يـؤدي، مـا مل يكـن قائمـا علـى معـايري وإجـراءات         
ذات صلة لضـمان األمـان، إىل اإلضـرار باألجسـام الفضـائية العاملـة املوجـودة يف املـدار أو إتالفهـا          

آثار واسعة النطاق و/أو طويلة األمد و/أو بالغة. وقد تشكل تلك اآلثار خطراً حمدقاً وإىل إحداث 
و/أو حمتمالً يتمثل يف تشظي أجسام فضـائية أجنبيـة أو أيِّ أجسـام فضـائية أخـرى وقـد تـؤدي إىل        

  التكاثر الشديد للحطام الفضائي مبا يتعذر معه استخدام املدار.
املتعمــد يف العمليــات الطبيعيــة"، يف ســياق هــذا املبــدأ      املقصــود بعبــارة "التــأثري     ٢-١٠  

التــوجيهي، التحــوير املتعمــد خلصــائص بيئــة الفضــاء (التركيــز اإللكتــروين للغــالف األيــوين ودرجــة 
حرارته، وكثافة الغالف اجلـوي العلـوي وتركيبتـه الكيميائيـة، وشـدة االنبعاثـات الكهرمغنطيسـية،        

ذلك إنشاء أحزمـة إشـعاعية اصـطناعية). وبنـاء عليـه، ينبغـي       وخصائص األحزمة اإلشعاعية، مبا يف 
للدول واملنظمات احلكومية الدولية، عند التخطيط ألنشـطة الفضـاء اخلـارجي وتنفيـذها، أالَّ تقـوم      
و/أو أالَّ تسمح للكيانات اخلاضعة لواليتها القضائية وسـيطرهتا بـأن تقـوم باسـتخدام تقنيـات تغـيري       

فضاء مبا من شأنه التأثري سلباً على املركبـات الفضـائية العاملـة أو مـا يـرتبط      قد تؤثر يف حالة بيئة ال
هبا من بىن حتتية أرضية أو بيئة الفضـاء بقـدر يعـادل أو يضـاهي اآلثـار الـواردة يف املـادة األوىل مـن         

                                                                    
تشرين األول/أكتوبر  ٩و ٥العامل يف فترة ما بني الدورات، املعقود ما بني اقُترح يف االجتماع األول للفريق   )١٨(  

، أن ُينقل مشروع املبدأ التوجيهي هذا إىل القسم املعنون "أمان العمليات الفضائية"، غري أن الفريق العامل ٢٠١٥
 يبت بعد يف هذه املسألة. مل
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اتفاقية حظر استخدام تقنيـات التغـيري يف البيئـة ألغـراض عسـكرية أو أليِّ أغـراض عدائيـة أخـرى.         
بغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة أن تــدرك متامــاً أنَّ هــذا التــأثري الســليب قــد يــؤدي إىل وين

تعطيل املركبات الفضائية العاملة وما يرتبط هبا مـن بـىن حتتيـة أرضـية، والتشـويش علـى الوصـالت        
املالحـة  الراديوية الفضائية، ووقوع خلل يف عمليات التحكم يف األجسام الفضائية واملعدات ونظم 

ــارامترات مســارات         ــاس ب ــة املســتخدمة يف قي ــها، وحتريــف اإلشــارات الراديوي ــى متن املوجــودة عل
األجسـام الفضــائية. وميكــن هلـذه اآلثــار أن تــؤدي إىل زيــادة يف عـدد حــاالت االصــطدام وتواترهــا    

  وانتشار أجسام صغرية أو جسيمات من احلطام الفضائي.
احلكوميـة الدوليـة أن تـنظم املسـائل الـيت تشـكل جـوهر        ينبغي للدول واملنظمـات    ٣-١٠  

هذا املبدأ التوجيهي من بـاب االحتيـاط والتصـدي معـاً. وينبغـي أن تنطبـق تلـك اللـوائح التنظيميـة          
  على األنشطة اليت تنفذها أو تشارك فيها تلك الدول أو الكيانات التابعة هلا، وأن تشمل ما يلي:

ــوعي باملخــاطر املر    (أ)   ــادة ال ــة يف     زي ــات الطبيعي ــأثري متعمــد يف العملي ــأيِّ ت تبطــة ب
السياق احملدد يف هذا املبدأ التوجيهي، وكذلك التشجيع علـى اتبـاع هنـج كلـي إزاء تقيـيم تلـك       

  املخاطر وإدارهتا؛
وضع وتنفيـذ قيـود إداريـة وتشـغيلية وتكنولوجيـة عنـد وضـع وتنفيـذ التجـارب            (ب)  

 املتعمـد يف العمليـات الطبيعيـة يف السـياق احملـدد يف هـذا       أيِّ أنشطة أخرى تنطوي على التأثري أو
  املبدأ التوجيهي؛

حتديد املستويات احلرجة اليت هتدد األمان فيمـا خيـص بـارامترات البيئـة الفضـائية،        (ج)  
مــن حيــث حجــم وأثــر أيِّ تــأثري طفيــف علــى العمليــات الطبيعيــة يف الســياق احملــدد يف هــذا املبــدأ   

   يؤدي استخدام تقنيات التغيري هذه إىل وقوع ظواهر ضارة.التوجيهي، لضمان أالَّ
مــن املــادة الثالثــة مــن اتفاقيــة حظــر اســتخدام  ٢بغــض النظــر عمَّــا يــرد يف الفقــرة   ٤-١٠  

تقنيات التغيري يف البيئة ألغراض عسكرية أو أليِّ أغراض عدائية أخرى ودون املساس بـاإلجراءات  
(املعنون "تبادل البيانات والتنبؤات التشغيلية املتعلقة بطقس  ١٦ي املنصوص عليها يف املبدأ التوجيه

الفضــاء")، إذا تبــيَّن، يف ســياق تنفيــذ هــذا املبــدأ التــوجيهي، أنَّ بــارامترات البيئــة الفضــائية بلغــت    
مستويات حرجة هتدد األمان، كان على الدول واملنظمات احلكومية الدوليـة أن تبـدي اسـتعدادها    

تقدمي ما يتوافر من معلومات عند تلقـي طلـب مـن دول ومنظمـات حكوميـة دوليـة       للتشاور و/أو ل
  أخرى مهتمة بتلك املشاورات و/أو املعلومات ألسباب وجيهة.

    
    أمان العمليات الفضائية  -باء  

 إرشــادات ٣٢و ٣١و ٣٠و ٢٢و ٢١و ٢٠و ١٩و ١٨و ١٥و ١٤و ١١تــرد يف املبــادئ التوجيهيــة 
هة إىل احلكومات واملنظمات احلكومية الدوليـة املعنيـة بشـأن القيـام بالعمليـات الفضـائية علـى        موجَّ

حنو يدعم استدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد. كمـا تشـمل تلـك اإلرشـادات تبـادل         
حـداث  بيانات االتصال باعتباره وسيلة لإلسراع بتبادل املعلومات املتعلقـة باألجسـام الفضـائية واأل   

ــة. وتشــمل اإلرشــادات   ــالع عليهــا    أيضــاً املداري مجــع معلومــات بشــأن األجســام الفضــائية واإلطْ
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ــا يف الفضــاء         ــة لتحليقه ــاء املراحــل املداري ــارب األجســام الفضــائية أثن ــيم لتق ونشــرها وإجــراء تقي
ات واألجســام الفضــائية الــيت أُطلقــت حــديثاً. وتشــمل اإلرشــادات اإلطْــالع علــى البيانــات والتنبــؤ

التشغيلية املتعلقة بطقس الفضاء، وكذلك على النماذج واألدوات واخلربات املتعلقة بطقس الفضاء 
فيمــا خيــص التخفيــف مــن آثــار هــذا الطقــس علــى الــنظم الفضــائية. وتتضــمن اإلرشــادات تــدابري    

مسـألة وضـع معـايري    أيضـاً  . وتشمل اإلرشادات صمودهاوللحفاظ على أمن البىن التحتية األرضية 
وإجراءات بشأن اإلزالة الفعليـة لألجسـام الفضـائية مـن املـدار، واللجـوء، يف حـاالت قصـوى، إىل         
عمليات تؤدي إىل تدمري األجسام الفضائية يف املدار، املسجلة منها وغري املسجلة. وتشمل املبـادئ  

تشــغيلها، و الصــغريةالنــهوج املتبعــة يف تصــميم األجســام الفضــائية  أيضــاً التوجيهيــة اآلنفــة الــذكر  
ــتحكم لألجســام الفضــائية ومراعــاة        ــإجراءات احلــد مــن خمــاطر العــودة غــري اخلاضــعة لل ــد ب والتقي

  احتياطات األمان عند استخدام مصادر أشعة الليزر املارة عرب الفضاء اخلارجي.
    

    ١١املبدأ التوجيهي     
    )١٩(املداريةتقدمي بيانات اتصال حمدثة ومعلومات بشأن األجسام الفضائية واألحداث     

ينبغـي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن تتبـادل طوعـاً و/أو تتـيح بسـهولة            ١-١١  
بيانات اتصال حمدَّثة بانتظام بشأن الكيانات اليت تعيِّنها وختـول هلـا صـالحية تقـدمي مـا يناسـب مـن        

ام واألحـداث  معلومات عن عمليات املركبات الفضائية يف املدار، وتقييم التقارب، ورصـد األجسـ  
يف الفضــاء اخلــارجي، وال ســيما الكيانــات املســؤولة عــن معاجلــة البالغــات والتنبــؤات الــواردة          
خبصوص ما يقع من حوادث واعتماد تدابري من باب االحتياط والتصدي. وميكن حتقيق ذلـك مـن   

ه خالل تقدمي هذه املعلومات إىل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي لكي يتيحها، ضـمن نطـاق واليتـ   
القائمة وموارده املتاحة لسائر الدول واملنظمات احلكومية الدولية و/أو من خـالل تقـدميها مباشـرة    
إىل ســائر الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة، علــى أســاس أنَّ بيانــات االتصــال جبهــات التنســيق 

  الوطنية على األقل سوف تقدَّم أيضاً إىل املكتب.
كومية الدولية أن تضع اإلجراءات الالزمـة للـتمكني   ينبغي للدول واملنظمات احل  ٢-١١  

مــن التنســيق يف الوقــت املناســب مــن أجــل تقلــيص احتمــال وقــوع اصــطدامات مداريــة وحتطــم   
أجسام يف املدارات وغري ذلك من األحداث اليت قد تزيـد مـن احتمـال وقـوع حـوادث اصـطدام       

طــر، يف حــاالت عــودة األجســام    أو قــد تعــرِّض حيــاة البشــر و/أو املمتلكــات و/أو البيئــة للخ     
ابري فعالـة  الفضائية بطريقة غري خاضعة للتحكم إىل الغالف اجلوي، و/أو من أجل تيسري اختاذ تد

  للتصدي لتلك األحداث.
ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة أن تقــدم طواعيــةً، حســب مــا تتفــق     ٣- ١١  

عليه، املعلومات ذات الصلة باألجسام الفضائية واملعلومات املتعلقة مبا يقع فعال أو ما قـد يقـع مـن    
أحداث يف الفضاء القريب من األرض ميكنها التأثري على أمان عمليـات الفضـاء اخلـارجي. وينبغـي     

ملعلومات املقدمة موثوقة ودقيقة وكاملة إىل أقصى حد ممكن عمليـا، وأن يؤكـد الكيـان    أن تكون ا
                                                                    

واتَّفق الفريق العامل على إرجاء املناقشات بشأنه، بانتظار  ُعِقدت مناقشات مستفيضة بشأن هذا املبدأ التوجيهي،  )١٩(  
 .االتفاق على الديباجة ومواءمة اجملموعة النهائية للمبادئ التوجيهية



A/AC.105/C.1/L.362

 

34/54 V.17-04366 
 

زمنـها املرجعـي   تقدمي البيانـات املعنيـة، مبـا يف ذلـك     الذي يقدمها توافر هذه الصفات فيها. وينبغي 
  .وعلى أساس توافقييف الوقت املناسب وغري ذلك من املعلومات ذات الصلة،  وفترة انطباقها

ينبغي للدول واملنظمات احلكوميـة الدوليـة، مـن خـالل ختصـيص مشـاورات هلـذا          ٤-١١  
الغرض ُيفضَّل أن ُتجرى حتـت رعايـة جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، مـع          
مراعــاة عمــل اهليئــات التقنيــة ذات الصــلة، النظــر حســب االقتضــاء يف املســائل واألســاليب العمليــة  

علومــات ذات صــلة عــن األجســام الفضــائية واألحــداث يف الفضــاء القريــب مــن    املتعلقــة بتبــادل م
األرض، مســتقاة مــن خمتلــف املصــادر ذات الصــالحية لتحقيــق هــدف تســجيل األجســام الفضــائية  
واألحداث يف الفضاء اخلارجي على حنو متسق وموحَّد، وفهم تلك املسائل واألساليب فهما دقيقا 

  وتوحيد املواقف بشأهنا.
ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية النظر يف اخليارات املتاحـة بشـأن القيـام      ٥-١١  

على حنو فعال جبمع معلومات عن األجسام واألحداث يف الفضاء اخلارجي وإتاحة االطِّالع عليهـا  
يف الوقت املناسب، وبشـأن حتقيـق االتسـاق يف فهـم هـذه املعلومـات واسـتخدامها كوسـيلة لـدعم          

الرامية إىل احلفاظ على أمان العمليات الفضائية. وميكن أن تشمل اخليارات اليت قـد ُينظـر   أنشطتها 
يف األخــذ هبــا معــايري ومنــاذج لتقــدمي املعلومــات تتــيح إمكانيــة التشــغيل البــيين للمعلومــات املقدمــة    

لثنــائي أو طواعيــةً؛ وترتيبــات ثنائيــة أو إقليميــة أو متعــددة األطــراف لتبــادل املعلومــات؛ والتنســيق ا 
اإلقليمي أو املتعدد األطراف بني مقدمي املعلومات ليتسىن التعاون والتشـغيل البـيين؛ وإقامـة منصـة     

ع مـن  معلومات تابعة لألمم املتحدة. وميكن اختاذ تلك اخليارات أساساً لنظام معلومات دويل مـوزَّ 
در عــن األجســام أجــل التعــاون بــني أطــراف متعــددة علــى تقــدمي ونشــر معلومــات متعــددة املصــا    

  واألحداث يف الفضاء القريب من األرض.
    

    ١٤املبدأ التوجيهي     
    تقييم التقارب خالل مجيع املراحل املدارية للتحليقات اخلاضعة للتحكم    

ينبغي تقييم التقـارب فيمـا يتعلـق جبميـع املركبـات الفضـائية القـادرة علـى تعـديل            ١-١٤  
حليقـات اخلاضـعة للـتحكم، وذلـك بالنسـبة للمسـارات احلاليـة        مساراهتا خالل املراحـل املداريـة للت  

واملقرَّرة. وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن جتري، من خالل آليـات وطنيـة و/أو عـن    
طريــق التعــاون الــدويل، تقييمــا للتقــارب يف مجيــع املراحــل املداريــة للتحليقــات اخلاضــعة للــتحكم،  

ية واملقرَّرة. وينبغي للدول، بإيالء االعتبار الواجب للمـادة السادسـة   وذلك بالنسبة للمسارات احلال
الكيانـات اخلاضـعة لواليتـها القضـائية و/أو لسـيطرهتا، مبـا        تشجِّعمن معاهدة الفضاء اخلارجي، أن 

املركبات الفضائية ومقدِّمو خدمات تقيـيم التقـارب، علـى إجـراء هـذا التقيـيم مـن         مشغِّلويف ذلك 
وطنية عند االقتضاء. وينبغي للمنظمات احلكومية الدولية إجراء تلـك التقييمـات مـن    خالل آليات 

  خالل آلياهتا اخلاصة.
ينبغي أن تعمل الدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة علـى وضـع هنـوج وأسـاليب          ٢- ١٤  

ر ، مبــا قــد يشــمل: (أ) حتســني عمليــة حتديــد مــدا  ها علــى النحــو املناســب وتنفيــذ لتقيــيم التقــارب
فحــص املســارات احلاليــة واملقــرَّرة لألجســام الفضــائية املعنيــة مــن   جســام الفضــائية املعنيــة؛ (ب)األ
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أجل اسـتبانة احتمـاالت االصـطدام؛ (ج) حتديـد مـدى خطـر االصـطدام وتقريـر مـا إذا كـان يلـزم            
تعديل املسار لتقليص هذا اخلطر؛ (د) تقدمي معلومات عن التفسري واالستخدام الصـحيحني لنتـائج   
تقيــيم التقــارب، حســب االقتضــاء. وينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة، عنــد االقتضــاء، 

املركبــات  مشــغِّلوتشــجيع الكيانــات اخلاضــعة لواليتــها القضــائية و/أو لســيطرهتا، مبــا يف ذلــك        
الفضــائية ومقــدمو خــدمات تقيــيم التقــارب، علــى وضــع هنــوج وأســاليب مــن هــذا القبيــل لتقيــيم    

  و املساعدة على وضعها.التقارب أ
ينبغي ملشغِّلي املركبات الفضائية غري القادرين على إجراء تقييمات للتقارب، مبـن    ٣-١٤  

فــيهم املنتمــون إىل كيانــات غــري حكوميــة، التمــاس الــدعم، عــن طريــق ســلطات الدولــة، حســب    
بتقيـيم التقـارب علـى    االقتضاء ووفقاً للوائح التنظيمية املنطبقة وذات الصلة، من الكيانات املختصة 

مــدار الســاعة. وينبغــي للمنظمــات احلكوميــة الدوليــة غــري القــادرة علــى إجــراء تقييمــات التقــارب  
  التماس الدعم من خالل آلياهتا اخلاصة.

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية تبادل املعارف واخلربات املتعلقة بكيفية   ٤-١٤  
تقييمات التقارب، يف إطار عملية تشاور دولية خمصَّصة هلذا الغرض تفسري املعلومات املستمدة من 

وبواسطة كياناهتا املعيَّنة، حسب االقتضـاء، بغيـة وضـع أسـاليب ومعـايري متسـقة لتقيـيم احتمـاالت         
واالتفـاق علـى فئـات األسـاليب املنطبقـة       االصطدام وتقرير ما إذا كانـت املنـاورة ضـرورية لتفاديـه    

الـيت وضـعت    ،للدول واملنظمات احلكومية الدوليـة  . وينبغي أيضات التقاربعلى شىت أنواع حاال
أساليب وهنوجا عملية بشأن عملييت تقييم التقارب وتقرير ما إذا كانت املناورة لتفادي االصـطدام  

ــها تــوفري فــرص تدريبيــة مل    أن تتــيح ،ضــرورية املركبــات  شــغِّلياالســتفادة مــن خرباهتــا بوســائل من
  متييز].أيِّ وتعميم املمارسات الفضلى واملعارف واخلربات [، بدون  الفضائية اجلدد

ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة أن تشــجِّع مقــدمي خــدمات تقيــيم      ٥-١٤  
التقارب اخلاضعني لواليتها القضائية ولسـيطرهتا علـى التشـاور بشـأن معـايري فحـص هـذه احلـاالت         

كبــات الفضــائية واألطــراف املعنيــة [(أي الــدول الــيت تقــدِّم  املر مشــغِّليوعتبــات اإلخطــار هبــا مــع 
ا)،]، قبـل تقـدمي خـدمات تقيـيم التقـارب، حسـبما       خدمات اإلطـالق، حسـبما يكـون ممكنـاً عمليـ     

ا.يكون ممكناً عملي  
    

    ١٥املبدأ التوجيهي     
م وضع هنوج عملية فيما يتعلق بإجراء تقييم قبل اإلطالق إلمكانيات تقارب األجسا    

    األرض  الفضائية املقرَّر إطالقها واألجسام الفضائية املوجودة يف الفضاء القريب من
ينبغي للدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن تنصـح مقـدمي خـدمات اإلطـالق          ١-١٥  

الذين خيضعون لواليتها القضائية وسيطرهتا بالنظر يف إجراء تقييم تقارب قبل اإلطـالق فيمـا خيـص    
ائية املقرَّر إطالقها من أجل احلد من خطر ما قد يقع من اصطدام مع أجسام فضائية األجسام الفض

مأهولة خالل اإلطالق [ومع سائر األجسام الفضـائية العاملـة علـى مقربـة مـن مـدار وضـع اجلسـم         
ــة أن تعمــل، مبشــاركة مقــدمي       ــة الدولي ــدول واملنظمــات احلكومي ــدار]. وينبغــي لل الفضــائي يف امل
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وسائر الكيانات املعنية اخلاضعة لواليتها القضائية وسيطرهتا، وحسب االقتضـاء،   خدمات اإلطالق
  على وضع األساليب واإلجراءات ذات الصلة وتنفيذها وحتسينها.

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن توِعز إىل مقدِّمي خدمات اإلطـالق    ٢-١٥  
سوا عند اللزوم الدعم، عن طريـق سـلطات الدولـة،    وسيطرهتا بأن يلتمالقضائية اخلاضعني لواليتها 

للــوائح التنظيميــة املنطبقــة ذات  وفقــاًمــن الكيانــات املختصــة بتقيــيم التقــارب، حســب االقتضــاء و 
  الصلة، لتقييم االقتراب قبل اإلطالق.

ينبغــي ملقــدِّمي خــدمات اإلطــالق، عنــد إجــراء تقيــيم إلمكانيــة التقــارب قبــل           ٣-١٥  
ا عرب سلطات الدولة، حسب االقتضاء، مع سائر الـدول واملنظمـات احلكوميـة    اإلطالق، أن ينسقو

الدولية اليت تشغل أجسـاماً فضـائية مأهولـة [وأجسـاماً أخـرى عاملـة علـى مقربـة مـن مـدار وضـع            
  اجلسم يف الفضاء]، حسب االقتضاء.

 ينبغي للدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن تضـع، مبشـاركة مقـدِّمي خـدمات         ٤-١٥  
اإلطالق وسائر الكيانات املعنية اخلاضعة لواليتها وسـيطرهتا حسـب اللـزوم، معـايري دوليـة موحـدة       
لوصف املسار املقرر ملركبـة إطـالق خـالل مرحلـة إطـالق األجسـام الفضـائية ووضـعها يف املـدار،          

  تيسرياً لتقدمي الدعم يف إجراء تقييم التقارب قبل اإلطالق، على النحو املتفق عليه.
ُتشجَّع الدول واملنظمات احلكومية الدوليـة علـى تبـادل املعلومـات عـن ممارسـاهتا         ٥-١٥  

من أجل مواءمة هذه املمارسات وحتسينها وتنفيذها من خالل اآلليات التنظيمية الوطنيـة مـن أجـل    
  حتسني ختطيط أمان الرحالت الفضائية وإجراءات اإلبالغ باالستعداد لإلطالق. 

وضع ممارسـات موحـدة بشـأن    ع الدول واملنظمات احلكومية الدولية على تشجَّ  ٦- ١٥[  
اآلليــات القائمــة ذات الصــلة و/أو غريهــا مــن اآلليــات  تقــدمي املعلومــات قبــل اإلطــالق، باســتخدام

  . وميكن أن تتضمن هذه املعلومات ما يلي:صة هلذا الغرضصَّاملخ
إلجـراء تقيـيم أويل للـتغريات     جداول زمنية لإلطالق تتضمن املعلومات الضرورية  (أ)  

رة رَّعامـة عـن عمليـات اإلطـالق املقـ     العلومـات  مثـل امل ([يف جمموع األجسام الفضـائية يف املسـتقبل   
من قبيل نطاق تواريخ اإلطالق ومكان اإلطالق ونوع مركبة اإلطـالق وعـدد املركبـات الفضـائية     

ــ ــاطق الفضــاء اخلــارجي القريــب مــن األرض    رَّاملق ــا ومن ــا    ر إطالقه ــرَّر أن توضــع فيه ــن املق ــيت م ال
  ؛]األجسام الفضائية املطلقة حديثاً)

إشعارات قبل اإلطالق حتتوي على معلومات عن خطة اإلطالق تكون مفيـدة يف    (ب)  
مطابقة أجسام حمددة مـن املقـرر إطالقهـا مـع معلومـات التسـجيل املتعلقـة بأجسـام فضـائية مطلَقـة           

ــة   ــدول املطِلق ــة مــن ال ــل امل حــديثاً املقدم ــات    [(مث ــات احملــددة لعملي ــواريخ واألوق علومــات عــن الت
اإلطالق املقرَّرة، وأنواع مركبات اإلطالق، وإشعارات للبحارة والطيارين بشأن املنـاطق احملظـورة   
يف البحر ويف اجملال اجلـوي، ومعلومـات أساسـية عـن األجسـام الفضـائية املقـرَّر وضـعها يف املـدار،          

إىل منــاطق الفضــاء اخلـارجي القريــب مــن األرض الــيت مــن املقــرَّر أن  تتضـمن، كحــد أدىن، إشــارة  
توضع فيها األجسام الفضائية املطلقة حديثا و/أو البارامترات األساسية املتعلقة باملدار االمسي لكـل  

  .])]جسم والتوزُّع احملتمل لِقَيم تلك البارامترات
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    ١٨املبدأ التوجيهي     
التحتية األرضية اليت تدعم تشغيل النظم املدارية ومراعاة أمن ما يتعلق ضمان أمن وأمان البىن     

    مبجال الفضاء من البىن التحتية األرضية والبىن التحتية للمعلومات التابعة جلهات أجنبية
ينبغـي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليــة أن تراعـي أمـن وأمـان الـبىن التحتيــة           ١-١٨  

السليم للـنظم املداريـة واسـتقبال البيانـات املسـتمدة مـن تلـك الـنظم          األرضية اليت تضمن التشغيل
ومعاجلتها، باعتبار ذلـك جـزءاً ال يتجـزأ مـن مفهـوم اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد           
البعيد واملمارسـات الراميـة إىل حتقيـق تلـك االسـتدامة. ويف إطـار تنفيـذ أنشـطة الفضـاء ألغـراض           

سؤولية ولدى تقدمي الدعم املؤسسي العام ملفهوم استدامة أنشـطة الفضـاء   سلمية بالتحلي بروح امل
اخلارجي يف األمد البعيد واملمارسات الرامية إىل حتقيق تلك االستدامة، ينبغـي للـدول واملنظمـات    
احلكومية الدولية أن تتخذ قرارات مدروسة بصيغة فعالة على مستوى السياسات العامـة واللـوائح   

تبعاد ومنع اختاذ أيِّ إجراءات مـن طرفهـا هـي أو مـن طـرف أشـخاص طبيعـيني أو        التنظيمية، الس
اعتباريني خاضعني لواليتها القضائية وسيطرهتا، مـن شـأهنا اإلخـالل بعمـل الـبىن التحتيـة األرضـية        

  اخلاضعة لوالية قضائية أجنبية و/أو لسيطرة دولة أجنبية أو التأثري سلباً على عملها.
واملنظمات احلكومية الدولية أن تضع وتنتـهج، سـواء داخليـا أم مـن      ينبغي للدول  ٢-١٨  

خــالل بــذل جهــود حثيثــة علــى املســتوى الــدويل، سياســة لضــمان أمــن املعلومــات تــويل االعتبــار    
الواجب لضرورة التعاون الفعال على منع إساءة استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت و/أو  

هتــدد أو تعطــل الــبىن التحتيــة األساســية الوطنيــة واألجنبيــة والدوليــة  القيــام بــأيِّ أنشــطة أخــرى قــد
للمعلومات اليت قد يكون هلا دور مباشر يف ضمان التشغيل اآلمن واملأمون للنظم املدارية اخلاضـعة  
لوالية قضائية وطنية أو أجنبية، وكشف حاالت إساءة االستخدام أو األنشطة املـذكورة والتحـري   

ينبغـي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن تقـوم، عنـد االقتضـاء و/أو          ،ن مثعنها وردعها. وم
بناء على الطلب، بالتواصل والتعاون العملي بغرض التصدي للمخاطر واحلوادث اآلنية واملستجدة 

  واحملتملة اليت قد تؤثر على البىن التحتية األرضية املعنية.
ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، مبراعاة القانون الـدويل املنطبـق، مبـا يف      ٣-١٨  

ذلك معاهدة الفضاء اخلارجي ودستور االحتاد الدويل لالتصاالت واتفاقيته ولوائح الراديو الصادرة 
عنه، أن متتنع عن استخدام ترددات راديوية و/أو القيـام بأنشـطة قـد تكـون هنـاك أسـباب تـدعوها        

ىل االعتقاد بتشويشها الضار على البىن التحتيـة األرضـية الـيت تـدعم تشـغيل الـنظم املداريـة التابعـة         إ
لـدول ومنظمـات حكوميـة دوليـة أخـرى، مبـا فيهـا الـبىن التحتيـة اخلاضـعة للواليـة القضـائية لدولــة             

نبغـي  أخرى و/أو لسـيطرة دولـة أخـرى، تشويشـاً [قـد] يكـون فيـه إضـرار بتلـك الـبىن التحتيـة. وي           
للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تنص، يف سياساهتا العامـة، علـى اسـتبعاد أيِّ إجـراءات مـن      
شأهنا اإلخالل بعمل البىن التحتية األرضية اخلاضعة لوالية قضائية أجنبية و/أو لسيطرة دولة أجنبيـة  

تية األرضـية الـيت تـدعم تشـغيل     أو التأثري سلبا عليه. وتيسرياً للتواصل بشأن ما تتعرَّض له البىن التح
النظم املدارية مـن خمـاطر مسـتجدة وحمتملـة، ينبغـي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن تعـيِّن           

  جهات وصل لتبادل املعلومات. 
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وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدوليـة أن تعـزز أمـن بناهـا التحتيـة األرضـية         ٤-١٨  
وأن تزيــد مــن صــمودها. وتشــجَّع الــدول واملنظمــات احلكوميــة الـيت تــدعم تشــغيل الــنظم املداريــة  

الدولية اليت تشارك يف إنشاء و/أو تشغيل بىن حتتية أرضية معيَّنة تـدعم تشـغيل الـنظم املداريـة علـى      
التعـاون مـن أجـل تعزيـز أمــن هـذه الـبىن وزيـادة صـمودها. وميكــن أن تشـمل تلـك اجلهـود تبــادل            

مـن   -حلكومية وغري احلكومية املسـؤولة عـن الـبىن التحتيـة األرضـية      املعلومات فيما بني الكيانات ا
بشأن املمارسـات الفعالـة    -خالل سلطات الدولة عند الضرورة ووفقاً للوائح املنطبقة ذات الصلة 

  يف جمال التصدي ملا يقع من حوادث وأحداث وجتاوزها.
ــة ا      ٥-١٨   ــبىن التحتي ــة ال ــدابري حلماي ــزم مــن ت ــة  عنــد النظــر فيمــا يل ــبىن التحتي ألرضــية وال

للمعلومات، املستخدمة يف تشغيل ودعم النظم الفضائية، ولزيادة صمود تلك البىن التحتية، خاصة 
من أجل ضمان االستمرار يف تقدمي اخلدمات احليوية، ينبغـي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة      

 عمل البىن التحتية من تأثري علـى  أن جتري تقييما شامال ملا قد يكون لالنقطاع الكلي أو اجلزئي يف
  املستعملني الوطنيني واألجانب للخدمات اليت تدعمها.

ينبغي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة، تنفيـذاً هلـذا املبـدأ التـوجيهي، وضـع            ٦-١٨  
لوائح تنظيمية تضـمن أن ُيسـتبعد مبوجـب األسـاليب واإلجـراءات املسـتخدمة لزيـادة صـمود الـبىن          

ألرضية أيُّ إجراء قد خيل بعمل البىن التحتية األرضية والـبىن التحتيـة للمعلومـات اخلاضـعة     التحتية ا
  لوالية قضائية أجنبية و/أو لسيطرة دولة أجنبية، أو يؤثر تأثريا سلبيا عليه.

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

تدعم البىن التحتية األرضية، وما يتبعها من بىن حتتية للمعلومات، التشغيل السـليم    ١-١٩  
للنظم املدارية واستقبال البيانات املستمدة من تلك النظم ومعاجلتها. لذا ينبغـي للـدول واملنظمـات    

املدارية جـزء   احلكومية الدولية أن تقر بأنَّ أمن وأمان البىن التحتية األرضية اليت تدعم تشغيل النظم
  ال يتجزأ من ضمان استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد. 

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، مبراعاة القانون الـدويل املنطبـق، مبـا يف      ٢-١٩  
ذلك معاهدة الفضاء اخلارجي ودستور االحتاد الدويل لالتصاالت واتفاقيته ولوائح الراديو الصادرة 

ه، أن متتنع عن القيام بأنشطة قد تكون هناك أسباب تدعوها إىل االعتقاد بأهنـا قـد تشـوش علـى     عن
الــبىن التحتيــة األرضــية الــيت تــدعم تشــغيل الــنظم املداريــة التابعــة لــدول ومنظمــات حكوميــة دوليــة 

خـرى،  أخرى، مبا فيها البىن التحتيـة اخلاضـعة للواليـة القضـائية لدولـة أخـرى و/أو لسـيطرة دولـة أ        
تشويشاً فيه إضرار بتلك البىن التحتية. وتيسرياً للتواصل بشأن ما تتعرَّض له الـبىن التحتيـة األرضـية    
اليت تدعم تشغيل النظم املدارية من خمـاطر مسـتجدة وحمتملـة، ينبغـي للـدول واملنظمـات احلكوميـة        

  الدولية أن تعيِّن جهات وصل لتبادل املعلومات. 
واملنظمات احلكومية الدولية أن تعزز أمن بناها التحتية األرضية اليت ينبغي للدول   ٣-١٩  

تدعم تشغيل النظم املدارية وأن تزيد من صمودها. وتشـجَّع الـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة      
اليت تشارك يف إنشاء و/أو تشغيل بىن حتتية أرضية معيَّنة تدعم تشـغيل الـنظم املداريـة علـى التعـاون      
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يز أمن هذه البىن وزيـادة صـمودها. وميكـن أن تشـمل تلـك اجلهـود تبـادل املعلومـات         من أجل تعز
مــن خــالل  -فيمــا بــني الكيانــات احلكوميــة وغــري احلكوميــة املســؤولة عــن الــبىن التحتيــة األرضــية  

بشـأن املمارسـات الفعالـة يف     -سلطات الدولـة عنـد الضـرورة ووفقـاً للـوائح املنطبقـة ذات الصـلة        
  ملا يقع من حوادث وأحداث وجتاوزها.جمال التصدي 

ــة        ٤-١٩   ــبىن التحتي ــة األرضــية وال ــبىن التحتي ــة ال ــدابري حلماي ــزم مــن ت عنــد النظــر فيمــا يل
للمعلومات، املستخدمة يف تشغيل ودعم النظم الفضائية، ولزيادة صمود تلك البىن التحتية، خاصة 

للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة     من أجل ضمان االستمرار يف تقدمي اخلدمات احليوية، ينبغـي  
أن جتري تقييما شامال ملا قد يكون لالنقطاع الكلي أو اجلزئي يف عمل البىن التحتية من تأثري علـى  

  املستعملني الوطنيني واألجانب للخدمات اليت تدعمها.
    

    ٢٠[املبدأ التوجيهي     
األنشطة الفضائية الرامية إىل  وضع وتنفيذ معايري وإجراءات [دولية موحدة] إلعداد وتنفيذ    

    الفعلية ألجسام فضائية [تابعة هلا] من املدار [قيام الدول واملنظمات احلكومية الدولية بـ] اإلزالة
ينبغي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة الـيت تنظـر أو تشـرع يف املشـاركة يف           ١-٢٠  

لة، بغض النظر عـن وضـعها القـانوين، أو يف    عمليات إزالة فعلية لألجسام الفضائية العاملة أو العاط
تنفيــذ هــذه العمليــات، أن تقــوم، خــالل مرحلــة البــت يف جــدوى تلــك العمليــات وأماهنــا وطيلــة    
مرحليت اإلعداد لتلك العمليات وتنفيذها، بالدراسة املتعمقة والتنفيـذ الفعـال جملموعـة متناسـقة مـن      

طر وحتليلـها وتقييمهـا ودرئهـا، واسـتخدام     الشروط والتـدابري الصـارمة لضـمان الكشـف عـن املخـا      
وسائل وأساليب كفيلة بضـمان تنفيـذ تلـك العمليـات بأمـان وباالتسـاق التـام مـع مبـادئ القـانون           

  الدويل وقواعده.
ينبغــي أن توضــع بعــني االعتبــار، يف القــرارات املتخــذة بشــأن أســاليب احلــد مــن     ٢-٢٠  

تنفيذ عمليات اإلزالة الفعليـة، احلاجـة املاسـة إىل منـع     املخاطر واختيار األدوات والتقنيات الالزمة ل
كل مـا مـن شـأنه، بسـبب القيـام بفعـل مـا أو تركـه، أن يضـعف أو يهـدد األجسـام الفضـائية الـيت              
متلكها و/أو تشغلها دول أو منظمـات حكوميـة دوليـة أو كيانـات أجنبيـة أخـرى و/أو يتسـبب يف        

أو اإلضـرار بسـالمتها، مبـا ينـال مـن حقـوق ومصـاحل        ضياعها أو إيقاع خلل يف تشـغيلها أو تلفهـا   
تلك الدول أو املنظمات احلكومية الدولية أو الكيانات األجنبية احلكومية وغري احلكوميـة. وينبغـي   

  أن يكون من املعلوم بالضرورة أن أيَّ عملية إزالة فعلية:
نفـة الـذكر، مـا    لن تكون هلا تأثريات تكنولوجية سلبية على األجسام الفضـائية اآل   (أ)  

مل توافق على ذلك الدولة املعنية (مبا يف ذلك دولة التسجيل) و/أو املنظمة احلكومية الدوليـة املعنيـة   
  و/أو الكيان املعين، قبل تلك العمليات؛

  متس بالوالية القضائية و/أو السيطرة على األجسام الفضائية األجنبية.   لن  (ب)  
عمليــة يف الفضــاء أيِّ ينبغــي افتــراض أنَّ هــذا املبــدأ التــوجيهي ينطبــق باملثــل علــى   ٣-٢٠  

نوع من أنواع التـأثري املـادي علـى أجسـام فضـائية متلكهـا و/أو تشـغلها        أيِّ اخلارجي تنطوي على 
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دول أو منظمات حكومية دولية أو كيانـات حكوميـة أو غـري حكوميـة أجنبيـة، و/أو علـى مناولـة        
  .]تلك األجسام

    
    ٢١[املبدأ التوجيهي     
  وضع إجراءات ومتطلبات لضمان األمان يف تنفيذ العمليات اليت تفضي إىل تدمري    

    أجسام فضائية يف املدار
ــ  ١-٢١   ض العمليــات الفضــائية للخطــر، ينبغــي جتنــب  احلطــام الفضــائي يعــرِّأنَّ إدراكــاً ب

املراحل املدارية من مركبات اإلطـالق أو غـري ذلـك    مركبة فضائية يف املدار أو يِّ التدمري املتعمد أل
ر طويالً. ومـع ذلـك، قـد حتتـاج الـدول واملنظمـات       من األنشطة الضارة اليت يتولد عنها حطام يعمِّ

احلكومية الدولية، يف ظـروف اسـتثنائية معيَّنـة، إىل النظـر يف تـدمري جسـم فضـائي خاضـع لواليتـها          
لبـدائل هـذا التـدبري    نَّ ظروف ال تترك هلا أيَّ خيار تقين آخر وألتلك النَّ القضائية و/أو سيطرهتا أل

عواقب أشد سوءا بكـثري. وينبغـي تربيـر هـذا التـدبري تربيـراً مقنعـاً باعتبـاره ضـروريا لتفـادي خطـر            
جسيم، حمدق أو حمتمل، على حياة اإلنسان أو البيئة أو املمتلكات يف الفضاء اخلارجي، أو األرض 

  لبحر يف حالة عودة اجلسم الفضائي. أو اهلواء أو ا
التدمري املتعمد جلسم فضائي أمر ضـروري/حتمي، ينبغـي للـدول    أنَّ عندما يتقرر   ٢-٢١  

واملنظمات احلكومية الدوليـة الـيت تفكـر يف القيـام هبـذه العمليـة إبـالغ اجملتمـع الـدويل قبـل اإلقـدام            
و قنوات أخرى مناسبة، بالظروف عليها بوقت طويل، عن طريق مكتب شؤون الفضاء اخلارجي أ

اليت تربرها وخطط تنفيذها والتدابري اليت سُتتخذ لضمان التدمري املتعمـد علـى ارتفاعـات منخفضـة     
مبا فيه الكفاية لتقليص مدة بقاء الشظايا الناجتة عن التدمري يف املدار. وينبغي االستناد إىل مبدأ عـام  

ه العملية يف آثار جانبية، اشتدت احلاجـة إىل مزيـد مـن    هو أنه كلما ازدادت احتماالت َتَسبُّب هذ
التفصيل يف املعلومات املتاحة يف خمتلف مراحل اإلعداد للعملية وتنفيـذها. وينبغـي، قـدر اإلمكـان،     
النظــر بعنايــة يف الشــروط األساســية لتنظــيم عمليــة اإلمــداد باملعلومــات بطريقــة تفاعليــة ســريعة أو   

  بطريقة شبه آنية.
عمليـة قـد تسـفر، مـن خـالل تـأثري ميكـانيكي أو        أيِّ غي عـدم النظـر يف تنفيـذ    ينب  ٣-٢١  

باستخدام وسائل أخرى، عن إحلـاق أضـرار مباشـرة أو غـري مباشـرة جبسـم فضـائي خاضـع لواليـة          
قضائية وسيطرة أجنبيتني أو تـدمري ذلـك اجلسـم، مـا مل توافـق عليهـا صـراحةً الـدول أو املنظمـات          

  خيضع ذلك اجلسم الفضائي لواليتها القضائية أو سيطرهتا.احلكومية الدولية اليت 
 وفقـاً ينبغي أن ُتنفَّذ أيُّ عمليات تسفر عن التدمري املتعمد جلسم فضائي يف املدار   ٤-٢١  

للمبــادئ التوجيهيــة لتخفيــف احلطــام الفضــائي الصــادرة عــن جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف   
  ر طويالً.]األغراض السلمية، اليت تفيد بأنه من الضروري جتنب تكوُّن حطام يعمِّ

    
 وجلـزء مـن املبـدأ    ٢١و ٢٠[املبدأ التوجيهي الوارد أدناه هو صيغة بديلة مقترحة للمبـدأين التـوجيهيني       

      ]٢٢التوجيهي 
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    ٢٢+ جزء من  ٢١+  ٢٠املبدأ التوجيهي     
  التقيُّد بإجراءات إعداد وتنفيذ العمليات املتعلقة باإلزالة الفعلية والتدمري املتعمد    

    لألجسام الفضائية
ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية اليت تنظـر أو تشـرع، بصـورة فرديـة أو       ١-٢٠  

، أن جتـري  عاطلـة مجاعية، يف تنفيذ عمليـة إزالـة فعليـة أو تـدمري متعمـد ألجسـام فضـائية عاملـة أو         
دراسة متعمقة جملموعة متناسقة من الشروط والتدابري الصـارمة لضـمان اسـتبانة األجسـام الفضـائية      

وأن تنفـذ هـذه الشـروط     إلزالتها أو تدمريها، واستبانة املخاطر وحتليلها وتقييمها ودرئها،املخطط 
 وسائل وأساليب كفيلـة بضـمان تنفيـذ تلـك العمليـات بأمـان.       وأن تستخدم بري تنفيذاً فعاالً،اوالتد

عمليـات  لدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تضمن اكتمـال اللـوائح التنظيميـة املتعلقـة ب    لوينبغي 
اإلزالة الفعلية أو التدمري املتعمد استناداً إىل هنج متكامل متاماً بغية اجتناب التراخي أو العشـوائية أو  

  التجاوزات يف املمارسات املتبعة.
ينبغــي أن توضــع بعــني االعتبــار، يف القــرارات املتخــذة بشــأن أســاليب احلــد مــن     ٢-٢٠  

ة لتنفيــذ عمليــات اإلزالــة الفعليــة أو التــدمري املتعمَّــد،  املخــاطر واختيــار األدوات والتقنيــات الالزمــ 
احلاجــة املاســة إىل منــع كــل مــا مــن شــأنه، بســبب القيــام بفعــل مــا أو تركــه، أن يضــعف أو يهــدد 
األجسام الفضائية الـيت متلكهـا و/أو تشـغلها أو تـتحكم فيهـا دول أو منظمـات حكوميـة دوليـة أو         

اعها أو خلل يف تشغيلها أو تلفها أو اإلضرار بسالمتها، كيانات أجنبية أخرى و/أو يتسبب يف ضي
مبــا ينــال مــن حقــوق ومصــاحل تلــك الــدول أو املنظمــات احلكوميــة الدوليــة أو الكيانــات األجنبيــة. 

  وينبغي أن يكون من املفهوم أنَّ أيَّ عملية إزالة فعلية أو تدمري متعمَّد:
الفضـائية اآلنفـة الـذكر، مـا مل توافـق      ينبغي أال تستتبع آثارا سلبية علـى األجسـام     (أ)  

على ذلك قبل تلك العمليات اجلهة اليت ختضع تلك األجسام الفضائية لواليتها القضائية وسـيطرهتا  
أو املالكــة هلــذه األجســام أو القائمــة علــى تشــغيلها ســواء كانــت الدولــة املعنيــة (مبــا يف ذلــك دولــة 

  نية و/أو الكيان املعين؛التسجيل) و/أو املنظمة احلكومية الدولية املع
ينبغي أالَّ متس مبمارسة الوالية القضائية و/أو السيطرة علـى األجسـام الفضـائية      (ب)  
  األجنبية.
ينبغي عدم النظر يف تنفيذ أيِّ عملية إزالة فعليـة أو تـدمري متعمَّـد قـد تسـفر عـن         ٣-٢٠  

مـا مل توافـق عليهـا صـراحةً     إحلاق أضرار جبسم فضائي خاضع لوالية قضائية وسـيطرة أجنبيـتني،   
ــها القضــائية          ــك اجلســم الفضــائي لواليت ــيت خيضــع ذل ــة ال ــة الدولي ــات احلكومي ــدول أو املنظم ال

  سيطرهتا.  أو
ــر       ٤-٢٠   ــائي أمــ ــم فضــ ــد جلســ ــدمري املتعمــ ــة أو التــ ــة الفعليــ ــرَّر أنَّ اإلزالــ ــدما يتقــ عنــ

القيـام هبـذه العمليـة أن     ضروري/حتمي، ينبغي للدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة الـيت تفكـر يف     
تقدم معلومات على املستوى الدويل قبـل اإلقـدام عليهـا بوقـت طويـل، عـن طريـق مكتـب شـؤون          
الفضاء اخلارجي و/أو قنوات أخرى مناسبة، عـن الظـروف الـيت تربرهـا وخطـط تنفيـذها والتـدابري        

فيـه الكفايـة لتقلـيص    اليت سُتتخذ لضمان أنَّ التدمري املتعمد سيجري علـى ارتفاعـات منخفضـة مبـا     
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مدة بقاء الشظايا الناجتة عن التدمري يف املدار. أمَّا فيمـا خيـص مقـدار املعلومـات الـيت ينبغـي إطـالع        
اجملتمع الدويل عليها بشأن اجلوانب التقنية لألسلوب الـذي يقـع عليـه االختيـار لتنفيـذ العمليـة فهـو        

ليـة الـيت ختطـط لتلـك العمليـات وتنفـذها.       أمر متروك لتقدير الدول و/أو املنظمـات احلكوميـة الدو  
وينبغي االستناد إىل مبدأ عام هو أنه كلما ازدادت احتماالت َتَسبُّب هذه العمليـة يف آثـار جانبيـة،    
اشــتدت احلاجــة إىل مزيــد مــن التفصــيل يف املعلومــات املتاحــة يف خمتلــف مراحــل اإلعــداد للعمليــة   

ــر بعن     ــان، النظ ــدر اإلمك ــي، ق ــذها. وينبغ ــة اإلمــداد     وتنفي ــيم عملي ــية لتنظ ــة يف الشــروط األساس اي
  باملعلومات بطريقة تفاعلية سريعة أو بطريقة شبه آنية.  

ينبغي تفادي التدمري املتعمد للمركبـات الفضـائية املوجـودة يف مـدار أو للمراحـل        ٥-٢٠  
علـى   املدارية ملركبات اإلطالق وغـري ذلـك مـن األنشـطة الضـارة الـيت تولـد حطامـا يعمـر طـويال،          

أساس أنَّ الدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة قـد حتتـاج يف ظـروف اسـتثنائية معيَّنـة إىل النظـر يف          
تدمري جسم فضائي حتت واليتها القضائية و/أو سيطرهتا، ألنَّ تلك الظروف ال تترك هلـا أيَّ خيـار   

احلاجة إىل عملية التـدمري  تقين آخر وألنَّ لبدائل هذا التدبري عواقب أشد سوءا بكثري. وينبغي تربير 
لتفادي خطر جسيم، حمدق أو حمتمل، على حيـاة اإلنسـان أو البيئـة     ةًتربيراً مقنعاً باعتبارها ضروري

  أو املمتلكات يف الفضاء اخلارجي، أو األرض أو اهلواء أو البحر يف حالة عودة اجلسم الفضائي.
ند إىل مبـدأ مفـاده أنَّ ضـمان    ينبغي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن تسـت       ٦-٢٠  

وجود أسباب مشروعة لعمليات اإلزالة الفعلية أو التدمري املتعمَّد يتوقـف علـى مـا إذا كـان اجلسـم      
بـاء   ١٧٢١الفضائي املعيَّن (سواء أكان مسجالً باالمتثال التفاقية التسجيل أو قرار اجلمعية العامـة  

فعلية أو تدمريه املتعمَّد وجسم مادي معيَّن موجود أم مل يكن) املراد إزالته ال ١٩٦١) لعام ١٦-(د
يف مدار وله ارتباط بذلك اجلسـم الفضـائي، أو ُيفتـرض أنَّ لـه ارتباطـاً بـه، يشـكالن جسـماً ماديـا          
واحداً. وينبغي أن تكون مسـألة التحديـد القطعـي للجسـم املـراد إزالتـه إزالـة فعليـة أو تـدمريه تـدمرياً           

سم عند تقرير املضي يف تنفيذ العملية من عدمه. وبناء عليه، ينبغي عدم اعتبـار  متعمداً هي العامل احلا
جسم مادي معيَّن هدفاً وشيكاً لعملية إزالة فعلية أو تـدمري متعمـد إىل أن حيـدَّد مصـدر ذلـك اجلسـم       
 ووضعه حتديـداً دقيقـاً مبـا فيـه الكفايـة. وينبغـي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن تسـعى سـعياً            
حثيثــاً إىل وضــع إجــراءات وآليــات مــن شــأهنا أن تتــيح، بفعاليــة، معاجلــة وتلبيــة االحتياجــات الفرديــة 

  واملشتركة املتعلقة بتحديد األجسام املوجودة يف املدار، ومواصلة العمل بتلك اإلجراءات واآلليات.
، قـدر  ينبغي لسائر الدول واملنظمات احلكوميـة الدوليـة أن تـدعم تلـك العمليـات       ٧-٢٠  

اإلمكان وبناء على الطلب، عن طريق تقدمي املعلومات وتوفري التحليل للقيام هبا. وإضافة إىل توفري 
معلومات صحيحة عن رصد الفضاء القريب من األرض ونتائج حتليـل أحـوال الفضـاء (إذا كانـت     

ضـائية املعنيـة   تلك النتائج متاحة)، ميكن أن يشمل ذلك الدعُم املسـاعدةَ علـى اسـتبانة األجسـام الف    
عن طريق حتليل احملفوظات ذات الصلة للرصد أو املعلومات وإتاحـة االطِّـالع علـى نتـائج التحليـل      

  واستخدامها للجميع.]
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    ٢٢املبدأ التوجيهي     
  وضع معايري وإجراءات بشأن اإلزالة الفعلية لألجسام الفضائية والتدمري املتعمد    

    األجسام غري املسجلةلألجسام الفضائية، ال سيما فيما خيص 
عند تطبيق املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلزالة الفعلية و/أو التدمري املتعمد لألجسام   ١-٢٢[  

ــدأ         ــذا املب ــال ألحكــام ه ــة أن تضــمن االمتث ــة الدولي ــدول واملنظمــات احلكومي ــي لل الفضــائية، ينبغ
 التفاقيـة التسـجيل.   وفقاًالتوجيهي، الذي يشمل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي غري املسجلة 

وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تضمن خضوع عمليات اإلزالة الفعلية و/أو التدمري 
املتعمد لتنظيم تام استناداً إىل هنج متكامل متاماً بغيـة اجتنـاب التراخـي أو العشـوائية أو التجـاوزات      

  يف املمارسات املتبعة.  
ضـمان  أنَّ تسـتند إىل مبـدأ مفـاده     ينبغي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن      ٢-٢٢  

وجود أسباب مشروعة لعمليات اإلزالة الفعلية أو التدمري املتعمد يتوقـف علـى مـا إذا كـان اجلسـم      
الفضائي املعيَّن (سواء أكان مسجالً [يف سـجل األجسـام املطلقـة يف الفضـاء اخلـارجي] [باالمتثـال       

] أم مل يكــن) املــراد ١٩٦١) لعــام ١٦-ء (دبــا ١٧٢١التفاقيــة التســجيل أو قــرار اجلمعيــة العامــة  
إزالته أو تدمريه وجسم مادي معيَّن موجود يف مدار وله ارتباط بذلك اجلسم الفضائي، أو ُيفترض 
أنَّ له ارتباطاً به، يشكالن جسماً ماديا واحداً. وينبغي أن تكون مسـألة التحديـد القطعـي للجسـم     

دمرياً متعمـداً هـي العامـل احلاسـم عنـد تقريـر املضـي يف تنفيـذ         املراد إزالتـه إزالـة فعليـة أو تـدمريه تـ     
العملية من عدمه. وبناء عليه، ينبغي عدم اعتبار جسم مادي معيَّن هدفاً وشيكاً لعملية إزالـة فعليـة   
أو تدمري متعمـد إىل أن حيـدَّد مصـدر ذلـك اجلسـم ووضـعه حتديـداً دقيقـاً مبـا فيـه الكفايـة. وينبغـي             

احلكومية الدولية أن تسعى سعياً حثيثاً إىل وضع إجراءات وآليات من شـأهنا أن  للدول واملنظمات 
تتيح، بفعالية، معاجلة وتلبية االحتياجات الفردية واملشتركة املتعلقة بتحديـد األجسـام املوجـودة يف    

  املدار، ومواصلة العمل بتلك اإلجراءات واآلليات.
أو التـدمري املتعمـد حتليـل مسـتفيض لكـل       ينبغي أن يسبق عمليات اإلزالـة الفعليـة    ٣-٢٢  

األساليب املمكنة لتنفيذها، مبا يف ذلك تقييم املخاطر اليت ينطوي عليهـا كـل أسـلوب علـى حـدة.      
أمَّـا فيمــا خيـص مقــدار املعلومـات الــيت ينبغـي إطــالع اجملتمـع الــدويل عليهـا بشــأن اجلوانـب التقنيــة        

ليـة فهـو أمـر متـروك لتقـدير الـدول و/أو املنظمـات        لألسلوب الذي يقع عليـه االختيـار لتنفيـذ العم   
احلكومية الدولية اليت ختطـط لتلـك العمليـات وتنفـذها، علـى أسـاس أن تقـدم، مـن خـالل مكتـب           
ــداد          ــق اإلم ــزم مــن دعــم عــام عــن طري ــا يل ــوات أخــرى مناســبة، م شــؤون الفضــاء اخلــارجي وقن

املنظمــات احلكوميــة الدوليــة الــيت باملعلومــات لضــمان أمــان العمليــات الفضــائية. وينبغــي للــدول و 
ختطط لتلك العمليات وتنفذها أن تضـمن أمـن نظـم املعلومـات والعناصـر التقنيـة لتلـك العمليـات.         
وينبغي لغريها من الدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تدعم تلك العمليات، قدر اإلمكان وبناء 

ضـافة إىل تـوفري معلومـات صـحيحة عـن      على الطلب، عن طريق اإلمداد باملعلومـات والتحليـل. وإ  
رصد الفضاء القريب مـن األرض ونتـائج حتليـل أحـوال الفضـاء (إذا كانـت تلـك النتـائج متاحـة)،          
ميكــن أن يشــمل ذلــك الــدعم املســاعدة علــى حتديــد األجســام الفضــائية املعنيــة عــن طريــق حتليــل     
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ة االطِّـالع علـى نتـائج التحليـل     رصـد أو املعلومـات وإتاحـ   بال هبا فيما يتعلـق  احملفوظات ذات الصلة
  ]واستخدامها للجميع.

ويف الوقت الـراهن، ختتلـف املمارسـة املتمثلـة يف تطبيـق اتفاقيـة التسـجيل، حيـث           ٤-٢٢  
ختتلف اآلراء بشأن تسـجيل األجـزاء املكونـة لألجسـام الفضـائية و/أو مركبـات اإلطـالق الـيت إمَّـا          

ل أو يتـبني أهنـا ليسـت قـادرة علـى االسـتمرار يف       ليست لديها القدرة علـى العمـل علـى حنـو مسـتق     
العمل طوال الفترة الزمنية للبعثة. وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدوليـة، عنـد تطبيـق املبـادئ     
التوجيهيــة املتعلقــة باإلزالــة الفعليــة و/أو التــدمري املتعمــد لألجســام الفضــائية وبغيــة تعزيــز املمارســة  

  م الفضائية، أن تستند إىل ما يلي:املتمثلة يف تسجيل األجسا
ينبغي تفسري جمموعـة القواعـد الـيت ختضـع هلـا ملكيـة اجلسـم الفضـائي ووضـعه،            (أ)  

وفقاً ملا يـنص عليـه القـانون الـدويل، باعتبارهـا قائمـة علـى التفاعـل بـني العوامـل املتعلقـة بتفسـري             
كبــات اإلطــالق عــالوة علــى الوضـع القــانوين لألجــزاء الــيت تتكــون منــها األجســام الفضــائية ومر 

األجسام الفضائية اليت ال تكون قادرة أصالً على أداء الوظائف املسندة إليها أو اليت فقـدت تلـك   
القدرة، يف حال عدم قيام الدول واملنظمات احلكومية الدولية بتسجيل تلـك األجسـام واألجـزاء    

م االسـتغناء عنـها، بـالنظر إىل    املكونة هلا، من جهة؛ وعوامل أخـرى مل تفقـد أمهيتـها وينبغـي عـد     
احلقوق وااللتزامات املنصوص عليها يف املادتني السـابعة والثامنـة مـن معاهـدة الفضـاء اخلـارجي،       

  من جهة أخرى؛
ينبغي أالَّ يفسَّر عدم تسجيل األجزاء املكونة لألجسام أو عـدم تسـجيل األجسـام      (ب)  

مجة عن عملية إطالق يف الفضاء أو أحداث أثناء حتليق الوارد بياهنا يف الفقرة الفرعية (أ) أعاله، النا
اجلسم الفضـائي، علـى أنـه يشـكل، يف حـد ذاتـه، مـربراً العتبـار تلـك األجسـام واألجـزاء املكونـة             
لألجسام بال سند ملكية، إذا روعيت عدة أمور منها أحكام اتفاقية املسؤولية الدولية عن األضـرار  

أالَّ ُيعتــرب عــدم وجــود معلومــات حمــددة عــن تلــك   أيضــاً ينبغــي الــيت حتــدثها األجســام الفضــائية. و 
األجسام واألجزاء املكونة لألجسام، سواء ضـمن بيانـات تسـجيل معينـة أم علـى شـكل إشـارة يف        
بيانات تسجيل ختص أجساما أخرى، سبباً لنــزع الواليـة القضـائية والسـيطرة علـى تلـك األجسـام        

  واألجزاء املكونة لألجسام؛
ــ  (ج)   ــواردة يف الفقــرتني الفــرعيتني (أ)    ينبغ ــة ال ي أالَّ يــؤدي التقيــد باملالحظــات العملي

و(ب) أعاله إىل إضعاف حرص الدول واملنظمات احلكومية الدولية على وضع سياسات، حسـب  
االقتضاء، تساعد الدولة املطِلقة و/أو املنظمة احلكومية الدولية اليت قبلت احلقوق وااللتزامات ذات 

التأكد من وضـع األجـزاء غـري املسـجلة املكونـة لألجسـام الفضـائية أو وضـع األجسـام          الصلة على 
الفضائية العاطلة اخلاضعة لواليتـها القضـائية وسـيطرهتا. وينبغـي أن تتـيح تلـك السياسـات إمكانيـة         
تنازل الـدول و/أو املنظمـات احلكوميـة الدوليـة، كليـا أو جزئيـا، عـن سـلطتها علـى تلـك األجـزاء            

ونة لألجسام الفضائية أو املركبات الفضـائية العاطلـة حبيـث يتسـىن وضـع إطـار الختـاذ قـرارات         املك
  بشأن إخالء الفضاء اخلارجي من احلطام الفضائي؛

ُيفترض أن يساعد النـهج املبـيَّن يف الفقـرة الفرعيـة (ج) أعـاله الـدول واملنظمـات          (د)  
كة تراعي مراعاة تامة طلبـات التحديـد الـدقيق    احلكومية الدولية على اختاذ قرارات وترتيبات مشتر
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لاللتزامات واإلجراءات التقنيـة املتعلقـة بتنفيـذ عمليـات إزالـة احلطـام الفضـائي واعتمادهـا، عنـدما          
تقــرر األطــراف يف القــرارات والترتيبــات املشــتركة املــذكورة أنَّ تلــك العمليــات مــن املتطلبــات أو  

  املهام ذات األولوية.
ينبغـي، لـدى حتديـد السـمات اخلاصـة لوضـع الشـظايا، بغـض النظـر عـن أبعادهــا             ٥- ٢٢  

اخلطية، النامجة عن حتطُّم أجسام فضائية أليِّ سبب كان، مبا يف ذلـك إجـراء عمليـات تكنولوجيـة     
يف املدار، مراعاة إمكانية عـدم خضـوع تلـك الشـظايا للتسـجيل، لـدواع موضـوعية، حبكـم طبيعـة          

ية واسـتحالة حتديـد بـارامترات حركتـها املداريـة وحتـديث تلـك البـارامترات         مصدرها وحالتها املاد
بانتظام. وينبغي، للتأكـد مـن إمكانيـة تسـجيل تلـك الشـظايا، إجـراء تقيـيم صـحيح ملـدى إمكانيـة            
الوثوق بعالقة االرتباط بني كل شظية وجسـم فضـائي آخـر حمـدد ميكـن أن يكـون مصـدرها و/أو        

ظهورهــا أو إىل َتكَوُّهنــا يف املــدار. وينبغــي للــدول واملنظمــات  بــني كــل شــظية وحــدث أفضــى إىل
احلكومية الدولية الراغبة يف تسـجيل الشـظايا الـيت تـرى، اسـتنادا إىل نتـائج حتديـد طبيعتـها، أنَّ هلـا          
صلة بأجسام فضائية سبق هلا أن سجَّلتها، أن تؤكد ملكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي عزمهـا علـى       

القبيل، مع معلومات عـن الطلبـات املزمـع تقـدميها إلدراج تلـك املعلومـات       تسجيل شظايا من هذا 
يف مورد ذي صلة من موارد املعلومات التابعة للمكتب. وينبغي ختصيص فتـرة زمنيـة حمـدودة جـدا     

أنَّ لتلقي اعتراضات الدول و/أو املنظمات احلكومية الدولية األخرى على هـذا التسـجيل نظـراً إىل    
ت املداريــة تتنــاقص بــاطراد مــا مل يــتم حتــديثها. وميكــن للــدول واملنظمــات احلكوميــة قيمــة املعلومــا

رها هــي وحســب االقتضــاء، بتحــديث الدوليــة الــيت تعتــزم تقــدمي طلبــات أن تقــوم، بنــاء علــى تقــدي
قدمتــه مــن بــارامترات مداريــة للشــظايا و/أو أن تبــدي اســتعدادها إلرســال تلــك املعلومــات إىل  مـا 

ت احلكومية الدولية املهتمة اليت تطلبـها. وينبغـي، إذا اعُتـرض علـى تلـك الطلبـات،       الدول واملنظما
  مراجعة مجيع املعلومات ذات الصلة وإخضاع اخلالفات اليت تنشأ بشأهنا ملشاورات دولية.

ــة املشــتركة         ٦-٢٢   ــار الرؤي ــة، يف إط ــة الدولي ــات احلكومي ــدول واملنظم ــي متكــني ال ينبغ
ــاو   ــة مــن تن ــات الفضــائية     للجوانــب العملي ــان العملي ــرابطتني املتعلقــتني بأم ل وتســوية املســألتني املت

وختفيف احلطام الفضائي، من أن تتيح، وفقاً لسلطاهتا ومسؤولياهتا مبوجب املبـادئ والقواعـد ذات   
الصــلة يف معاهــدة الفضــاء اخلــارجي، خيــارات تســمح بتغــيري وضــع األجســام الفضــائية اخلاضــعة     

طرهتا (مبــا فيهــا األجســام الــيت كانــت يف األصــل جــزءا مــن تلــك األجســام  لواليتــها القضــائية وســي
الفضائية) اليت توقفت عن العمل أو مل تعد صاحلة للعمل، حبيـث تسـتويف قَطْعـاً متطلبـات إدراجهـا      
فيما قد ُيتخذ من إجراءات دولية إلخـالء الفضـاء اخلـارجي مـن احلطـام الفضـائي. وميكـن اعتمـاد         

باعتبارها ضرورة عملية فيما يتعلق بشظايا احلطام الفضائي إذا ثبت على حنـو   هذه املمارسة حتديداً
مقنع أنَّ تلك الشظايا قد فقدت هنائيا قدرهتا على العمل أو على مواصـلة العمـل، وأنَّ رفـع القيـود     
املفروضة على إزالتها قد يكون احلل األمثل. وينبغي أن ختضع اجملموعة الكاملة مـن األنشـطة ذات   

صلة إلجراءات صارمة تعلن الدول واملنظمات احلكومية الدولية رمسيـا مبوجبـها أهنـا تتوقـع نشـوء      ال
احلاجة إىل تغيري وضع األجسام الفضائية على النحو اآلنف الذكر مع اسـتيفاء مسـؤولياهتا مبوجـب    

قـرار مزمـع    القانون الدويل، يف حدود ما هو ممكن من الناحية التقنية. وينبغي النص صراحةً يف أيِّ
اختاذه أو متخذ فعالً على احلقوق احملددة املقرر ختويلها أو التنازل عنها يف ممارسة الوظائف املتعلقة 
بتحديد طريقة معاجلة تلك األجسام. وينبغي أن يقـرَّر يف كـل حالـة علـى حـدة مـا إذا كـان اإلذن        
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مات احلكوميـة الدوليـة أن تسـعى،    هبذه املمارسات واعتمادها ممكناً ومناسباً. وينبغي للدول واملنظ
عمالً باملادة التاسعة من معاهدة الفضاء اخلـارجي وبالتقيـد التـام باملبـدأ املـذكور أعـاله، إىل حتقيـق        
التكامل عند االقتضاء بـني شـىت جوانـب األنشـطة املـذكورة اسـتناداً إىل اتفاقـات ذات صـلة تـنص          

دة مسـتوى مشـاركتها يف أنشـطة تعـاون     على حلـول حمـددة يف هـذا اجملـال، وذلـك مـن خـالل زيـا        
مركزة. وينبغي، يف إطار تلك االتفاقات، حتديد املسؤوليات وتوزيـع املهـام علـى مجيـع املشـاركني      
يف األنشطة املقرَّرة. وينبغي أن تنص تلـك االتفاقـات علـى اإلجـراءات املنطبقـة علـى تنظـيم عمليـة         

له، عالوة على تدابري حلمايـة التكنولوجيـا، مـىت    الوصول إىل اجلسم الفضائي و/أو األجزاء املكونة 
  كانت تلك اإلجراءات والتدابري ضرورية وممكنة من الناحية العملية.

    
    ٣٠املبدأ التوجيهي     
    النظر يف النهوج املتَّبعة يف تصميم األجسام الفضائية الصغرية وتشغيلها    

ــدول [،   ١-٣٠   ــة،]الحتياجاهتــا وظروفهــا وقــدر  وفقــاًتشــجَّع ال وكــذلك  )٢٠(اهتا الوطني
املنظمات احلكومية الدولية، يف ضوء التحديات اليت قد تطرحها األجسام الـيت يصـعب تعقبـها مـن     

فعالة من حيث التكلفـة  مسيَّرة أو مسيِّرة منظور األمان يف الفضاء اخلارجي، على الترويج لتصاميم 
انيــات تعقــب األجســام الفضــائية ومناســبة مــن حيــث املهمــة املتوخــاة مــن شــأهنا أن تزيــد مــن إمك 

ومجيع األجسام الفضائية األخرى اليت يصعب تعقبها على مـدى فتـرة وجودهـا يف املـدار،      الصغرية
فضالً عن التحديد الدقيق ملوضعها يف املدار. [وميكن أن تشمل هذه احللول التصـميمية [اسـتخدام   

[، وأن تزيد نطاق الكشف  ت البصريةالتكنولوجيا املالئمة [على منت األجسام]] [، مثل العاكسا
  الراداري] وأجهزة [مالحة] [النظام العاملي لسواتل املالحة]].]

 )٢١(]،ينبغـــي أيضـــاً للـــدول [، وفقـــاً الحتياجاهتـــا وظروفهـــا وقـــدراهتا الوطنيـــة   ٢-٣٠  
وللمنظمات احلكوميـة الدوليـة، عـن طريـق تـدابري [عمليـة] [مناسـبة يف جمـايل التنظـيم والسياسـة           
العامة]، اإلشـراف علـى تشـغيل أجسامــ[ها] الفضـائية [الصـغرية] يف املـدار [بصـرف النظـر عـن           
حجمها]، وال سيما فيما يتعلق باملناطق املدارية حيث توجد األجسام ومدة وجودهـا يف املـدار.   

ينبغي ملصنِّعي ومشـغِّلي األجسـام الفضـائية الصـغرية، شـأهنم يف ذلـك شـأن مصـنِّعي ومشـغِّلي          [و
األجسام الفضائية الكبرية، أن يلتزموا باملعـايري و/أو املبـادئ التوجيهيـة الوطنيـة والدوليـة املنطبقـة       

[أن يضـعوا]   بشأن ختفيف احلطـام الفضـائي، [وينبغـي،] بالقـدر املمكـن عمليـا [واملتيسِّـر].] [،       
ــا يف          ــدة وجوده ــث ال تكــون م ــام الفضــائية الصــغرية يف الفضــاء اخلــارجي حبي [وضــع] األجس
مدارات حممية أطـول بكـثري مـن مـدة صـالحيتها التشـغيلية] [وينبغـي احلـد مـن وجـود األجسـام            
الفضـائية الصــغرية ملـدة طويلــة يف مـدارات حمميــة بعــد انتـهاء مهمتــها]. [وينبغـي أن تكــون هــذه      

ابري متفقة مع املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطـام الفضـائي للجنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي       التد
  يف األغراض السلمية.]  

                                                                    
 .سُيحذف النص الوارد بني معقوفتني بعد االتفاق على نص الديباجة  )٢٠(  

 .سُيحذف النص الوارد بني معقوفتني بعد االتفاق على نص الديباجة  )٢١(  
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 مشــغِّليعي و[تشــجَّع الــدول واملنظمــات الدوليــة علــى إذكــاء الــوعي لــدى مصــنِّ   ٣- ٣٠  
امـل للـوائح التنظيميـة    املتطلبات التقنية لتحقيق االمتثـال الك  ] [بالتقيُّد بـ][بشأن[ الصغريةاألجسام 

وبالنظر إىل أنَّ بعثـات السـواتل الصـغرية    [ الوطنية] [بشأن اللوائح التنظيمية الوطنية ذات الصلة]].
هذه تنطوي عادة على تعـاون تقـين بـني بلـدان متعـددة، فـإنَّ الـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة           

ات مناسـبة تغطـي مجيـع اجلوانـب القانونيـة      املنخرطة فيها ُتشجَّع أيضاً على إبـرام ترتيبـات أو اتفاقـ   
  ]والتنظيمية هلذا التعاون.

    
    ٣١املبدأ التوجيهي     
إىل الغالف  [ختفيف] [اختاذ تدابري للتصدي لـ] املخاطر املرتبطة بعودة األجسام الفضائية    

    اجلوي بطريقة غري خاضعة للتحكم
ــة وضــع إجــراءات إلطــالع        ١-٣١   ــة الدولي ــدول واملنظمــات احلكومي ــي لل ــائر ينبغ [س
حسـبما  ، عـن طريـق الكيانـات املعيَّنـة [و/أو عـن طريـق األمـم املتحـدة]        [اجملتمع الـدويل]  الدول] 
عــة غــري اخلاضــعة للــتحكم لألجســام ا، علــى معلومــات أوليــة عــن العــودة املتوقَّعمليــ اًممكنــ يكــون

، ولضــمان االتصــال كــون خاضــعة لواليتــها القضــائية وســيطرهتااخلطــورة الــيت تالفضــائية احملتملــة 
للــدول واملنظمــات والتنسـيق مــن أجــل التخفيـف مــن املخــاطر املرتبطـة بتلــك األحــداث. وينبغـي     

الـيت لـيس لـديها قـدرات علـى تعقُّـب األجسـام الفضـائية أن تلـتمس الـدعم مـن            احلكومية الدولية 
الدولية األخرى اليت تتـاح لـديها تلـك القـدرات. فـإذا حصـلت دولـة         الدول واملنظمات احلكومية

عن العودة املتوقَّعـة غـري اخلاضـعة للـتحكم ألجسـام      أو منظمة حكومية دولية على معلومات أولية 
 ة القضـائية لدولـة أو منظمـة حكوميـة دوليـة أخـرى      لواليـ لفضائية حمتملة اخلطورة تكـون خاضـعة   

ــة األخــرى علــى تلــك    ولســيطرهتا، ينبغــي هلــا أن تط  ــة الدولي ــة أو املنظمــة احلكومي لــع تلــك الدول
املعلومــات عــن طريــق الكيانــات املعيَّنــة لــديها. وإذا كــان لــدى دولــة أو منظمــة حكوميــة دوليــة    

ــة   ــة اخلطــورة       معلومــات أولي ــتحكم ألجســام فضــائية حمتمل ــة غــري اخلاضــعة لل ــودة املتوقَّع عــن الع
كون خاضعة هلا أو اليت تكون حتت سيطرهتا، ينبغـي هلـا أن تطلـع    ُتعرف الوالية القضائية اليت ت ال

[سائر الدول] [اجملتمع الدويل] على هذه املعلومات عن طريق الكيانـات املعيَّنـة [و/أو عـن طريـق     
  األمم املتحدة].

ينبغي للدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة الـيت لـديها القـدرات التقنيـة واملـوارد           ٢-٣١  
تقدم املساعدة (مببادرة منها و/أو تلبيـة لطلـب) مـن أجـل حتسـني إمكانيـة التعويـل         ذات الصلة أن

على النتائج عند توقع العودة غري اخلاضعة للتحكم ألجسام فضائية حمتملـة اخلطـورة، مثـل تعقـب     
األجسام وإعداد معلومات عن مسارها. [وينبغي للدول واملنظمات احلكوميـة الدوليـة أن تتعـاون    

  ضعة للتحكم لألجسام الفضائية.]لقدرات يف جمال رصد العودة غري اخلاعلى بناء ا
إعمال اإلجراءات اآلنفـة الـذكر يف املرحلـة األخـرية مـن التحليـق املـداري        ينبغي   ٣-٣١  

للجســم الفضــائي واســتخدامها حلــني التأكــد مــن انتــهاء حتليقــه التســياري، وكــذلك عنــد اســتبانة 
ــيت    ــظاياها الـ ــائية أو شـ ــام الفضـ ــطح األرض، األجسـ ــل إىل سـ ــاً     تصـ ــك ممكنـ ــون ذلـ ــدما يكـ   عنـ
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ــة املرتبطــة بعــودة      علــى أالَّو ــة بشــأن األحــداث اخلطــرية احملتمل ميــس ذلــك بتقــدمي معلومــات أولي
  األجسام الفضائية إىل الغالف اجلوي بطريقة غري خاضعة للتحكم.  

ينبغي للدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة، التزامـاً منـها باتبـاع هنـج موضـوعي           ٤-٣١  
[ما لديها من املعلومات ذات الصـلة، حسـبما يكـون ممكنـا     وشفاف، أن تقدم يف الوقت املناسب 

ــة غــري خاضــعة         ــدعم التصــدي للمخــاطر الناشــئة عــن عــودة األجســام الفضــائية بطريق ــا، ل عملي
  ]بشأن ما يلي: لومات، حسبما يكون ممكنا عمليا،للتحكم.] [ما لديها من مع

التوقعات بشأن زمان ومكان العودة إىل الغالف اجلوي يف املسار املداري األخـري    (أ)[  
] كيلومترا (على أساس اختاذ االرتفاع املذكور معيـاراً مرجعيـا ألغـراض عمليـة)     ٨٠على ارتفاع [

  ؛[على ارتفاع مرجعي معيَّن]
  االرتطام احملتمل على املسار األرضي؛ حدود منطقة  (ب)  
  كتلة اجلسم الفضائي وحجمه؛  (ج)  
وجود أو غياب عناصر أو مواد خطـرة علـى مـنت اجلسـم الفضـائي أو يف تكـوين         (د)  

شظاياه وإمكانية وصوهلا إىل الطبقة القريبة من سطح األرض و/أو سطح األرض، إن كانـت تلـك   
  اإلمكانية معروفة؛

تدمر عناصر اجلسم الفضائي عند عودته ووصوهلا إىل سطح األرض  احتمال عدم  [(ه)  
  والكتلة التقديرية لتلك العناصر إذا كانت معروفة؛]

متطلبات واحتياطات األمان اليت ينبغي مراعاهتا يف معاجلة الشـظايا الـيت تصـل إىل      (و)  
  سطح األرض.]

مناســبة يـؤذن هلــا بــأن تقــدم وتطلــب  وينبغـي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليـة تعــيني كيانــات   
  وتتلقى هذه املعلومات.

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تنظر يف تطبيق تقنيـات تصـميم حتـد      ٥-٣١  
إىل القــدر األدىن مــن اخلطــر املــرتبط بشــظايا األجســام الفضــائية الــيت ال تتــدمر عنــد عــودة اجلســم   

  الفضائي بطريقة غري خاضعة للتحكم.
ــادة    ٦-٣١   مــن االتفــاق اخلــاص بإنقــاذ املالحــني الفضــائيني     ٥دون املســاس بأحكــام امل

وإعــادة املالحــني الفضــائيني ورد األجســام املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي، ينبغــي للدولــة أو الــدول   
صاحبة الوالية القضائية على األراضي اليت اكُتشـف فيهـا جسـم فضـائي أو األجـزاء املكونـة لـه أو        

أهنا وصلت إىل سطح األرض، [تلبية] [النظر يف] طلب الدولة أو املنظمـة احلكوميـة    حيث ُيفترض
الدولية اليت هلا الوالية القضائية والسيطرة على ذلـك اجلسـم لعقـد مشـاورات يف الوقـت املناسـب،       

 مالدولة أو املنظمة احلكومية الدولية اليت هلا الوالية القضائية والسيطرة على ذلك اجلستسدي فيها 
املشورة إىل الدولة أو الدول اليت حيتمل أن تكون قد تضررت منه وتساعدها يف حال االتفاق على 
ذلــك، يف أعمــال البحــث والتعــرف والتقيــيم والتحليــل واإلخــالء واإلعــادة فيمــا يتعلــق باجلســم أو 

  اجلسـم  اليت اكُتِشف فيها جسـم فضـائي أو شـظاياه أو ُيعتقـد أنَّ    للدولة أو الدول وينبغي  شظاياه.
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أو شظاياه قد بلغا سـطح األرض فيهـا [تلبيـة] [النظـر يف] الطلبـات الـواردة مـن الدولـة أو املنظمـة          
احلكومية اليت خيضع اجلسم الفضائي لواليتها القضائية أو سـيطرهتا التبـاع اإلجـراءات املناسـبة مـن      

جلســم الفضــائي أو فيمــا خيــص اتقيــيم والتحليــل الو التعــرفأجــل القيــام بــني مجلــة أمــور بأعمــال  
عناصره، من أجل جتنب اآلثار الضارة املتأتية عن أيِّ مـواد خطـرة ميكـن أن ال تكـون قـد تـدمرت       

  عند عودته بطريقة غري خاضعة للتحكم.
    

    ٣٢املبدأ التوجيهي     
    )٢٢(مراعاة احتياطات األمان عند استخدام مصادر أشعة الليزر املارة عرب الفضاء اخلارجي    

استخدم كيان حكـومي و/أو غـري حكـومي أجهـزة ليـزر تولـد أشـعة متـر عـرب          إذا   ١-٣٢  
الفضاء اخلـارجي القريـب مـن األرض، فينبغـي للدولـة أو املنظمـة احلكوميـة الدوليـة الـيت يقـع هـذا            
ــزر عرضــاً         ــل احتمــال إضــاءة أشــعة اللي ــها القضــائية وخيضــع لســيطرهتا أن حتل ــان حتــت واليت الكي

وجتري تقييماً كميا لقـوة إشـعاع الليـزر عنـد نقطـة تفاعلـه مـع األجسـام         لألجسام الفضائية املارة؛ 
الفضــائية العــابرة؛ وأن تقــيِّم إذا أمكــن خطــر تعــرُّض األجســام الفضــائية للخلــل و/أو التلــف و/أو   

  التحطم بسبب هذه اإلضاءة، ومراعاة تدابري االحتياط املالئمة عند الضرورة.
    

    والتوعية على الصعيد الدويلالتعاون وبناء القدرات   -جيم  
تدابري التعاون الدويل فيما خيـص الـدول واملنظمـات احلكوميـة      ٢٤و ٢٣يتناول املبدآن التوجيهيان 

الدولية املعنية الـيت تـأذن بأنشـطة فضـائية أو تقـوم هبـا. وهتـدف التـدابري إىل تعزيـز اسـتدامة أنشـطة            
وجيهيــان تــدابري لتعزيــز التعــاون الــتقين وبنــاء  الفضــاء يف األمــد البعيــد. ويتضــمن هــذان املبــدآن الت 

القدرات لزيادة إمكانيات النهوض يف البلدان الناميـة بالقـدرات الوطنيـة عـن طريـق تكـوين رصـيد        
للمتطلبات والعمليات واللوائح التنظيمية الوطنية وااللتزامات املتعددة األطـراف   وفقاًمعريف وطين، 

انون الـدويل. وميكـن أن تسـهم أنشـطة بنـاء القـدرات إسـهاماً        وقواعد عـدم االنتشـار املنطبقـة والقـ    
كبرياً يف تعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد عـن طريـق االسـتفادة مـن املعـارف      
اليت اكتسبتها الدول واملنظمات احلكوميـة الدوليـة علـى مـدى سـنوات عديـدة مـن القيـام بأنشـطة          

ع علــى هــذه اخلــربات أن يعــزز أمــان أنشــطة الفضــاء ويفيــد مجيــع  فضــائية. وميكــن إلتاحــة االطِّــال
  مستخدمي الفضاء اخلارجي.

    
    ٢٣املبدأ التوجيهي     
    تعزيز التعاون الدويل وتيسريه دعماً الستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد    

علـى اسـتخدام   ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تعزز التعاون الدويل   ١-٢٣  
للقانون الدويل ذي الصلة.] [امتثـاالً للقـوانني    وفقاًالفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وتيسِّره [

والسياسـات الوطنيــة وعلــى أسـاس يقبلــه مجيــع األطــراف.]، دون املسـاس حبقــوق امللكيــة الفكريــة    
                                                                    

ُعِقدت مناقشات مستفيضة بشأن هذا املبدأ التوجيهي، واتَّفق الفريق العامل على إرجاء املناقشات بشأنه، بانتظار   )٢٢(  
 .االتفاق على الديباجة ومواءمة اجملموعة النهائية للمبادئ التوجيهية
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طلبـات والعمليـات واللـوائح    اللتزامات عدم االنتشار الدولية ذات الصلة و[التشريعات] [املت وفقاًو
الوطنية. [وينبغي إقامة ذلك التعاون بني الكيانات احلكوميـة وغـري احلكوميـة والتجاريـة      ]التنظيمية

والعلمية، على املستوى العاملي واملتعدِّد األطراف واإلقليمي والثنائي وفيما بني البلدان على خمتلـف  
  مستويات التنمية.]

  ٢-٢٣  
  الوفود.] لكي تنظر فيهما ٢‐٢٣للفقرة  ُتعرض أدناه صيغتان[

  ]١[الصيغة 
[ينبغي جلميع الدول، وال سيما الدول اليت لديها قـدرات فضـائية ذات صـلة وبـرامج الستكشـاف      
الفضاء اخلارجي واسـتخدامه، أن تسـاهم يف تعزيـز وتوطيـد التعـاون الـدويل يف جمـال الفضـاء علـى          

فيـه   أساس املساواة واملنفعة املتبادلة وعدم التمييـز. ويف هـذا السـياق، ينبغـي االهتمـام خصوصـاً مبـا       
مصــلحة البلــدان الناميــة والبلــدان الــيت لــديها بــرامج فضــاء [حديثــة العهــد] [جديــدة] ومنفعتــها.     
[وتشجَّع البلدان املتقدمة على تقدمي املساعدة التقنية واملالية الالزمة للبلدان النامية ليتسىن هلا تنفيـذ  

 استكشــاف الفضــاء هــذه املبــادئ التوجيهيــة.] وللــدول حريــة حتديــد مجيــع جوانــب مشــاركتها يف
للقـانون الـدويل ذي الصـلة ودون     وفقـاً اخلارجي واستخدامه على أساس يقبلـه مجيـع األطـراف [،    

إجراء يرمي أيِّ التأثري املفرط سلباً على املصاحل املشروعة للدول األخرى]. [وينبغي الثين عن اختاذ 
  إىل منع الدول األخرى من التعاون العملي يف جمال الفضاء.]]

  ]٢لصيغة [ا
[ينبغي جلميع الدول، وال سيما الدول اليت لديها قـدرات فضـائية ذات صـلة وبـرامج الستكشـاف      
الفضاء اخلارجي واستخدامه، أن تساهم يف تعزيز وتوطيـد التعـاون الـدويل علـى اسـتدامة األنشـطة       

هتمــام الفضــائية يف األمــد البعيــد علــى أســاس يقبلــه مجيــع األطــراف. ويف هــذا الســياق، ينبغــي اال   
خصوصاً مبا فيه مصلحة البلدان النامية والبلـدان الـيت لـديها بـرامج فضـاء حديثـة العهـد ومنفعتـها.         
وللدول حرية حتديد مجيـع جوانـب مشـاركتها يف استكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه علـى         

مثـل  أساس يقبله مجيع األطراف. وينبغي أن تكون األحكـام الـيت ختضـع هلـا أنشـطة التعـاون هـذه،        
  العقود وغريها من اآلليات امللزمة قانوناً، منصفة ومعقولة.]

ينبغــي للــدول الــيت تقــوم بأنشــطة فضــائية دوليــة ُتســتخدم فيهــا أصــناف خاضــعة     ٣-٢٣  
للمراقبـة (أجســام أو مــواد أو مصـنوعات أو معــدات أو براجميــات أو تكنولوجيـا) ُيحظــر الكشــف    

لب مستويات مناسبة من املراقبة، أو تـأذن بالقيـام بتلـك    عنها أو نقلها الحقاً دون إذن ومن مث تتط
لاللتزامـات املتعـددة    وفقـاً األنشطة أو تعتزم اإلذن هبا أو القيام هبا، أن تضمن القيـام هبـذه األنشـطة    

األطراف ومعايري ومبادئ عدم االنتشار والقانون الدويل، يف ظـل احتـرام حقـوق امللكيـة الفكريـة،      
انت اجلهات اليت تقوم هبذه األنشطة كيانات حكومية أو غري حكوميـة أو  بصرف النظر عما إذا ك

  منظمات حكومية دولية تنتمي إليها هذه الدول. 
ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة أن تنظــر يف تشــجيع التعــاون الــتقين     ٤-٢٣  

التنمية املستدامة على الدويل من أجل تعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد ودعم 
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كوكب األرض. وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تدعم املبـادرات احلاليـة وأن تنظـر    
يف استحداث أشكال جديدة من التعاون اإلقليمي والدويل من أجل تعزيز بناء القدرات الفضـائية،  

الدوليــة ذات الصــلة بشــأن عــدم  لاللتزامــات وفقــاًمبراعـاة احتياجــات البلــدان الناميــة ومصــاحلها، و 
االنتشار والتشريعات واللوائح التنظيمية الوطنية. وينبغي أيضاً للدول واملنظمات احلكومية الدوليـة  

علــى وضــع ترتيبــات خبصــوص الضــمانات التكنولوجيــة مــن شــأهنا املســاعدة علــى بنــاء   تشــجِّعأن 
فقـاً للمتطلبـات ذات الصـلة مـن أجـل      القدرات الفضائية، يف ظل احترام حقوق امللكية الفكرية وو

  االستدامة يف األمد البعيد.
  ٥-٢٣  

  الوفود.] لكي تنظر فيهما ٥‐٢٣ُتعرض أدناه صيغتان للفقرة [
  ]١[الصيغة 

[ينبغي للدول أن تضع ما يلزم من لـوائح تنظيميـة قانونيـة وإداريـة بشـأن التعـاون يف احلـاالت الـيت         
للمراقبة، وأن تسعى إىل إقامة عالقـات تعـاون علـى أسـاس      تصدَّر أو ُتستورد فيها أصناف خاضعة

تبادل املنافع وتساوي املزايا حلماية هذه األصناف. وينبغي للدول أن تضـمن، بواسـطة اتفاقـات أو    
ترتيبات أخرى يضفى عليهـا الطـابع املؤسسـي علـى النحـو الواجـب مبقتضـى التشـريعات الوطنيـة،          

املستوردة اخلاضعة للمراقبة خالل وجودهـا يف أراضـي الدولـة     األمن واألمان فيما يتعلق باألصناف
  املستوردة. وينبغي على وجه اخلصوص أن تتشاور الدول للتوصل إىل اتفاق بشأن ما يلي:

الرصد والتحقُّق بعـد البيـع للتأكـد مـن عـدم تعـرُّض األصـناف اخلاضـعة للمراقبـة            (أ)  
  لالستخدام أو النقل إىل طرف ثالث دون إذن؛  

  تعزيز إجراءات االعتماد والتوثيق القانوين لالستعمال النهائي على مستوى الدولة؛  ب)(  
اإلشراف القـانوين علـى العقـود واألنشـطة املسـتندة إىل عقـود، مـن أجـل التيسـري            (ج)  

الفعال للتطبيق السليم للتدابري املتفق عليها بشأن االستعمال النهائي ومنع نشـوء أيِّ ظـروف ميكـن    
صناف املصدَّرة اخلاضـعة للمراقبـة أن تصـبح، عنـد وجودهـا يف أراضـي الدولـة املسـتوردة،         فيها لأل

  موضوعاً لتنازع االختصاص القضائي أو ُتستعمل يف أغراض غري مشروعة؛
ضمان أن تكون لدى اهليئات املعنية التابعة للدولة الصالحيات والقدرات الالزمة   (د)  

اضعة للمراقبة واختاذ ما يلـزم مـن تـدابري عنـد افتـراض عـدم       لرصد االستعمال النهائي لألصناف اخل
  االمتثال ملعايري ومبادئ عدم االنتشار فيما يتعلق باالستعمال النهائي.]

  ]٢[الصيغة 
[ينبغي أن تعزز الدول لوائحها التنظيمية القانونيـة واإلداريـة خبصـوص التعـاون الـدويل. وينبغـي أن       

اون على أساس املسـاواة واملنفعـة املتبادلـة. ولالسـتفادة مـن هـذا       تسعى الدول إىل إقامة عالقات تع
التعاون إىل أقصى حد ممكن، ينبغي للـدول أن تـنص، يف اتفاقـات أو ترتيبـات أخـرى، علـى تنفيـذ        

  تدابري ُيضفى عليها الطابع املؤسسي املناسب وفقاً لتشريعاهتا الوطنية.]
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باحلطـام الفضـائي، برعايـة مكتـب     ميكن إنشاء صـندوق دويل للتربعـات خـاص      ٦-٢٣[  
شؤون الفضاء اخلارجي، من أجل دعم األنشطة الرامية إىل إزالة احلطام الفضائي املوجود حاليـا أو  
ختفيفه، و/أو احليلولة دون تكوُّن مزيد من احلطـام الفضـائي مسـتقبالً و/أو احلـد مـن آثـاره. ولعلـه        

يف أنشطة الفضـاء، علـى النظـر يف أن ختصِّـص      ميكن تشجيع الدول األعضاء، خاصة الدول الرائدة
هلذا الصندوق نسبة مئوية من ميزانياهتا املرصودة ألنشطة الفضـاء مـن أجـل تعزيـز اسـتدامة أنشـطة       
الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، ودعم التنمية املسـتدامة علـى كوكـب األرض ودعـم االسـتخدام      

  املستدام للفضاء.]
    

    ٢٤املبدأ التوجيهي     
تبادل التجارب املتعلقة باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد ووضع إجراءات     

  )٢٣(جديدة، حسب االقتضاء، لتبادل املعلومات
  

ينبغي أن تتبادل الـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة، وفـق مـا هـو متفـق عليـه            ١-٢٤  
ــة باســتدامة أنشــطة ال    ــد، مــع   جتارهبــا وخرباهتــا ومعلوماهتــا املتعلق فضــاء اخلــارجي يف األمــد البعي

جهات منها الكيانـات غـري احلكوميـة، وأن تضـع وتعتمـد إجـراءات لتيسـري مجـع معلومـات عـن           
السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز استدامة أنشطة الفضـاء يف األمـد البعيـد وتعمـيم تلـك املعلومـات       

يـة الدوليـة، عنـد حتسـني إجراءاهتـا      بفعالية [، بدون أيِّ متييز.] وميكـن للـدول واملنظمـات احلكوم   
لتبادل املعلومات، أن تضع يف اعتبارها ممارسات تبادل البيانات القائمة الـيت تسـتخدمها كيانـات    

  غري حكومية.
ينبغي اعتبار جتارب اجلهات املنخرطـة يف أنشـطة فضـائية وخرباهتـا ذات فائـدة يف        ٢-٢٤  

اخلــارجي يف األمــد البعيــد. ومــن مث، ينبغــي أن  وضــع تــدابري فعالــة لتعزيــز اســتدامة أنشــطة الفضــاء
تتبادل الدول واملنظمات احلكومية الدولية التجارب واخلربات ذات الصـلة لتعزيـز اسـتدامة أنشـطة     

  متييز].أيِّ الفضاء يف األمد البعيد [، بدون 
    

  )٢٤(البحث والتطوير يف اجملالني العلمي والتقين  -دال  
    

  )٢٥(التوجيهية ومراجعتها وحتديثهاتنفيذ املبادئ   -ثالثاً  
  

ُتعرض أدنـاه صـيغتان بشـأن تنفيـذ املبـادئ التوجيهيـة ومراجعتـها وحتـديثها لكـي تنظـر           [  
  .]فيهما الوفود

                                                                    
إرجاء املناقشات بشأنه، بانتظار  ُعِقدت مناقشات مستفيضة بشأن هذا املبدأ التوجيهي، واتَّفق الفريق العامل على  )٢٣(  

النص املتبقي الوارد بني معقوفتني لغى وسُي .االتفاق على الديباجة ومواءمة اجملموعة النهائية للمبادئ التوجيهية
 لى الديباجة.حاملا ُيتَّفق ع

 ُنقل املبدآن التوجيهيان الواردان سابقاً يف هذا القسم إىل اجلزء ألف.  )٢٤(  

هذه  ها وحتديثها. ومبا أنَّيتضمن سابقاً أفكاراً بشأن تنفيذ املبادئ التوجيهية ومراجعت ٢٩كان املبدأ التوجيهي   )٢٥(  
 مة حاليا.املقترحات ترد اآلن يف القسم الثالث، فلم يعد هذا املبدأ ضمن املبادئ التوجيهية املرقَّ
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  ]١[الصيغة 
ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية اليت تقوم بأنشطة فضائية أو تعتـزم القيـام هبـا أن      -٢٤

] [يضمن] التقيد هبذه املبادئ التوجيهية، رهناً بالتشريعات الوطنيـة،  تضع إطاراً تنفيذيا [يفضي إىل
املبادئ أنَّ تقيُّداً صارماً ومنهجيا وشامالً إىل أقصى حد ممكن عمليا. وينبغي أن يوضع يف احلسبان 

التوجيهية تضم جمموعة من التدابري املعترف هبا دوليا لضمان اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف     
مــد البعيــد ولاللتــزام بضــماهنا، وعلــى وجــه اخلصــوص زيــادة أمــان العمليــات الفضــائية. وينبغــي  األ

الربهنة بشفافية على [االمتثال لـ] [تنفيذ] املبـادئ التوجيهيـة. [وينبغـي تشـجيع الـدول واملنظمـات       
ــدة     ــة ووضــع إجــراءات جدي ــة بفعالي ــة علــى إدارة اإلجــراءات احلالي ــة الدولي إذا اقتضــت  ،احلكومي

الســتيفاء متطلبــات املبــادئ التوجيهيــة وممارســة الرقابــة التنظيميــة الالزمــة.] وينبغــي أن   ،الضــرورة
تواصل الـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة حبوثهـا بشـأن االسـتخدام املسـتدام للفضـاء اخلـارجي           

ئ وتطوير تكنولوجيات وعمليات وخـدمات مسـتدامة يف جمـال الفضـاء، وفقـاً ملـا توصـي بـه املبـاد         
التوجيهيــة، وذلــك مــن بــاب االهتمــام بتلــك اجملــاالت. وينبغــي مواكبــة التطــور يف تنفيــذ األنشــطة  
الفضائية واكتساب املزيد من املعارف مبراجعة املبادئ التوجيهية وتنقيحها دوريـا لضـمان اسـتمرار    

سـتدامة أنشـطة   الدول ومجيع الكيانات اليت تقوم بأنشطة فضائية يف االسترشـاد الفعـال هبـا لتعزيـز ا    
  الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.

ــة أن تعتــرب األمــم املتحــدة احملفــل الرئيســي        -٢٥ ــة الدولي وينبغــي للــدول واملنظمــات احلكومي
إلجراء حوار مؤسسي متواصل حول املسائل املتعلقـة بتنفيـذ املبـادئ التوجيهيـة. [وينبغـي لألمـم       

ي يف األغــراض الســلمية، أن تتــيح إمكانيــة  املتحــدة، مــن خــالل جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارج  
مناقشة قضـايا حمـددة مرتبطـة بتنفيـذ املبـادئ التوجيهيـة وحبـث تلـك القضـايا واالتفـاق بشـأهنا.]            
[ويف هذا الصدد، ينبغي أن تنظر جلنة استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية يف دعـوة     

ــة إىل تقــدمي تقــار   ــة الدولي ــة منتظمــة عــن جتارهبــا يف تطبيــق   الــدول واملنظمــات احلكومي ير مرحلي
املبادئ التوجيهيـة] [، رمبـا فيمـا يتصـل باآلليـة القائمـة فعـالً منـذ وقـت طويـل لضـمان الشـفافية             
ــارير الســنوية بشــأن األنشــطة الفضــائية        ــارير مســتقلة و/أو ضــمن التق ــا يف تق ــة،] [إم ــاء الثق وبن

لية علـى عـرض ممارسـاهتا وجتارهبـا يف تنفيـذ      الوطنية]. [وتشجَّع الدول واملنظمات احلكومية الدو
هذه املبادئ التوجيهية، يف إطار جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السـلمية.] [وينبغـي   
أيضــاً للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة، وفقــاً ملســؤولياهتا مبوجــب املعاهــدات واالتفاقيــات    

ء اخلارجي، أن تسعى، يف إطـار جلنـة اسـتخدام الفضـاء     واملبادئ والقرارات احلالية املتعلقة بالفضا
اخلارجي يف األغراض السلمية، وبالتعاون مع مكتب شؤون الفضاء اخلـارجي حسـب االقتضـاء،    

  إىل تبديد أيِّ شواغل تثار خبصوص تنفيذ املبادئ التوجيهية.]
تخدام املسـتدام  [وينبغي أن تواصل الدول واملنظمات احلكومية الدولية حبوثها بشـأن االسـ    -٢٦

للفضاء اخلارجي وتطـوير تكنولوجيـات وعمليـات وخـدمات مسـتدامة يف جمـال الفضـاء، وفقـاً ملـا          
توصي به املبادئ التوجيهية، وذلك مـن بـاب االهتمـام بتلـك اجملـاالت. وينبغـي مواكبـة التطـور يف         

يـة وتنقيحهـا دوريـا    تنفيذ األنشطة الفضائية واكتساب املزيد من املعـارف مبراجعـة املبـادئ التوجيه   
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لضمان استمرار الدول ومجيع الكيانات اليت تقوم بأنشطة فضائية يف االسترشـاد الفعـال هبـا لتعزيـز     
  استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.]

وميكن للدول عرض مقترحات مببادئ توجيهيـة جديـدة أو تعـديالت للمبـادئ التوجيهيـة        -٢٧
  اللجنة. احلالية لكي تنظر فيها

  ]٢[الصيغة 
تشجَّع الدول واملنظمات احلكومية الدولية املعنية اليت تقوم بأنشطة فضائية أو تعتزم القيـام    -٢٤

ووفقـاً  عمليـا  هبا على النظر يف وضع إطار تنفيـذي هلـذه املبـادئ التوجيهيـة، إىل أقصـى حـد ممكـن        
  وإجراءاهتا اإلدارية املعمول هبا. لسياساهتا وقوانينها ولوائحها التنظيمية الوطنية املنطبقة

احملفـل   وجلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية هي هيئة األمم املتحدة اليت تعترب  - ٢٥
  يذ املبادئ التوجيهية ومراجعتها.الرئيسي إلجراء حوار مؤسسي متواصل حول املسائل املتعلقة بتنف

ــة إىل الرصــيد     -٢٦ ــادئ التوجيهي ــاالكــبري مــن املعــارف املتاحــة   وتســتند املب ــذ   حالي بشــأن تنفي
إعــداد املبــادئ التوجيهيــة كشــف أيضــاً عــن   أنَّ األنشــطة الفضــائية بطريقــة آمنــة ومســتدامة. غــري   

جماالت مل يبلغ فيها مستوى املعارف العلمية والتقنية أو اخلربة املكتسـبة مـا يكفـي لتشـكيل أسـاس      
جيهي معـيَّن. وينبغـي أن تواصـل الـدول واملنظمـات احلكوميـة       متني ُيستند إليه يف اإليصاء مببـدأ تـو  

الدولية املعنية حبوثها بشأن االستخدام املستدام للفضاء اخلارجي من أجل متكني الدول من مراجعة 
هذه املبادئ التوجيهية وتنقيحها دوريا لضمان االستمرار يف االسترشاد الفعال هبـا لتعزيـز اسـتدامة    

  رجي يف األمد البعيد.أنشطة الفضاء اخلا
وميكن للـدول األعضـاء يف جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية عـرض            -٢٧

  مقترحات لتعديل هذه املبادئ التوجيهية لكي تنظر فيها اللجنة.
  




