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221117    221117    V.17-07212 (A)

*1707212*  

   جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة اخلامسة واخلمسون

        ٢٠١٨شباط/فرباير  ٩ -كانون الثاين/يناير  ٢٩فيينا، 
      البعيداملبادئ التوجيهية بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد     
    مذكِّرة من األمانة    

ل اجلزء ألف الذي يتضــمن املبادئ التوجيهية ال :تنقســم هذه الوثيقة إىل جزأين يت مت بشــأهنا التوصــُّ
اخلارجي يف األغراض  إىل توافق يف اآلراء أثناء الدورة التاســعة واخلمســني للجنة اســتخدام الفضــاء

عت إبان  ليتاالســـلمية، واجلزء باء الذي يتضـــمن نص الديباجة واملبادئ التوجيهية بصـــيغتها  ُوضـــِ
 ،رجي يف األمد البعيداســـتدامة أنشـــطة الفضـــاء اخلااالجتماع اخلامس للفريق العامل املعين باختتام 

  .٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر  ٦إىل  ٢املعقود يف فترة ما بني الدورات يف فيينا من 
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  اجلزء ألف    
      املبادئ التوجيهية املتَّفق عليها    

    )١(طار التنظيمي ألنشطة الفضاءالسياسة العامة واإل  -ألف  
ظمات احلكومية إرشــــــادات موجَّهة إىل احلكومات واملن ٤و ٣و ٢و ١ترد يف املبادئ التوجيهية 

امة وأطر تنظيمية عالدولية املعنية، اليت تأذن بأنشــطة فضــائية أو تقوم هبا، بشــأن وضــع ســياســات 
  لبعيد.وممارسات تدعم استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد ا

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

يمية وطنية ينبغي للدول أن تعتمد وتنقِّح وتعدِّل، حســــــب االقتضــــــاء، أطرًا تنظ  ١-١  
ة املتعلقة بالفضــاء األمم املتحدبشــأن أنشــطة الفضــاء اخلارجي مبراعاة التزاماهتا مبوجب معاهدات 

طِلقة. وينبغي ُماخلارجي باعتبارها دوًال مســـــؤولة عن أنشـــــطة الفضـــــاء اخلارجي الوطنية ودوًال 
ية، أن تنظر يف احلاجة للدول، عند اعتمادها أو تنقيحها أو تعديلها أو تنفيذها أطرًا تنظيمية وطن

  األمد البعيد. إىل ضمان وتعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف
وغري  مع تزايد أنشــــــطة الفضــــــاء اخلارجي اليت تقوم هبا جهات فاعلة حكومية  ٢-١  

ن أنشــطة الفضــاء اليت عحكومية يف شــىت أحناء العامل، ونظرًا إىل أنَّ الدول تتحمل مســؤولية دولية 
لدول أو تنقِّح أو تعدِّل أ يمية من أجل طرًا تنظتقوم هبا كيانات غري حكومية، ينبغي أن تعتمد ا

قبولة عمومًا للقيام ضـــــمان التطبيق الفعال للقواعد واملعايري واملمارســـــات الدولية ذات الصـــــلة امل
  بأنشطة الفضاء اخلارجي بأمان.

نبغي للدول يعند وضـــــع أطر تنظيمية وطنية أو تنقيحها أو تعديلها أو اعتمادها،   ٣-١  
عات الوطنية الذي يتضــمن توصــيات بشــأن التشــري ٦٨/٧٤أن تراعي أحكام قرار اجلمعية العامة 

سلمية. وينبغي ستخدامه يف األغراض ال ضاء اخلارجي وا ستكشاف الف صلة با بوجه خاص  ذات ال
 عي أيضـــًا، قدر اإلمكان،أالَّ تكتفي الدول مبراعاة املشـــاريع واألنشـــطة الفضـــائية احلالية بل أن ترا

ئمة يف الوقت التطور املحتمل لقطاعها الفضــــــائي الوطين، وأن تتوخى وضــــــع لوائح تنظيمية مال
  املناسب من أجل اجتناب الثغرات القانونية يف هذا الصدد.

ينبغي للدول أن تضــــع يف اعتبارها، عند ســــن لوائح تنظيمية جديدة أو تنقيح أو   ٤-١  
املادة الســـادســـة من معاهدة املبادئ املنظِّمة ألنشـــطة تعديل التشـــريعات احلالية، التزاماهتا مبوجب 

الدول يف ميدان اســتكشــاف واســتخدام الفضــاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام الســماوية 
ثل األمان  نة م ئل معيَّ ية مبســـــــا ية الوطن عادة على أن ُتعىن اللوائح التنظيم قد جرت ال األخرى. و

__________ 

النصوص الواردة يف مقدِّمة كل قسم متَّفق عليها مبدئيًّا، غري أنَّ اجلزء ألف من هذه الوثيقة ال يتضمن سوى   )١(  
النصوص الكاملة للمقدِّمات بعد ضم  مواءمة، إقرارًا بضرورة الواردة فيه األسطر األوىل من خمتلف املقدِّمات

 املجموعتني األوىل والثانية من املبادئ التوجيهية إىل جانب نص الديباجة لتشكيل جمموعة كاملة من هذه املبادئ.
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سؤولية واملوثوقية والتكلفة. وين بغي للدول أن تتوخى، عند وضع لوائح تنظيمية جديدة، تعزيز وامل
استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، على أالَّ تبلغ درجة اإللزام يف اللوائح حد احليلولة 

  دون اختاذ مبادرات لتحقيق هذا اهلدف.
    

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

    تنقيحها أو تعديلها، حسب االقتضاء  أو
ة منطبقة على ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، عند وضــع تدابري تنظيمي  ١-٢  

عديلها، حســـــب تاســـــتدامة أنشـــــطة الفضـــــاء اخلارجي يف األمد البعيد أو تنقيح تلك التدابري أو 
ت األمم املتحدة املتعلقة ا الدولية، مبا فيها االلتزامات مبوجب معاهدااالقتضــــــاء، أن تنفذ التزاماهت
  بالفضاء اليت هي طرف فيها.

ية، عند وضــــــع أطر تنظيمية و  ٢-٢   لدول ية أو ينبغي للدول واملنظمات احلكومية ا طن
  تنقيحها أو تعديلها، حسب االقتضاء: 

الذي يتضــــمن توصــــيات بشــــأن  ٦٨/٧٤أن تراعي أحكام قرار اجلمعية العامة   (أ)  
  التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية؛

خفيف احلطام أن تنفذ تدابري لتخفيف احلطام الفضــــــائي مثل املبادئ التوجيهية لت  (ب)  
  ات املعمول هبا؛اخلارجي يف األغراض السلمية، من خالل اآلليالفضائي للجنة استخدام الفضاء 

شغيلها  (ج)   ضائية وت صدى، قدر اإلمكان، ملخاطر إطالق األجسام الف يف املدار  أن تت
  بيئة؛وعودهتا إىل الغالف اجلوي، اليت هتدد الناس واملمتلكات والصحة العامة وال

ف قدر عامة تدعم فكرة التخفيع على وضــع لوائح تنظيمية وســياســات أن تشــجِّ  (د)  
. وتشــجَّع الدول اإلمكان من تأثري األنشــطة البشــرية يف كوكب األرض ويف بيئة الفضــاء اخلارجي

ــــــتنادًا إ ــــــتدامة ىل أهداف التواملنظمات احلكومية الدولية على التخطيط ألنشــــــطتها اس نمية املس
  األرض؛كوكب لفضاء واقة باستدامة املتطلبات الوطنية الرئيسية واالعتبارات الدولية املتعل وإىل

ر القدرة أن تنفذ اإلرشــــادات الواردة يف إطار األمان اخلاص بتطبيقات مصــــاد  (ه)  
اســـتخدام مصـــادر بالنووية يف الفضـــاء اخلارجي وأن حتقق الغرض املنشـــود من املبادئ املتصـــلة 
هبا اليت ت يات املعمول  خلارجي من خالل اآلل ية يف الفضـــــــاء ا قدرة النوو طارًا تنظيميًّا تيال ح إ

ل اســـتخدام مصـــادر القدرة وقانونيًّا وتقنيًّا يبيِّن املســـؤوليات وآليات تقدمي املســـاعدة، وذلك قب
  النووية يف الفضاء اخلارجي؛

ية،   (و)   ية احلال لدول ية ا ــــــتخدام املعايري التقن ئد املحتمل جنيها من اس أن تراعي الفوا
ــــتشــــارية املعنية بنظم فيها املعايري اليت تنشــــرها املنظم  مبا ة الدولية للتوحيد القياســــي واللجنة االس

البيانات الفضــائية وهيئات التوحيد القياســي الوطنية. وعالوة على ذلك، ينبغي للدول أن تنظر يف 
استخدام املمارسات املوصى هبا واملبادئ التوجيهية الطوعية املقترحة من جلنة التنسيق املشتركة بني 

  ية باحلطام الفضائي وجلنة أحباث الفضاء؛الوكاالت واملعن
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ة متنوعة من أن تقيِّم التكاليف واإلجيابيات والســلبيات واملخاطر خبصــوص جمموع  (ز)  
لقدرات التقنية البدائل وأن تضــــــمن وضــــــوح الغرض من هذه التدابري وإمكانية تطبيقها مبراعاة ا

اللوائح التنظيمية أيضـــًا  . وينبغي أن تتســـموالقانونية واإلدارية للدول اليت تفرض اللوائح التنظيمية
ملا ثال، من حيث ا يل امل ــــــب ثال هلا (على س فة االمت ل أو الوقت أو بالكفاءة من حيث تقليل تكل

  املخاطر) مقارنة بالبدائل املمكنة األخرى؛ 
شورة خالل عمل  (ح)   سداء امل شجِّع الكيانات الوطنية املعنية على إ ية وضع األطر أن ت
 قد تترتب على درجة إلزام اليت ختضع هلا أنشطة الفضاء، تالفيًا للنتائج غري املقصودة اليتالتنظيمية 

  ية أخرى؛زائدة عن احلد يف عملية التنظيم أو تعاُرض هذه العملية مع التزامات قانون
ذه املبادئ أن تدرس وتكيِّف التشــــريعات احلالية ذات الصــــلة لضــــمان امتثاهلا هل  (ط)  

  اعاة احلاجة إىل فترات انتقالية حسب مستوى تطورها التقين.التوجيهية، مبر
    

    ٣املبدأ التوجيهي     
    اإلشراف على األنشطة الفضائية الوطنية    

يانات غري كينبغي للدول، عند إشــــرافها على األنشــــطة الفضــــائية اليت تقوم هبا   ١-٣  
ا، اليت تقوم أو ســـيطرهت/حكومية، ضـــمان أن تكون لدى الكيانات اخلاضـــعة لواليتها القضـــائية و

والقيام هبا مبا خيدم  بأنشطة الفضاء اخلارجي، اهلياكل واإلجراءات الالزمة لتخطيط أنشطة الفضاء
أن تكون لديها وسائل واهلدف املتمثل يف تعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، 

  لية ذات الصلة. يات الوطنية والدواالمتثال لألطر التنظيمية واملتطلبات والسياسات والعمل
ي وعن تتحمل الدول مســــؤولية دولية عن األنشــــطة الوطنية يف الفضــــاء اخلارج  ٢-٣  

عن اإلشــــراف املســــتمر واإلذن بتلك األنشــــطة، اليت جيب القيام هبا وفقًا للقانون الدويل املنطبق، 
ن الكيانات اليت كل كيان م تشـــــجِّععليها. وينبغي للدول، يف إطار وفائها بتلك املســـــؤولية، أن 

  تقوم بأنشطة فضائية على القيام مبا يلي:
رجي بأمان توفري مجيع الكفاءات التقنية الالزمة للقيام بأنشــــــطة الفضـــــــاء اخلا  (أ)  

الســـياســـات والعمليات ومســـؤولية ومتكني الكيان املعين من االمتثال لألطر التنظيمية واملتطلبات و
  ذات الصلة، واحلفاظ على تلك الكفاءات؛ احلكومية واحلكومية الدولية

ء اخلارجي وضــع متطلبات وإجراءات حمدَّدة تتناول أمان وموثوقية أنشــطة الفضــا  (ب)  
  اخلاضعة لسيطرة الكيان املعين، يف مجيع مراحل البعثات؛

ي يف األمد تقييم مجيع املخاطر اليت تتعرض هلا اســــتدامة أنشــــطة الفضــــاء اخلارج  (ج)  
بعثات، واختاذ تدابري أنشــــطة الفضــــاء اليت يقوم هبا الكيان املعين، يف مجيع مراحل الالبعيد بســــبب 

  للتخفيف من تلك املخاطر قدر اإلمكان.
إضــافة إىل ذلك، تشــجَّع الدول على تعيني كيان واحد أو أكثر لتولِّي املســؤولية   ٣-٣  

دعم أهداف التنمية املستدامة  عن ختطيط وتنسيق وتقييم األنشطة الفضائية هبدف تعزيز فعاليتها يف
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عالوة على خدمة أهداف املبادئ التوجيهية املتعلقة باســـتدامة أنشـــطة الفضـــاء اخلارجي يف األمد 
  البعيد حسب منظور ورؤية أمشل.

اخلارجي  ينبغي أن تضـــمن الدول قيام إدارة الكيان الذي يقوم بأنشـــطة الفضـــاء  ٤-٣  
تمثل يف تعزيز ضـــــاء والقيام هبا مبا خيدم اهلدف املبوضـــــع هياكل وإجراءات لتخطيط أنشـــــطة الف

يت ينبغي لإلدارة أن اســــتدامة أنشــــطة الفضــــاء اخلارجي يف األمد البعيد. ومن التدابري املناســــبة ال
  تتخذها يف هذا الشأن ما يلي:

اء اخلارجي االلتزام، على أعلى مســتوى يف الكيان، بتعزيز اســتدامة أنشــطة الفضــ  (أ)  
  يد؛يف األمد البع

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

لفضـــــاء احلث، قدر اإلمكان، على أن يكون التزام الكيان باســـــتدامة أنشـــــطة ا  (ج)  
التخطيط ألنشطة الفضاء بجمسَّدًا يف هيكله اإلداري ويف إجراءاته اخلاصة اخلارجي يف األمد البعيد 

  اخلارجي وإعدادها والقيام هبا؛
 التشــجيع، حســب االقتضــاء، على إطالع جهات أخرى على خربات الكيان يف  (د)  

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

ت املعنية تعيني جهة اتصــال داخل الكيان تكلَّف مبســؤولية التواصــل مع الســلطا  (ه)  
ن تدابري عاجلة من ملتحقيق الكفاءة يف تبادل املعلومات يف الوقت املناســـب وتنســـيق ما قد ُيتخذ 

  أجل تعزيز أمان أنشطة الفضاء اخلارجي واستدامتها.
ل وتشــاور مناســبة  ٥-٣   داخل  ينبغي أن تعمل الدول على ضــمان وجود آليات َتواصــُ

هليئات. فمن شــأن اهليئات املختصــة اليت تشــرف على أنشــطة الفضــاء أو تقوم هبا وفيما بني تلك ا
ائح تنظيمية متســـقة التواصـــل داخل اهليئات التنظيمية املعنية وفيما بينها أن يســـاعد على وضـــع لو

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

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

    اليت تستخدمها السواتل
لدويل لالتصاالت ينبغي للدول، يف إطار الوفاء بالتزاماهتا مبوجب دستور االحتاد ا  ١-٤  

ا الســـتدامة أنشـــطة الف ضـــاء يف األمد البعيد ولوائح الراديو الصـــادرة عنه، أن تويل اهتمامًا خاصـــًّ
بانة املتعلقة بالتشويش وللتنمية املستدامة على كوكب األرض، ولتيسري اإلسراع حبلِّ املشاكل املست

  الضار للترددات الراديوية.
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ستور اال ٤٤تنص املادة   ٢-٤   صاالت على أنَّ الترمن د ددات الراديوية حتاد الدويل لالت
ــــــواتل الثابت بالنســــــبة إىل األر ض، هي موارد طبيعية وأيَّ مدارات مرتبطة هبا، مبا فيها مدار الس

ام لوائح الراديو، حىت يتسىن حمدودة جيب استعماهلا استعماًال رشيدًا وفعَّاًال واقتصاديًّا طبقًا ألحك
لدان أو ملجموعات ــــــتخدام هذه املدارات والترددات على حنو منصــــــ للب لدان اس ف، مبراعاة الب

  االحتياجات اخلاصة للبلدان النامية، واملوقع اجلغرايف لبلدان معيَّنة. 
ستور االحتاد الدويل لالت ٤٥وفقًا للغرض املتوخى من املادة   ٣-٤   صاالت، ينبغي من د

و ال يتســـبب يف حنم بأنشـــطتها الفضـــائية على للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تضـــمن القيا
فضــاء اليت تقوم هبا التشــويش الضــار على اســتقبال وإرســال اإلشــارات الراديوية املتعلقة بأنشــطة ال

الفضــــاء  دول ومنظمات حكومية دولية أخرى، باعتبار ذلك أحد ســــبل تعزيز اســــتدامة أنشــــطة
  اخلارجي يف األمد البعيد.

 كهرمغنطيســي،ات احلكومية الدولية، عند اســتخدامها للطيف الينبغي للدول واملنظم  ٤-٤  
واخلدمات  وغريها من النظمرصــــــد األرض لنظم الفضــــــائية الأن تضــــــع يف اعتبارها متطلبات 

ئح الراديو الصــادرة الفضــائية اليت تدعم التنمية املســتدامة على كوكب األرض، وذلك وفقًا للوا
  ديوية باالحتاد.ت الصادرة عن قطاع االتصاالت الراعن االحتاد الدويل لالتصاالت والتوصيا

وائح الراديو لينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تضمن تنفيذ إجراءات   ٥-٤  
ما ينبغي للدول اليت أقرها االحتاد الدويل لالتصـــــاالت بشـــــأن الوصـــــالت الراديوية الفضـــــائية. ك

دف حتســني الفعالية يف التعاون اإلقليمي والدويل هبوتدعم  تشــجِّعواملنظمات احلكومية الدولية أن 
دات الراديوية على اختاذ القرارات وتنفيذ تدابري عملية إلزالة ما ُيكتشـــف من تشـــويش ضـــار للترد

  الوصالت الراديوية الفضائية.
إلطالق افيما خيص املركبات الفضـــائية وصـــواريخ اإلطالق املداري يف مركبات   ٦-٤  

خفض، ينبغي إزالة تلك التشـــغيلية يف مدارات متر عرب منطقة املدار األرضـــي املناليت أهنت أطوارها 
 التخلص منها يف املركبات والصــواريخ من املدار بطريقة خاضــعة للتحكم. فإذا تعذر ذلك، َوَجَب

. أمَّا املركبات مدارات متكِّن من تفادي وجودها لوقت طويل يف منطقة املدار األرضـــــي املنخفض
لتشغيلية يف مدارات وصواريخ اإلطالق املداري يف مركبات اإلطالق اليت أهنت أطوارها االفضائية 

ن تفادي تشــــــويشــــــها ممتر عرب منطقة املدار املتزامن مع األرض، فينبغي تركها يف مدارات متكِّن 
 املدار املتزامن مع لوقت طويل على هذه املنطقة. وبالنســبة لألجســام الفضــائية املوجودة يف منطقة

ترك تلك األرض أو بالقرب منها، ميكن احلد من إمكانية حدوث اصــــــطدامات يف املســــــتقبل ب
يث ال تشـــوش على حباألجســـام عند انتهاء مهمتها يف مدار فوق منطقة املدار املتزامن مع األرض، 

  هذه املنطقة أو تعود إليها.
    

    أمان العمليات الفضائية  -باء  
ية  بادئ التوجيه هة إىل احلكومات واملنظمات  ١٧و ١٦و ١٣و ١٢ترد يف امل إرشـــــــادات موجَّ

ـــطة  ـــتدامة أنش ـــأن القيام بالعمليات الفضـــائية على حنو يدعم أمان واس احلكومية الدولية املعنية بش
  الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.
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    ١٢املبدأ التوجيهي     
تبادل املعلومات املدارية زيادة دقة البيانات املدارية عن األجسام الفضائية وتعزيز ممارسات     

    عن األجسام الفضائية وزيادة جدوى هذا التبادل
استخدام وينبغي أن تعمل الدول واملنظمات احلكومية الدولية على تشجيع وضع   ١-١٢  

فضـــاء واســـتخدام معايري تقنيات وأســـاليب لزيادة دقة البيانات املدارية ضـــمانًا ألمان التحليق يف ال
  ية.يًّا عند تبادل املعلومات املدارية عن األجسام الفضائموحدة معترف هبا دول

نات املدارية تســـــليمًا بأنَّ أمان التحليق يف الفضـــــاء يعتمد بشـــــدة على دقة البيا  ٢-١٢  
لدولية على تعزيز وغريها من البيانات ذات الصــــــلة، ينبغي أن تعمل الدول واملنظمات احلكومية ا

ن تشــمل أنشــطة أيادة هذه الدقة. وميكن هلذه األســاليب التقنيات والبحث عن أســاليب جديدة لز
ستخدام وطنية ودولية لتحسني قدرات أجهزة االستشعار املوجودة واجلديدة وتوزيعها ا جلغرايف وا
ادر خمتلفة والتحقق أجهزة التعقب املداري الفاعلة وغري الفاعلة ودمج البيانات املســـتمدة من مصـــ

القدرات الناشئة  اخلصوص بتشجيع مشاركة البلدان النامية ذاتمنها. وينبغي االهتمام على وجه 
  يف جمال الفضاء وتطوير قدراهتا هبذا الشأن.

 غِّلنيشــــعند تبادل معلومات مدارية عن األجســــام الفضــــائية، ينبغي تشــــجيع امل  ٣-١٢  
ــــــتعمال معايري موحدة معترف هبا دوليًّ اون يتســــــىن التع ا لكيوالكيانات املعنية األخرى على اس
ملتوقَّعة لألجســام الفضــائية وتبادل املعلومات. فزيادة معرفة مجيع اجلهات املعنية باملواضــع احلالية وا

  متكِّن من التنبؤ باالصطدامات املحتملة يف الوقت املناسب ومنع حدوثها.
    

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

ا يلزم من معلى اســتحداث  تشــجِّعينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن   ١-١٣  
ية، وعلى استخدام تكنولوجيات لقياس احلطام الفضائي ورصده وحتديد خصائصه املدارية والفيزيائ

على تبادل ونشر ًا أيض تشجِّعهذه التكنولوجيات. وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن 
ــــتمده من منتجات بيانات ومنهجيات لدعم البحوث والتعاون العلمي الدويلما  ــــأن تطور  تس بش

  جمموع احلطام املداري.
    

    ١٦املبدأ التوجيهي     
    تبادل البيانات والتنبؤات التشغيلية املتعلقة بطقس الفضاء    

طقس تعلق بينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تدعم وتعزز مجع ما ي  ١-١٦  
حفظها وتبادهلا والفضــاء من بيانات ذات أمهية حامسة ومن نواتج وتنبؤات مســتمدة من النماذج، 

تضــــى احلال، كوســــيلة لتعزيز ومعايرهتا تبادليًّا واســــتمراريتها يف األمد البعيد ونشــــرها، آنيًّا إذا اق
  استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.
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اء لى املواظبة، قدر اإلمكان، على رصـــــد طقس الفضـــــينبغي تشـــــجيع الدول ع  ٢-١٦  
  لقة بطقس الفضاء.وتبادل البيانات واملعلومات هبدف إنشاء شبكة دولية لقواعد البيانات املتع

لبيانات اليت اينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تدعم حتديد جمموعات   ٣-١٦  
ينبغي هلا أن تنظر  حوث يف جمال طقس الفضـــاء، كماهلا أمهية حامسة يف تقدمي اخلدمات وإجراء الب

سياسات بشأن فتح املجال دون قيد أو شرط لتبادل بيانات طقس الفض اء ذات األمهية يف اعتماد 
يانات طقس الفضاء من احلامسة املستمدة من موجوداهتا الفضائية واألرضية. وُيَحثُّ مجيع مالكي ب

تاحة إمكانية االطِّالع جتمع املدين أو القطاع التجاري على إاجلهات املنتمية إىل احلكومات أو امل
  دون قيد أو شرط على تلك البيانات وحفظها ملا فيه املصلحة املشتركة.

دل اآلين وشــــبه ينبغي أيضــــًا للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تنظر يف التبا  ٤-١٦  
ال طقس الفضاء، وأن مهية احلامسة يف جماآلين، بشكل موحَّد، للبيانات ومنتجات البيانات ذات األ

تجات بيانات تعزز وتعتمد بروتوكوالت موحدة بشــــــأن االطِّالع على ما لديها من بيانات ومن
لبوابات اإللكترونية لذات أمهية حامسة يف جمال طقس الفضـــــاء، وأن تعزز إمكانية التشـــــغيل الَبْيين 

. وميكن االســـتفادة ني والباحثني على البياناتلبيانات طقس الفضـــاء، تســـهيًال الطِّالع املســـتخدم
بادل اآلين ألنواع أخرى من  نات يف الت يا هلذه الب بادل اآلين  ما يتصـــــــل اكثريًا من الت نات في يا لب

  باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.
اء ضــــمان ينبغي كذلك للدول واملنظمات احلكومية الدولية اتباع هنج منســــق إز  ٥-١٦  

سية يفاال شاف الثغرات الرئي ضاء واكت صد طقس الف سدها ستمرار يف األمد البعيد يف ر  القياس و
  س الفضاء.من أجل تلبية االحتياجات ذات األمهية احلامسة إىل معلومات و/أو بيانات طق

ياجات ذات  ٦-١٦   حتدد االحت ية أن  لدول ية ا لدول واملنظمات احلكوم األولوية  ينبغي ل
سالقصوى من مناذج  ضاء، وأن تعتمد  ضاء ونواجتها والتنبؤات بطقس الف شأن طقس الف سات ب يا

ُتَحثُّ مجيع اجلهات تبادل النواتج والتنبؤات املستمدة من مناذج طقس الفضاء دون قيد أو شرط. و
ضاء املنتمية إىل احلكومات أو املجتمع املدين أو القطاع التجاري اليت تقوم بو ضع مناذج لطقس الف

ــــــرط وبتوفري تن يد أو ش ية االطِّالع دون ق تاحة إمكان لى النواتج عبؤات بطقس الفضـــــــاء على إ
، األمر الذي سيعزز والتنبؤات املستمدة من مناذج طقس الفضاء وحفظها ملا فيه املصلحة املشتركة

  جهود البحث والتطوير يف هذا امليدان.
خدمات طقس  ع مقدِّميينبغي أيضًا للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تشجِّ  ٧-١٦  

  الفضاء التابعني هلا على ما يلي:
ت هبدف حتسني املقارنة بني النواتج املستمدة من مناذج طقس الفضاء ومن التنبؤا  (أ)  

  أداء النماذج وزيادة دقة التنبؤات؛
ألمهية احلامسة، التبادل والنشـــر العلين بشـــكل موحد للنواتج الســـابقة والالحقة ذات ا  (ب)  
  من مناذج طقس الفضاء ومن التنبؤات؛ املستمدة
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ا لديها من مالقيام، قدر املســـتطاع، باعتماد بروتوكوالت موحدة لالطِّالع على   (ج)  
لباحثني نواتج مســـــتمدة من مناذج طقس الفضـــــاء ومن التنبؤات، ليســـــهل على املســـــتخدمني وا

  تعلقة بطقس الفضاء؛ية املاستعماهلا، بوسائل منها قابلية التشغيل الَبْيين للبوابات اإللكترون
اء تنســيق توزيع التنبؤات بشــأن طقس الفضــاء على مقدمي خدمات طقس الفضــ  (د)  

  واملستخدمني النهائيني التشغيليني.
    

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

    آثار طقس الفضاء  من
قًا  ١-١٧   الكتشــاف وســد  ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تتبع هنجًا منســَّ

ة لتلبية احتياجات الثغرات اليت تشــــــوب مناذج البحث والنماذج العملياتية وأدوات التنبؤ الالزم
ها. وينبغي، عند األوســاط العلمية ومقدِّمي اخلدمات املتعلقة مبعلومات طقس الفضــاء ومســتخدمي

حتسني مناذج  أن يشمل ذلك بذل جهود منسقة لدعم وتشجيع البحث والتطوير ملواصلة اإلمكان،
غنطيســــي لألرض، طقس الفضــــاء وأدوات التنبؤ به، بإدراج آثار تغري البيئة الشــــمســــية واحلقل امل

ض الســـلمية حســـب االقتضـــاء، مبا يف ذلك يف ســـياق جلنة اســـتخدام الفضـــاء اخلارجي يف األغرا
عامليةوجلنتيها الفرعيت لألرصـــــــاد اجلوية  ني، وكذلك بالتعاون مع كيانات أخرى مثل املنظمة ال

  واخلدمة الدولية لرصد بيئة الفضاء.
والتنســـــيق  التعاون تشـــــجِّعينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تدعم و  ٢-١٧  

الشذوذ  وانببشأن العمليات األرضية والفضائية لرصد طقس الفضاء ومنذجة التنبؤات ورصد ج
اختاذ تدابري عملية  يف الســواتل واإلبالغ عن آثار طقس الفضــاء، حلماية األنشــطة الفضــائية. وميكن

  يف هذا الصدد منها ما يلي:
معايري  إدراج عتبات حلالة طقس الفضـــاء يف الوقت الراهن ويف املســـتقبل ضـــمن  (أ)  

  اإلطالق يف الفضاء؛
شجيع   (ب)   شغِّليت سواتل على التعاون  م ضاء ال شأن بمع مقدمي خدمات طقس الف

ستنباط مبادئ توج شذوذ وا َصى حتديد أكثر املعلومات فائدة يف احلد من جوانب ال يهية حمددة يو
نت البيئة معرضـــــة هبا خبصـــــوص العمليات املدارية. فعلى ســـــبيل املثال، قد يتطلب األمر، إذا كا

  وما إىل ذلك؛ القيام مبناوراتإلشعاعات خطرة، اختاذ إجراءات لتأخري حتميل الرباجميات و
فضــــــاء يف تشــــــجيع مجع املعلومات وتوليفها وتبادهلا فيما يتعلق بآثار طقس ال  (ج)  

  األرض والفضاء، وجوانب الشذوذ يف نظم منها املركبات الفضائية؛
ــــكل موحد لإلبالغ عن املعلومات املتعلقة ب  (د)   ــــتخدام ش ــــجيع على اس طقس التش

 املركبات الفضائية، يفالسواتل، فيما يتعلق باإلبالغ عن جوانب الشذوذ  مشغِّلوالفضاء. ويشجَّع 
  صاد اجلوية؛على اإلحاطة علما بالنموذج الذي اقترحه فريق التنسيق املعين بسواتل األر
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 التشـــجيع على وضـــع ســـياســـات لتعزيز تبادل بيانات عن جوانب الشـــذوذ يف  (ه)  
  طقس الفضاء؛السواتل، فيما يتعلق باآلثار املترتبة على 

علقة هبذا اســتخدام بيانات طقس الفضــاء ونقل املعارف املت علىتشــجيع التدريب   (و)  
  االستخدام، مبراعاة مشاركة البلدان ذات القدرات الناشئة يف ميدان الفضاء.

تدابري من أجل من املســــــلَّم به أنَّ بعض البيانات قد ختضــــــع لقيود قانونية و/أو ل  ٣-١٧  
مات املتعددة األطراف املعلومات أو ســريتها، وفقًا للتشــريعات الوطنية وااللتزا محاية حقوق ملكية

  وقواعد منع االنتشار والقانون الدويل.
ية أن تعمل على وضــــــع معايري  ٤-١٧   لدول ية ا لدول واملنظمات احلكوم ية  ينبغي ل دول

ن آثار طقس الفضاء. وجتميع املمارسات املعمول هبا واملنطبقة يف جمال تصميم السواتل للتخفيف م
شأن املمارسات واملبادئ التوجيهية و شمل تبادل املعلومات ب ستفادة وميكن لذلك أن ي الدروس امل
ضائية العا ضاء على النظم الف صميم للتخفيف من آثار طقس الف ملة، وكذلك وثائق فيما يتعلق بالت
الثغرات  س وحتليلوتقارير تتعلق باحتياجات مســـــتعملي خدمات طقس الفضـــــاء ومتطلبات القيا
  ضاء.وحتليل نسبة الفائدة إىل التكلفة وما يتصل بذلك من حتليالت خاصة بطقس الف

و ســـيطرهتا ينبغي للدول أن تشـــجِّع الكيانات اخلاضـــعة لواليتها القضـــائية و/أ  ٥-١٧  
  ما يلي:  على

طال احلرص، يف تصـــــميم الســـــواتل، على إدماج آليات متكِّن من إصـــــالح األع  (أ)  
  آثار طقس الفضاء الضارة، ومن ذلك مثال آلية التشغيل املحدود؛بسبب 

منها عند  مراعاة آثار طقس الفضاء يف تصميم السواتل والتخطيط ملهام التخلص  (ب)  
ضائية إىل ضمان وصول املركبات الف شغيلية، وذلك من أجل  صالحيتها الت مدار املخلفات  انتهاء 

لتوجيهية لتخفيف احلطام ار بالشــــكل املناســــب، وفقًا للمبادئ االفضــــائية املقرَّر أو إنزاهلا من املد
بغي أن يشمل ذلك الفضائي الصادرة عن جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية. وين

  إجراء التحليل احلدي املناسب.
ية أيضـــــــًا أن تروِّ  ٦-١٧   لدول ية ا تدابريينبغي للمنظمات احلكوم هلذه ال لدول  ج  لدى ا
  ء فيها.األعضا

-جتماعيةاالينبغي للدول أن تقيِّم خماطر آثار طقس الفضــــــاء الضــــــارة وتبعاهتا   ٧-١٧  
ر نتائج هذه الدراســات  أن تتاح لكل الدول واالقتصــادية على نظمها التكنولوجية. وينبغي أن ُتنشــَ

لبعيد، ي يف األمد الالســتناد إليها يف اختاذ قرارات مدروســة بشــأن اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلارج
  لة.سيما بشأن التخفيف من اآلثار الضارة لطقس الفضاء على نظم الفضاء العام  ال
    

    التعاون وبناء القدرات والتوعية على الصعيد الدويل  -جيم  
إرشادات موجَّهة إىل احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية  ٢٦و ٢٥ترد يف املبدأين التوجيهيني 
فضــــائية أو تقوم هبا، بشــــأن تدابري التعاون الدويل اليت هتدف إىل تعزيز املعنية، اليت تأذن بأنشــــطة 

  استدامة أنشطة الفضاء يف األمد البعيد.
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 ٢٥املبدأ التوجيهي        
    تشجيع ودعم بناء القدرات    

طة الفضـــاء أن ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية اليت لديها خربة يف أنشـــ  ١-٢٥  
ديثة العهد، على أســاس رات يف البلدان النامية اليت لديها برامج فضــائية حوتدعم بناء القد تشــجِّع

تصـــميم املركبات  يقبله مجيع األطراف، وذلك من خالل تدابري مثل زيادة خربهتا ومعارفها بشـــأن
التقارب وإتاحة  الفضـــائية وديناميات التحليق ومداراته وإجراء حســـابات مدارية مشـــتركة وتقييم

ناسبة لرصد األجسام الفضائية ع على البيانات املدارية املناسبة والدقيقة واألدوات املإمكانية االطِّال
  من خالل الترتيبات املناسبة.

ــــــأن بناء ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تدعم املبادرات احلا  ٢-٢٥   لية بش
لدويل، قانون الوطين وا يدة، تتوافق مع ال جد كال  ــــــ قدرات وأن تروج ألش ناء من الت ال عاون وب

وارد البشـــرية القدرات على الصـــعيدين اإلقليمي والدويل من أجل مســـاعدة البلدان على حشـــد امل
كفاءة وتدعم اســتدامة واملالية وإجياد قدرات تقنية ومعايري وأطر تنظيمية وأســاليب حوكمة حتقق ال

  األرض. أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد والتنمية املستدامة على كوكب
بنــاء  ينبغي أن تنســــــق الــدول واملنظمــات احلكوميــة الــدوليــة جهودهــا يف جمــال  ٣-٢٥  

ــــمانا لتحقيق الكفاءة يف  القدرات الفضــــائية وإتاحة إمكانية االطِّالع على البيانات الفضــــائية، ض
در ائف واجلهود بالقاســــتخدام املوارد املتاحة وضــــمان اجتناب أيِّ ازدواجية ال داعي هلا يف الوظ

طة بناء القدرات املعقول واملناســــب، مبراعاة احتياجات البلدان النامية ومصــــاحلها. وتشــــمل أنشــــ
نهجيات اإلدارة التثقيف والتدريب وتبادل ما يلزم من خربات ومعلومات وبيانات وأدوات ومن م

  وتقنياهتا، عالوة على نقل التكنولوجيا.
ة إمكانية لدولية أن تســــــعى إىل إتاحينبغي أيضــــــًا للدول واملنظمات احلكومية ا  ٤-٢٥  

ضررة  صلة للبلدان املت ضائية ذات ال ن الكوارث الطبيعية أو ماالطِّالع على املعلومات والبيانات الف
دعم أنشطة بناء القدرات تغريها من الكوارث، مبراعاة االعتبارات اإلنسانية واحلياد والنـزاهة، وأن 

ات على النحو األمثل. ة من اســـتخدام هذه البيانات واملعلوماليت هتدف إىل متكني البلدان املســـتفيد
ضائية  سهولة اوينبغي أن تتاح للبلدان اليت تواجه أزمات املعلوماُت والبيانات الف سرعة و ملذكورة ب

  ودون قيد أو شرط ومبا يكفي من وضوح مكاين وزماين.
    

    ٢٦املبدأ التوجيهي     
    إذكاء الوعي باألنشطة الفضائية    

لدى عامة  ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تعمل على إذكاء الوعي  ١-٢٦  
امة أنشـــطة الفضـــاء مبا ألنشـــطة الفضـــاء من فوائد اجتماعية مهمة ومن مث بأمهية تعزيز اســـتد الناس

  كومية الدولية مبا يلي:اخلارجي يف األمد البعيد. وينبغي، هلذا الغرض، أن تقوم الدول واملنظمات احل
 قة بالتنميةبأنشــــطة الفضــــاء وتطبيقاهتا املتعلعامة الناس زيادة وعي املؤســــســــات و  (أ)  

  املستدامة والرصد والتقييم البيئيني وإدارة الكوارث والتصدي للطوارئ؛
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يمية واملمارسات تنفيذ أنشطة للتوعية وبناء القدرات والتثقيف بشأن اللوائح التنظ  (ب)  
  املعمول هبا بشأن استدامة أنشطة الفضاء يف األمد البعيد؛

اخلارجي  مة أنشـــطة الفضـــاءالســـتدا تعزيز أنشـــطة الكيانات غري احلكومية دعمًا  (ج)  
  األمد البعيد؛ يف

اســـــات إذكاء وعي املؤســـــســـــات العامة والكيانات غري احلكومية املعنية بالســـــي  (د)  
  على األنشطة الفضائية. والتشريعات واللوائح التنظيمية وأفضل املمارسات الوطنية والدولية املنطبقة

التطبيقات ب عامة الناسزيد وعي ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن ت  ٢-٢٦  
وارث والتصــدي للطوارئ الفضــائية املســخرة للتنمية املســتدامة والرصــد والتقييم البيئيني وإدارة الك

ومية، من خالل تبادل املعلومات وبذل جهود مشــــتركة مع مؤســــســــات عامة وكيانات غري حك
ة الدولية والكيانات ظمات احلكومياملستقبل. وينبغي للدول واملنأجيال احلاضر ومبراعاة احتياجات 

ًــّا للدورات  غري احلكومية، عند إعداد برامج التثقيف يف جمال الفضــــــاء، أن تويل اهتمامًا خاصــــ
ستخدام  سية الرامية إىل زيادة املعارف وتعزيز املمارسات املتعلقة با لتطبيقات الفضائية لدعم االدرا

 مجع املعلومات طواعية كومية الدولية أن تبادر إىلالتنمية املســـــتدامة. وينبغي للدول واملنظمات احل
خرى ذات أبغية املســــــاعدة على وضــــــع مبادرات  عامة الناسوتثقيف عن أدوات وبرامج توعية 

  أهداف مماثلة وتنفيذها.
شط  ٣-٢٦   ة التوعية اليت ينبغي أن تعمل الدول واملنظمات احلكومية الدولية على تعزيز أن

حلكومية املعنية أو جتري ية واألوســـاط األكادميية وغريها من الكيانات غري اتقوم هبا القطاعات املعن
ل حلقات دراســـية بالتعاون معها. وميكن أن تتخذ مبادرات التوعية والتثقيف وبناء القدرات شـــك

لة للوائح (ُتعقد حبضــــــور أشــــــخاص أو بالبث عرب اإلنترنت)، أو مبادئ توجيهية منشــــــورة مكم
إلطار التنظيمي لدولية، أو موقع شــــبكي حيتوي على معلومات أســــاســــية عن االتنظيمية الوطنية وا

أنشــــطة التوعية  و/أو جهة اتصــــال داخل احلكومة معنية باملعلومات التنظيمية. وميكن أن تســــاعد
الفضائية على حتسني  كل اجلهات الفاعلة يف جمال األنشطة جيدًا والتثقيف املحددة اهلدف حتديدًا

حتســــني االمتثال لإلطار  التزاماهتا، خاصـــة فيما يتعلق بالتنفيذ، مما قد يؤدي إىل إدراك وفهم طبيعة
اخلارجي يف األمد البعيد.  لتعزيز اســتدامة أنشــطة الفضــاء حاليًّاالتنظيمي احلايل واملمارســات املتبعة 

شوء التزامات جديدة على اجلهات الفاعلة يف جم شتد أمهية هذا األمر عند ن ضاء بعدوت تغيري  ال الف
  اإلطار التنظيمي أو حتديثه.

ينبغي تشـــــجيع التعاون بني احلكومات والكيانات غري احلكومية وتعزيزه. وميكن   ٤-٢٦  
للكيانات غري احلكومية، مبا فيها رابطات القطاع املعين والرابطات املهنية واملؤســســات األكادميية، 

تبطة باســتدامة أنشــطة الفضــاء، وكذلك يف أن تقوم بدور مهم يف زيادة الوعي الدويل باملســائل املر
الترويج لتدابري عملية ترمي إىل تعزيز هذه االستدامة. وميكن أن تشمل هذه التدابري اعتماد املبادئ 
التوجيهية لتخفيف احلطام الفضــــائي الصــــادرة عن جلنة اســــتخدام الفضــــاء اخلارجي يف األغراض 

ن االحتاد الدويل لالتصـــاالت فيما يتعلق باخلدمات الســـلمية؛ واالمتثال للوائح الراديو الصـــادرة ع
الفضــائية؛ ووضــع معايري مفتوحة وشــفافة بشــأن تبادل البيانات الالزمة الجتناب االصــطدامات أو 
التشويش الضار للترددات الراديوية أو غري ذلك من األحداث الضارة يف الفضاء اخلارجي. وميكن 
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دورًا مهمًّا يف مضافرة جهود اجلهات املعنية من أجل وضع للكيانات غري احلكومية أيضًا أن تؤدي 
هنوج مشتركة إزاء جوانب معيَّنة من أنشطة الفضاء ميكنها جمتمعًة أن تعزز استدامة أنشطة الفضاء 

  يف األمد البعيد.
    

    البحث والتطوير يف املجالني العلمي والتقين  -دال  
ذات طبيعة علمية وتقنية، موجهة إىل احلكومات إرشــــــادات  ٢٨و ٢٧ترد يف املبدأين التوجيهيني 

واملنظمات احلكومية الدولية والكيانات غري احلكومية الوطنية والدولية اليت تقوم بأنشـــــطة فضـــــائية. 
وتشــــمل هذه املبادئ التوجيهية، يف مجلة أمور، مجع معلومات عن األجســــام الفضــــائية وعن طقس 

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

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

    خدامه على حنو مستداماخلارجي واست
التطوير ووتدعم البحث  تشــــــجِّعينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن   ١-٢٧  

ن املبادرات الرامية مفيما يتعلق بالتكنولوجيات والعمليات واخلدمات الفضـــائية املســـتدامة وغريها 
  السماوية. جرامإىل استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه على حنو مستدام، مبا يف ذلك األ

ئية من أجل ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، عند قيامها بأنشـــطة فضـــا  ٢-٢٧  
ستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك األجرام السماوية، يف األغر ستكشاف وا سلمية، أن ا اض ال

للتنمية املســتدامة ملتحدة اتضــع يف اعتبارها، باإلشــارة إىل الوثيقة اخلتامية الصــادرة عن مؤمتر األمم 
يئية للتنمية املســــتدامة )، األبعاد االجتماعية واالقتصــــادية والب٦٦/٢٨٨ (مرفق قرار اجلمعية العامة

  على كوكب األرض.
نولوجيات على تطوير تك تشــــــجِّعينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن   ٣-٢٧  

لفضائية وتزيد إىل أقصى ل إىل أدىن حد من اآلثار البيئية املترتبة على صنع وإطالق املوجودات اتقل
ــــــتخدام املوجودات الف ــــــتخدام املوارد املتجددة ومن إمكانية إعادة اس ضــــــائية أو من حد من اس

  بعيد.استخدامها يف أغراض خمتلفة من أجل تعزيز استدامة تلك األنشطة يف األمد ال
من تدابري  ســــبنابغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تنظر يف اختاذ ما يين  ٤-٢٧  

ضمان األمان من أجل محاية  ضار، وذلكوكب ل ضاء من التلوث ال ستفادة األرض وبيئة الف ك باال
ك األنشطة، ووضع تدابري من التدابري واملمارسات واملبادئ التوجيهية احلالية اليت قد تنطبق على تل

  ند االقتضاء.جديدة ع

__________ 

ُأدرج هنا النص الكامل ملقدِّمة القسم املتعلق بالبحث والتطوير يف املجالني العلمي والتقين بالنظر إىل التوصل   )٢(  
 توافق يف اآلراء بشأن املبدأين التوجيهيني الواردين يف القسم. إىل
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ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية اليت تقوم بأنشـــــطة حبث وتطوير لدعم   ٥-٢٧  
ستخدامه  ستكشاف الفضاء اخلارجي وا ضًا على مشاركة البلدان  تشجِّعحنو مستدام أن  علىا أي

  النامية يف هذه األنشطة.
    

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

    تلك التدابري
كانية ينبغي أن تتقصــــــى الدول واملنظمات احلكومية الدولية مدى ضــــــرورة وإم  ١-٢٨  

واجهة تطور جمموع ملوضــع تدابري جديدة، مبا يف ذلك احللول التكنولوجية، وأن تنظر يف تنفيذها، 
ابري اجلديدة، إضــــافة إىل احلطام الفضــــائي وإدارته يف األمد البعيد. وينبغي النظر يف تنفيذ هذه التد

ضــــــائية للدول احلديثة مفرطة على الربامج الف تكاليفالتدابري احلالية، على حنو ال يؤدي إىل فرض 
  العهد بارتياد الفضاء.

عيدين الوطين خذ تدابري على الصـــينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تت  ٢-٢٨  
ثال  يادة االمت جل ز قدرات، من أ ناء ال لدويل وب عاون ا ها الت لدويل، من بين ية لوا بادئ التوجيه لم
  ض السلمية.لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عن جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغرا

صــالحية ب لتمديد الميكن أن يشــمل تقصــي تدابري جديدة، يف مجلة أمور، أســالي  ٣-٢٨  
سام غري املزودة بآليات التشغيلية، وتقنيات مبتكرة للحيلولة دون االصطدام بِقَطع احلطام أو باألج

املركبات الفضــــائية  لتغيري املســــار، وللحيلولة دون تصــــادمها فيما بينها، وتدابري متطورة لتخميل
ضــائية يف حاالت فكيك النظم الفوالتخلص منها بعد انتهاء البعثات، وتصــاميم لتحســني عمليات ت

  العودة غري اخلاضعة للتحكم إىل الغالف اجلوي.
مة األنشــــطة ينبغي أالَّ تتســــبب تلك التدابري اجلديدة الرامية إىل ضــــمان اســــتدا  ٤-٢٨  

م إىل الفضـــــائية واليت تنطوي على حاالت عودة خاضـــــعة للتحكم وأخرى غري خاضـــــعة للتحك
ــــــباب منالغالف اجلوي يف تعريض الناس أ ها التلوث البيئي و املمتلكات ملخاطر ال داعي هلا، ألس

  الناجم عن مواد خطرة.
القانون، وقد يكون من الضــروري أيضــًا تناول مســائل يف جمايل الســياســة العامة   ٥-٢٨  

 لقانون الدويل املنطبق.من قبيل ضمان امتثال هذه التدابري اجلديدة ألحكام ميثاق األمم املتحدة وا
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  زء باءاجل    
      )٣(نص الديباجة واملبادئ التوجيهية اليت ال تزال قيد املناقشة    

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

    اخللفية  -ألف  
عدد متزايد  يًّاحالتشكل البيئة الفضائية املدارية لألرض مصدرًا قابًال لالستنفاد يستخدمه   -١

ية والكيانات غري احلكومية.  لدول نتشـــــــار احلطام ال وقد يكونمن الدول واملنظمات احلكومية ا
وزيادة خماطر االصــــطدام تشــــكيالت كبرية وتزايد تعقيد العمليات الفضــــائية وظهور الفضــــائي 

بعيد. أثر على اســتدامة األنشــطة الفضــائية يف األمد الوالتشــويش على تشــغيل األجســام الفضــائية 
ية على  لدول ية ا لدول واملنظمات احلكوم عاون ا خاطر أن تت هذه التطورات وامل جلة  عا وتتطلب م

  )٤(.الصعيد الدويل بغية جتنب اإلضرار بالبيئة الفضائية وبسالمة العمليات الفضائية
وتعد األنشـــطة الفضـــائية أدوات أســـاســـية لتحقيق أهداف التنمية املســـتدامة. ومن مثَّ فإنَّ   -٢

اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلارجي يف األمد البعيد هي مســألة حتظى باالهتمام لدى املشــاركني يف 
  )٥(األنشطة الفضائية احلاليني واملستجدين وتتسم باألمهية لديهم، وال سيما يف البلدان النامية.

 وعلى مر السـنني، نظرت جلنة اسـتخدام الفضـاء اخلارجي يف األغراض السـلمية يف خمتلف  -٣
جوانب اســـتدامة أنشـــطة الفضـــاء اخلارجي يف األمد البعيد من خمتلف الزوايا. واســـتنادا إىل هذه 

الفريق العامل املعين باســـتدامة أنشـــطة الفضـــاء  أعداجلهود ذات الصـــلة، ســـائر اجلهود الســـابقة و
وجيهية الطوعية اخلارجي يف األمد البعيد التابع للجنة الفرعية العلمية والتقنية جمموعة من املبادئ الت

وتشـــمل  هبدف حتديد هنج شـــامل إزاء تعزيز اســـتدامة أنشـــطة الفضـــاء اخلارجي يف األمد البعيد.
مان  هبا دوليًّا ومن االلتزامات اليت ترمي إىل ضــــــ تدابري املعترف  بادئ التوجيهية جمموعة من ال امل

  )٦(فة خاصة.استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي، وإىل تعزيز سالمة العمليات الفضائية بص
ىل أســـــاس هو إبقاء الفضـــــاء اخلارجي بيئة إاملبادئ التوجيهية الطوعية يســـــتند إعداد و  -٤

ُيحاَفظ فيها على ظروف ســـلمية] [ُيحاَفظ فيها على الســـالم واألمن تشـــغيلية مســـتقرة وآمنة [
احلاضــر أجيال بشــأهنا من جانب والتعاون الدويل  هاواســتخدام هاومتاحة الســتكشــافالدوليني] 

لصاحل مجيع البلدان، بصرف النظر عن درجة تطورها االقتصادي أو العلمي وبدون  املستقبل،و
__________ 

اجتماعه اخلامس التقدم املحرز يف أعمال الفريق العامل يف ختام جيسِّد نص اجلزء باء من هذه الوثيقة نص أويل   )٣(  
 .املعقود يف فترة ما بني الدورات

واقترح املشاركون يف االجتماع اخلامس املعقود يف فترة  من الديباجة، هذه الفقرةُعِقدت مناقشات مستفيضة بشأن   )٤(  
 جمموعة املبادئ التوجيهية. ، بانتظار مواءمة اإرجاء املناقشات بشأهن ما بني الدورات

من الديباجة، واقترح املشاركون يف االجتماع اخلامس املعقود يف فترة  هذه الفقرةُعِقدت مناقشات مستفيضة بشأن   )٥(  
 ت إرجاء املناقشات بشأهنا، بانتظار مواءمة جمموعة املبادئ التوجيهية.ما بني الدورا

من الديباجة، واقترح املشاركون يف االجتماع اخلامس املعقود يف فترة  هذه الفقرةُعِقدت مناقشات مستفيضة بشأن   )٦(  
 املبادئ التوجيهية.جمموعة ما بني الدورات إرجاء املناقشات بشأهنا، بانتظار مواءمة 
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إىل املبادئ التوجيهية هتدف أيِّ نوع من التمييز ومع إيالء االعتبار الواجب ملبدأ املســـــــاواة. و
ر مســـــــاعدة الدول واملنظمات احلكومية الدولية، فرادى ومجاعات، على ختفيف حدة املخاط

املرتبطة بإجراء أنشـــطة الفضـــاء اخلارجي حبيث يتســـىن املحافظة على املنافع الراهنة وهتيئة فرص 
اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلارجي مســتقبلية. [وينبغي أال يؤدي تنفيذ املبادئ التوجيهية بشــأن 

 واســــتخدامهالفضــــاء اخلارجي األمد البعيد إىل إعاقة التعاون الدويل يف جمال اســــتكشــــاف   يف
  ].األغراض السلمية  يف
    

    نطاقالوواألهداف  تعريفال ،املبادئ التوجيهية  -باء  
ضاء اخلارجي يف األمد البعيد بأهنا  -٥ شطة الف ستدامة أن ستدامة إمكانية عالقدرة  ُتعرَّف ا لى ا

تمكني الملتمثلة يف اعلى حنو حيقق األهداف إىل أجل غري مســمى يف املســتقبل القيام هبذه األنشــطة 
مية اســـتكشـــاف واســـتخدام الفضـــاء اخلارجي ألغراض ســـلاالســـتفادة من على حنو منصـــف من 

من أجل خلارجي ابيئة الفضــــاء بغية مراعاة احتياجات أجيال احلاضــــر مع احلفاظ على ]، غري  [ال
ـــتدامة أنشـــطة الفضـــاء اخلارجي يف األمد البعيد ترتبطو[ أجيال املســـتقبل.  هذا تعريفل فقًاو ،اس

 حيفز حنو على وليةالد احلكومية واملنظمات الدول جانب من الفضــــائية باألنشــــطة بالقيام املفهوم،
 الفضــاء اســتكشــاف مواصــلة أهداف تعزيز إىل الرامية املهام بني واالتســاق التوحد حتقيق ويشــجِّع
شــطة الدول يف ملنظمة ألنمبا يتســق مع إعالن املبادئ القانونية ا باطراد املتزايد واســتخدمه اخلارجي

 هذه أنَّ ىلإ بالنظر اخلارجي، الفضـــاء ومعاهدة ميدان اســـتكشـــاف الفضـــاء اخلارجي واســـتخدامه
شطة بالقيام ملتزمة مواقف بإرساء متامًا مرتبطة األهداف سلمية غراضلأل الفضائية باألن  غري، ال ال
ت لتلبية احلاجة األســـاســـية اليت تعتمدها تلك الدول واملنظمااملحدَّدة واإلجراءات  بالنُُّهج ومرتبطة

 أجيالام من جانب املتمثلة يف ضــمان املحافظة على بيئة الفضــاء اخلارجي كبيئة مالئمة لالســتخد
  املستقبل.]واحلاضر 

، باملعىن هاوتعزيزضمان استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد  هدفيستلزم و  -٦
ن يف املبادئ التوجيهية، ضــــــرورة حتديد الســــــياق العام يَّعلى الصــــــعيد الدويل واملبالذي حيمله 

هبا الدول واملنظمات احلكومية  تبقىلالســـــتمرارية يف حتســـــني الكيفية اليت واألســـــاليب الالزمة 
الدولية، عند إعداد أنشــــطتها الفضــــائية وختطيطها وتنفيذها، على التزامها باســــتخدام الفضــــاء 

 أجيالاألغراض الســــــلمية لضــــــمان احلفاظ على بيئة الفضــــــاء اخلارجي من أجل اخلارجي يف 
  )٧(.واملستقبل  احلاضر

املسـاعدة على إعداد ممارسـات وأطر لألمان على الصـعيدين  إىلاملبادئ التوجيهية  وهتدف  -٧
الوطين والدويل فيما يتعلق بالقيام بأنشــــــطة الفضــــــاء اخلارجي، مع إتاحة املرونة يف تكييف هذه 

  )٨(املمارسات واألطر حبسب الظروف اخلاصة بكل بلد.
__________ 

فترة  اخلامس املعقود يف ُعِقدت مناقشات مستفيضة بشأن هذه الفقرة من الديباجة، واقترح املشاركون يف االجتماع  )٧(  
 املبادئ التوجيهية. جمموعةما بني الدورات إرجاء املناقشات بشأهنا، بانتظار مواءمة 

فترة  اخلامس املعقود يف شاركون يف االجتماعُعِقدت مناقشات مستفيضة بشأن هذه الفقرة من الديباجة، واقترح امل  )٨(  
 .املبادئ التوجيهيةجمموعة ما بني الدورات إرجاء املناقشات بشأهنا، بانتظار مواءمة 
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دولية يف تطوير وهتدف املبادئ التوجيهية أيضــــــًا إىل دعم الدول واملنظمات احلكومية ال  -٨
سبًا، على حنو يقلِّص إىل احلد األدىن  ساٍع تعاونية، حسبما يكون منا ضائية من خالل م قدراهتا الف
أو إىل احلد املمكن التســـبب بإحلاق أضـــرار ببيئة الفضـــاء اخلارجي وبســـالمة العمليات الفضـــائية، 

   )٩(.احلاضر واملستقبل أجياللصاحل 
اجلوانب الســــياســــاتية والتنظيمية والتشــــغيلية والعلمية والتقنية وتتناول املبادئ التوجيهية   -٩

الفضائية. وهي تستند إىل  وتلك املتعلقة بالسالمة والتعاون الدويل وبناء القدرات من تلك األنشطة
ية والكيانات الوطنية  لدول جمموعة كبرية من املعارف، وإىل خربات الدول واملنظمات احلكومية ا

ــــــواء.مية. والدولية غري احلكو  ومن مثَّ، فهي هتم الكيانات احلكومية وغري احلكومية على حدٍّ س
وتتعلق املبادئ التوجيهية أيضًا جبميع األنشطة الفضائية، اجلارية أو املزمعة، حسب مقتضى احلال، 
كما تتعلق جبميع مراحل البعثات الفضــــــائية، مبا يف ذلك إطالقها وتشــــــغيلها والتخلص منها بعد 

  )١٠(رها التشغيلي.انقضاء عم
وتقوم املبادئ التوجيهية على فكرة مفادها أنَّ مصـــاحل الدول واملنظمات احلكومية الدولية   -١٠

وأنشطتها يف الفضاء اخلارجي، من حيث أهنا تنطوي أو قد تنطوي على تبعات يف جمال الدفاع أو 
األمن الوطين، ينبغي أن تكون متماشـــية مع هدف احلفاظ على الفضـــاء اخلارجي بغية التمكن من 

تكشــافه واســتخدامه يف األغراض الســلمية، واحلفاظ على حالته وفقًا ملعاهدة الفضــاء اخلارجي اســ
   )١١(ومعايريه ذات الصلة.الدويل ومبادئ القانون 

تتســم املبادئ التوجيهية خبصــائص مشــاهبة خلصــائص تدابري الشــفافية وبناء الثقة اليت [[و  -١١
] )١٢(.بري الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجيفريق اخلرباء احلكوميني املعين بتداحدَّدها 

ــــــفافية وبناء الثقة ميكن أن تنفذها  وميكن أن ُيعترب بعض املبادئ التوجيهية مبثابة تدابري حمتملة للش
ــــاس التقين لتنفيذ  الدول واملنظمات احلكومية الدولية، يف حني ميكن أن يوفِّر بعضــــها اآلخر األس

ة وبناء الثقة ضـــمن منظومة األمم املتحدة.] [وتراعي املبادئ التوجيهية على بعض تدابري الشـــفافي
النحو الواجب التوصــــــيات ذات الصــــــلة الواردة يف تقرير فريق اخلرباء احلكوميني املعين بتدابري 

فريق الشـــفافية وبناء الثقة يف أنشـــطة الفضـــاء اخلارجي، مع إيالء االعتبار الواجب أيضـــًا لتقرير 
ــــلكية يف اخلرباء ا ــــلكية والالس حلكوميني املعين بالتطورات يف ميدان املعلومات واالتصــــاالت الس

   .]سياق األمن الدويل
    

__________ 

فترة   تماع اخلامس املعقود يفُعِقدت مناقشات مستفيضة بشأن هذه الفقرة من الديباجة، واقترح املشاركون يف االج  )٩(  
 ية.املبادئ التوجيهجمموعة اقشات بشأهنا، بانتظار مواءمة ما بني الدورات إرجاء املن

فترة   ُعِقدت مناقشات مستفيضة بشأن هذه الفقرة من الديباجة، واقترح املشاركون يف االجتماع اخلامس املعقود يف  )١٠(  
 املبادئ التوجيهية.جمموعة ما بني الدورات إرجاء املناقشات بشأهنا، بانتظار مواءمة 

فترة   مناقشات مستفيضة بشأن هذه الفقرة من الديباجة، واقترح املشاركون يف االجتماع اخلامس املعقود يفُعِقدت   )١١(  
 املبادئ التوجيهية.جمموعة ما بني الدورات إرجاء املناقشات بشأهنا، بانتظار مواءمة 

  )١٢(  A/68/189. 
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    التوجيهية املبادئ حال  -جيم  
أساسيًّا  قانونيًّاإطارًا  تتيح املعاهدات واملبادئ احلالية لألمم املتحدة بشأن الفضاء اخلارجي  -١٢

ب العمل واملعايري التقنية أيضًا املمارسات وأسالي يف املبادئ التوجيهية تراعى[و للمبادئ التوجيهية.
عتبار أنَّ القصــد من والســياســات العامة احلالية واخلربات املكتســبة من القيام بأنشــطة الفضــاء، با

   ]ئح التنظيمية احلالية.املبادئ التوجيهية هو أن تكمل اإلرشادات املتاحة فعال يف املعايري واللوا
لدويل، غري أنَّ أيَّ إجراء و  -١٣ قانون ا املبادئ التوجيهية طوعية وغري ُملِزمة قانونًا مبوجب ال

 ُيتخذ لتنفيذها ينبغي أن يكون متســـــقا مع مبادئ القانون الدويل ومعايريه املنطبقة. وقد صـــــيغت
ق مبادئ من أجل حتســــني ممارســــات الدول واملنظمات الدولية فيما يتعلق بتطبي املبادئ التوجيهية

ر أيُّ حكم من أحكام هذه املبادئ التوجيهية على  القانون الدويل ومعايريه ذات الصـــلة. وال يفســـَّ
ر  أنه تنقيح أو تقييد أو إعادة تفســري هلذه املبادئ واملعايري. وليس يف هذه املبادئ التوجيهية ما ُيفســَّ
ق املعاهدات الدولية املشــــار إليها يف هذه على أنه يوِقع التزامًا قانونيًّا جديدًا على الدول. وال تنطب

   )١٣(على الدول األطراف يف هذه املعاهدات. املبادئ التوجيهية إالَّ
    

    التوجيهية للمبادئ الطوعي التنفيذ  -دال  
لدول واملنظمات   -١٤ ية ينبغي ل تدابري، ماحلكوم يًة  ية أن تتخذ طواع لدول هتا ا يا ن خالل آل

يهية إىل أقصـــــى حد املعمول هبا، لضـــــمان تنفيذ هذه املبادئ التوجالوطنية أو اآلليات األخرى 
مبوجب القانون الدويل  اللتزاماهتا القائمةوعملي، وفقًا الحتياجاهتا وظروفها وقدراهتا، و ممكن

 أن الفضـــاء اخلارجي.املنطبق، مبا يف ذلك أحكام معاهدات األمم املتحدة ومبادئها املنطبقة بشـــ
ائمة أو تضــــع إجراءات مات احلكومية الدولية أن تدير بفعالية اإلجراءات الق[وينبغي للدول واملنظ

، وأن توفِّر اإلطار [جديدة عند االقتضـــــــاء من أجل تلبية املتطلبات املرتبطة باملبادئ التوجيهية 
مببدأ التعاون يهية عند تطبيق هذه املبادئ التوجوينبغي أن تســـترشـــد الدول التنظيمي املناســـب].] 

اجب ملصـــاحل مجيع ضـــد، وأن تقوم جبميع أنشـــطتها يف الفضـــاء اخلارجي بإيالء االعتبار الووالتعا
  الدول األخرى.

كلما ازداد ما لدى الدولة املعنية من قدرات تقنية وقدرات أخرى، كلما كان عليها أن و  -١٥
ل اليت ليس تزيد التركيز على تنفيذ املبادئ التوجيهية إىل أقصـــــى حد ممكن وعملي. وُتشـــــجَّع الدو

لديها مثل هذه القدرات على اختاذ تدابري لتنمية قدراهتا على تنفيذ املبادئ التوجيهية. وُتشــــــجَّع 
الدول، يف احلاالت اليت يتبيَّن هلا فيها أنَّ وضــــــع واشــــــتراع اللوائح التنظيمية واملعايري واإلجراءات 

صعبة، على التماس د عم الدول أو املنظمات احلكومية الدولية املطلوبة لتنفيذ املبادئ التوجيهية مهمة 
األخرى من أجل تنمية قدراهتا على تنفيذ املبادئ التوجيهية. [أما مســتوى االلتزام بالتقيُّد مبقتضــيات 
ســالمة العمليات الفضــائية ورصــد االجتاهات يف جمال الســالمة، الذي ُيتوقَّع منطقيا أن تبديه البلدان 

__________ 

فترة   مستفيضة بشأن هذه الفقرة من الديباجة، واقترح املشاركون يف االجتماع اخلامس املعقود يفُعِقدت مناقشات   )١٣(  
 املبادئ التوجيهية.جمموعة ما بني الدورات إرجاء املناقشات بشأهنا، بانتظار مواءمة 
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مســـتوى املعارف واخلربات الذي تكوَّن لديها، فينبغي تعزيزه بالوســـائل  املتقدِّمة على حنو يتوافق مع
  ا.]عمليًّ املناسبة حسبما يكون ذلك ممكنًا

وُتشــــــجَّع الدول واملنظمات احلكومية الدولية املعنية اليت ميكنها دعم البلدان النامية يف تنمية   -١٦
خالل آليات لبناء القدرات مناســــــبة ومتَّفق قدراهتا الوطنية على تنفيذ هذه املبادئ التوجيهية، من 

ــتدامة أنشــطة  ــائل ضــمان وتعزيز اس عليها بني األطراف املعنية، على أن تقوم بذلك باعتباره من وس
  )١٤(الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.

ويتطلب تنفيذ هذه املبادئ التوجيهية على أوســـــع نطاق من جانب الدول (على مســـــتوى   -١٧
ية قدرات وإمكانيات  )١٥(ة والكيانات غري احلكومية)األجهزة احلكومي لدول واملنظمات احلكومية ا

ــــــائل منها التعاون الدويل.  اخلاص  ١٩٩٦وينص إعالن عام معيَّنة، ميكن تكوينها وحتســــــينها بوس
مع  دامه لفائدة مجيع الدول ومصلحتهابالتعاون الدويل يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخ

بار نامية على أنَّ إيالء اعت لدان ال ياجات الب ية حرية  خاص الحت لدول لدول واملنظمات احلكومية ا ل
وتتضمن هذه [.حتديد مجيع جوانب التعاون بينها على أساس منصف ومقبول جلميع األطراف املعنية

الضمانات ما يكون منطبقًا من الترتيبات اخلاصة ببالنظر إىل اجلوانب حقوق ومصاحل الدول املهتمة 
  املعايري واملمارسات ذات الصلة.]وااللتزامات املتعددة األطراف و لتكنولوجيةا

ال، ومن أجل رصد أثرها يلزم التعاون الدويل من أجل تنفيذ املبادئ التوجيهية على حنو فعَّو  -١٨
ومدى فعاليتها، وكفالة مواكبتها لتطور األنشطة الفضائية حبيث تبقى جتسد أحدث املعارف املتعلقة 

سيما فيبا ستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، وال   مالعوامل ذات الصلة اليت تؤثر على ا
يتعلق بتحديد العوامل اليت تؤثر يف طبيعة ومدى املخاطر املرتبطة مبختلف جوانب األنشطة الفضائية، 

  )١٦(أو اليت ميكن أن تنشئ حاالت قد تنطوي على خطورة وتطورات يف بيئة الفضاء.
    

  )١٧(وحتديثها التوجيهية املبادئ تنفيذ استعراض  -هاء  
  

جلنة اســــتخدام الفضــــاء اخلارجي يف األغراض الســــلمية هي هيئة األمم املتحدة اليت إنَّ   -١٩
تعترب املحفل الرئيســـي إلجراء حوار مؤســـســـي متواصـــل حول املســـائل املتعلقة بتنفيذ املبادئ 

وُتشـــجَّع الدول واملنظمات احلكومية الدولية على تبادل املمارســـات  .واســـتعراضـــهاالتوجيهية 
وينبغي للــدول واملنظمــات  اللجنــة بشـــــــأن تنفيــذ هـذه املبــادئ التوجيهيــة.إطـار واخلربات يف 

احلكومية الدولية، وفقًا للمسؤوليات املنوطة هبا مبوجب معاهدات الفضاء اخلارجي واالتفاقيات 
__________ 

فترة   خلامس املعقود يفُعِقدت مناقشات مستفيضة بشأن هذه الفقرة من الديباجة، واقترح املشاركون يف االجتماع ا  )١٤(  
 املبادئ التوجيهية. جمموعةما بني الدورات إرجاء املناقشات بشأهنا، بانتظار مواءمة 

  ناقش املشاركون يف االجتماع اخلامس لفترة ما بني الدورات مسألة أنَّ هذه األفكار ميكن أن ُتستوعب   )١٥(  
 من الديباجة. ٩يف الفقرة 

فترة   شأن هذه الفقرة من الديباجة، واقترح املشاركون يف االجتماع اخلامس املعقود يفُعِقدت مناقشات مستفيضة ب  )١٦(  
 املبادئ التوجيهية. جمموعةما بني الدورات إرجاء املناقشات بشأهنا، بانتظار مواءمة 

  . ٢٩سبق أن ُأدرجت أفكار متعلقة باستعراض املبادئ التوجيهية وتنفيذها وحتديثها يف املبدأ التوجيهي   )١٧(  
 ٢٩يعد املبدأ التوجيهي  ومبا أنَّ األفكار املتعلقة هبذه املواضيع مشمولة اآلن يف القسم هاء من نص الديباجة، مل

 هذه املجموعة من املبادئ التوجيهية. يظهر يف
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ة، أن تعمل أيضـــًا يف إطار اللجنة ومكتب شـــؤون الفضـــاء اخلارجي واملبادئ والقرارات القائم
فيما يتعلق بتنفيذ  تثارالتابع لألمانة العامة لألمم املتحدة، حسب االقتضاء، ملعاجلة الشواغل اليت 

[وعندما تنشأ مسائل بشأن التنفيذ العملي للمبادئ التوجيهية، ُتشجَّع الدول  املبادئ التوجيهية.
كومية الدولية على إثارة هذه املســـــــائل مع الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات احل

ـــبة. ـــرة عرب القنوات املناس ـــاس باآللية املنصـــوص عليها يف املادة  األخرى املعنية مباش ودون املس
ــعة من معاهدة الفضــاء اخلارجي، ميكن أن ُيســعى من خالل هذه التبادالت بشــأن التنفيذ  التاس

سويته.العملي إىل ا شتركة لت شترك للوضع وللخيارات امل ل إىل فهم م وميكن عرض نتائج  لتوصُّ
تلك التبادالت وما تســـتتبعه من حلول على اللجنة هبدف تبادل املعارف واخلربات ذات الصـــلة 
مع الدول واملنظمات احلكومية الدولية األخرى، ورمبا كذلك اســــــتكمال و/أو حتســــــني تنفيذ 

  املبادئ التوجيهية.]
د املبادئ التوجيهية فهمًا مشــتركًا بشــأن [املخاطر والتحديات و  -٢٠ حلالية واملحتملة اجتســِّ

ملخاطر و] التدابري االيت تواجه اســـتدامة أنشـــطة الفضـــاء اخلارجي يف األمد البعيد، وطبيعة هذه 
ر إزو[اليت ميكن أن متنع اآلثار الضـــــارة لتلك املخاطر   حتدأو إذا أمكن التها التحديات أو تيســـــِّ

ـــتدامة أنشـــطة ال هذه املبادئ التوجيهية]ومنها.] [ فضـــاء اخلارجي يف [الزمة من أجل تعزيز اس
وُتشــجَّع   الوقت احلايل.واملمارســات املعمول هبا يف الســائدة األمد البعيد،] اســتنادًا إىل املعارف

هبذه املبادئ صــلة الدول واملنظمات احلكومية الدولية على إجراء حبوث بشــأن املواضــيع ذات ال
  التوجيهية وتنفيذها، و/أو على الترويج إلجراء هذه البحوث.

نة أن تقوم دوريًّو  -٢١ ية لضــــــمـان جيوز للج بادئ التوجيه هذه امل باســــــتعراض وتنقيح  ا 
 .البعيدالة لتعزيز اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلارجي يف األمد اســتمرارها يف تقدمي إرشــادات فعَّ

اللجنة عرض مقترحات لتنقيح هذه املبادئ التوجيهية على اللجنة وميكن للدول األعضـــــــاء يف 
  )١٨(.لكي تنظر فيها

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

إرشـــــادات موجهة إىل احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية  ٧و )٢٠(٦ التوجيهيني املبدأينيف  ترد
سات عامة وأطر تنظيمية وممارسات  سيا شأن وضع  ضائية أو تقوم هبا، ب شطة ف املعنية، اليت تأذن بأن
تدعم استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد. وهي تعيد التأكيد أيضًا على أمهية استخدام 

__________ 

فترة   تماع اخلامس املعقود يفدت مناقشات مستفيضة بشأن هذه الفقرة من الديباجة، واقترح املشاركون يف االجُعِق  )١٨(  
 ية.املبادئ التوجيه جمموعةما بني الدورات إرجاء املناقشات بشأهنا، بانتظار مواءمة 

 موعة املبادئ التوجيهية.أثناء املواءمة النهائية ملج نص مقدِّمة كل من األقسامال يزال يتعيَّن مواءمة   )١٩(  

من هذه  ٥فى املبدأ التوجيهي ؛ وبذلك اخت٦يف املبدأ التوجيهي  ٥ُأدرجت األفكار الواردة يف املبدأ التوجيهي   )٢٠(  
 املجموعة من املبادئ التوجيهية.
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ــلم ــفافية وبناء الثقة يف أنشــطة الفضــاء )٢١(ية ال غري[الفضــاء ألغراض س ] وتنفيذ تدابري لضــمان الش
اخلارجي من أجل احليلولة دون وقوع أيِّ حوادث قد تؤثر سلبًا على القيام بأنشطة الفضاء اخلارجي 

أمنها. وتشـــمل هذه اإلرشـــادات اعتماد الكيانات اليت تقوم بأنشـــطة وألغراض ســـلمية وعلى أماهنا 
أمان هذه  بغية تعزيزاخلارجي ألطر تنظيمية وطنية وتروجيها للتدابري الطوعية املوصــــــى هبا الفضــــــاء 

األنشطة واستدامتها. وتشمل اإلرشادات أيضًا تدابري تيسِّر تقدمي معلومات بشأن األجسام الفضائية 
  ضائية.واألحداث املدارية وكذلك بيانات االتصال اخلاصة بالكيانات املسؤولة عن العمليات الف

    
    ٦املبدأ التوجيهي     
    تعزيز املمارسة املتمثلة يف تسجيل األجسام الفضائية    

لتزاماهتا مبوجب ينبغي أن تضمن الدول واملنظمات احلكومية الدولية، عاملة وفقًا ال  ١-٦  
ـــام املطلقة  معاهدةاملادة الثامنة من   الفضـــاء اخلارجي، يفالفضـــاء اخلارجي واتفاقية تســـجيل األجس

، ٦٢/١٠١) و١٦-باء (د ١٧٢١وآخذة يف االعتبار التوصــــــيات الواردة يف قراري اجلمعية العامة 
ام الفضائية عامًال يل الصحيح لألجسوضع و/أو تنفيذ ممارسات تسجيل فعالة وشاملة، باعتبار التسج

ات التســـجيل غري يف األمد البعيد. فممارســـ تهاواســـتدام األنشـــطة الفضـــائيةحامسًا يف ضـــمان أمان 
  ة. املناسبة قد تترتب عليها تبعات سلبية فيما خيص ضمان أمان العمليات الفضائي

ن تعتمد سياسات اية، أينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، حتقيقًا هلذه الغ  ٢-٦  
ءمة ممارســــات ولوائح تنظيمية وطنية مناســــبة أو غري ذلك من الســــياســــات واللوائح من أجل موا

ينبغي للدول . وعلى أوســــــع نطاق دويل ممكن التســــــجيل املعنية وضــــــمان بقائها يف األمد البعيد
اعتبارها احلاجة إىل  واملنظمات احلكومية الدولية، عند القيام بتســجيل أجســام فضــائية، أن تبقي يف
ء اخلارجي يف األمد توفري معلومات يف الوقت املناسب من شأهنا أن تسهم يف استدامة أنشطة الفضا
شغيلها  ضائية وت شأن األجسام الف ضًا يف توفري معلومات ب حالتها، على النحو والبعيد وأن تنظر أي

  .٦٢/١٠١املبيَّن يف قرار اجلمعية العامة 
ضيها أو من مرافقها جسٌم فضائ  ٣-٦   سُيطَلق من أرا ي أن تتصل، ينبغي للدولة اليت 

احلكومية  قبل إطالق اجلســــم الفضــــائي وعند عدم وجود اتفاق مســــبق، بالدول أو املنظمات
تفاق على كيفية الدولية اليت ميكن وصـــفها بالدول املطِلقة لذلك اجلســـم الفضـــائي من أجل اال

الصــلة يف  تســجيل ذلك اجلســم الفضــائي. وعقب إطالق جســم فضــائي، ومبراعاة املعايري ذات
ة يف إطالقه أن تنســـق اتفاقية التســـجيل، ينبغي للدول و/أو املنظمات احلكومية الدولية املشـــاِرك

ارس والية كن أن متفيما بينها، وأن تشــــــرك يف ذلك الدول واملنظمات احلكومية الدولية اليت مي
  قضائية أو سيطرة على اجلسم الفضائي غري املسجَّل، من أجل تسجيله. 

__________ 

برمته أو استخدام العبارة التالية  ة ال غري" يف النصغراض سلميأل[َتقرَّر إعادة النظر يف مدى وجاهة استعمال عبارة "  )٢١(  
دة الرابعة وغريها من أحكام بدًال من ذلك: "يف أغراض سلمية حصرًا"، يف ضوء التنظيم القانوين الدويل، أي املا

 يفغراض سلمية ال غري" ألم "معاهدة الفضاء اخلارجي. وينبغي للوفود أن تتبادل وجهات النظر بشأن ما يعنيه مفهو
زيد من الوضوح والدقة على تفسري الواقع، مبراعاة مجيع الظروف والعوامل ذات الصلة، مع النظر يف إمكانية إضفاء امل

 ر املناقشات حول هذا النص.]معناه وآثاره من خالل استخدام معايري واضحة. ومن شأن التوافق يف اآلراء أن ييسِّ
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من دولة أو رًا اســتفســا هايف حال تلقي ،لدولة أو املنظمة احلكومية الدوليةلينبغي   ٤-٦  
شأنمنظمة حكومية دولية أخرى  سجيل ُيلتَمس فيه توضيح ب ضا/ت سجيل جسم ف ئي ميكن عدم ت

قرب وقت ممكن يف أ[، أن ترد على االســـتفســـار خاضـــعًا لواليتها أو ســـيطرهتاافتراضـــًا أن يكون 
و تســـوية أيِّ مســـألة تيســـريًا لتوضـــيح و/أ ] [مبراعاة ما لدى هذه الدولة من قدرات وطنية]عمليًّا

مكتب خالل  [وميكن إرســال [الرد على] [تســوية] هذا االســتفســار من حمددة تتعلق بالتســجيل.
ا [تسوَّى] [توضَّح] أو مباشرة إىل الدول اليت قدَّمت االستفسار.] [وعندم شؤون الفضاء اخلارجي

  مسألة التسجيل، ينبغي تقدمي النتيجة إىل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي.] 
ضــــــمن حدود مســــــؤولياته القائمة وموارده  أن يؤدي بفعالية،ينبغي للمكتب   ٥-٦  

مات عن عمليات اإلطالق املداري املنفذة املتاحة، مهام متكاملة خبصــــــوص ما يلي: (أ) مجع معلو
) وعن منه (أْي عمليات اإلطالق املنجزة اليت تســــفر عن وضــــع أجســــام يف مدار أرضــــي أو أبعد

 إســناد)؛ (ب) منه األجســام املدارية (أي األجســام الفضــائية اليت ُأطلقت إىل مدار أرضــي أو أبعد
جلنة أحباث تســــميات دارية وفقًا لنظام عمليات اإلطالق املداري واألجســــام امللتســــميات دولية 

الفضـــاء، عالوة على موافاة دول التســـجيل بتلك التســـميات. وينبغي للدول واملنظمات احلكومية 
الدولية أن تدعم اجلهود اليت يبذهلا املكتب للترويج ملبادرات من شـــــــأهنا متكني الدول من التقيُّد 

م املتعلق بتقدمي معلومات التســـجيل وفقًا لقرار مبمارســـات التســـجيل والنظر يف تنفيذ وتعزيز احلك
  .٦٢/١٠١اجلمعية العامة 

تطلب ، أن االقتضاء، حسب ينبغي للدول املطِلقة، وللمنظمات احلكومية الدولية  ٦-٦  
خلاضـــــعني اخلدمات ا كل ما يلزم من املعلومات من مقدِّمي خدمات اإلطالق ومســـــتخدمي تلك
سجيل مبوجب  سيطرهتا بغية تلبية مجيع متطلبات الت ضائية و/أو ل سجيل، وأن الواليتها الق تفاقية الت

لة عن تشـــجِّع تلبيتهم لطلبات تقدمي معلومات  وينبغي لطلبات. التســـجيل ونظرهم يف تلك امفصـــَّ
املتمثلة يف تقدمي  املمارســـة للدول واملنظمات احلكومية الدولية اليت أضـــفت طابعًا مؤســـســـيًّا على

مارســة وحتديد لة عن التســجيل أن تســعى جاهدة إىل االســتمرار يف اتباع تلك املمعلومات مفصــَّ 
  الظروف اليت تعقِّد إجناز تلك املهمة.

  ٧-٦    
  لكي تنظر فيهما الوفود] ٧‐٦[تعرض أدناه صيغتان للفقرة 

  ]١[الصيغة 
من قرار ‘ ٢‘(ب)  ٢ية أن تتصـــرف وفقًا للفقرة الفرعية [ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدول

اجلســــــم عمليات ، من خالل النظر يف تقدمي معلومات تصــــــف حالة ٦٢/١٠١اجلمعية العامة 
ميكن  الذكر،وكإرشــــاد عام فيما خيص تقدمي هذه املعلومات وفقًا للقرار اآلنف  .الفضــــائي املعين

قائمة املعلومات اإلرشــادية  اســتخدامحســب تقديرها للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن ختتار 
   التالية اليت تصف حتديدًا التغيريات يف حالة العمليات:

  إهناء تشغيل جسم فضائي أو جتديده؛  (أ)  
  توقف عمل جسم فضائي من جراء خلل تقين أو ألسباب أخرى؛  (ب)  
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التشويش  دان القدرة على التحكم يف حتليق جسم فضائي بالتزامن مع احتمالفق  (ج)  
حتمال االقتراب االضار لترددات راديوية على وصالت راديوية ألجسام فضائية أخرى عاملة و/أو 

  اخلطري من أجسام فضائية أخرى عاملة؛
ن هذا اتكنولوجية ألجســام فضــائية (إذا ك مكوناتانفصــال ســواتل تابعة و/أو   (د)  

  )؛مقرَّرًااالنفصال 
مره املداري ر خصائص اجلسم الفضائي اليت تؤثر يف عتكنولوجية تغيِّ عنصارنشر   (ه)  

  (إذا كان هذا النشر مقرَّرًا).]
    

  ]٢[الصيغة 
‘ ٢‘(ب)  ٢بــار الفقرة الفرعيــة [ميكن للــدول واملنظمــات احلكوميــة الــدوليــة أن تــأخــذ يف االعت

ر يف احلالة أثناء التشغيل وأن تنظر يف تقدمي معلومات عن أيِّ تغيُّ ٦٢/١٠١قرار اجلمعية العامة  من
  (مبا يشمل توقف اجلسم الفضائي عن العمل).]

  ٨-٦    
  لكي تنظر فيهما الوفود] ٨‐٦[تعرض أدناه صيغتان للفقرة 

  ]١[الصيغة 
من قرار ‘ ٣‘(أ)  ٤لفقرة الفرعية ل أن تتصــــــرف وفقًا احلكومية الدولية[ينبغي للدول واملنظمات 

 .تصـــف املوقع املداري للجســـم الفضـــائيبأن تنظر يف تقدمي معلومات ، ٦٢/١٠١اجلمعية العامة 
ميكن للدول واملنظمات ف الذكر، وكإرشـــاد عام فيما خيص تقدمي هذه املعلومات وفقًا للقرار اآلن

حســب تقديرها اســتخدام قائمة املعلومات اإلرشــادية التالية اليت تصــف  احلكومية الدولية أن ختتار
   حتديدًا املواقع املدارية للجسم الفضائي:

ل اجلسم الفضائي تغيُّر البارامترات املدارية للجسم الفضائي الذي يؤدي إىل انتقا  (أ)  
  يف الفضاء القريب من األرض؛ إىل منطقة أخرى

لعمر اوضــع جســم فضــائي يف مدار للمخلفات الفضــائية أو يف مدار ينخفض فيه   (ب)  
  التسياري؛
  تغيُّر املوقع يف املدار الثابت بالنسبة إىل األرض؛  (ج)  
سية) ملوضع مركبة تغيري (ال تترتب عليه تغيريات كبرية يف البارامترات املدارية األ  (د)   سا
  تلك الكوكبة.]لاهليكل املداري ضمن  بني مواقع امسيةكوكبة من السواتل  كجزء من تعملة فضائي

    
  ]٢[الصيغة 

[ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، متصـــرفًة على النحو ذاته، أن تنظر يف تقدمي املعلومات 
، وأن تقدِّم، إثر تغيري ٦٢/١٠١من قرار اجلمعية العامة ‘ ٣‘(أ)  ٤ الفرعيةاملشـــــار إليها يف الفقرة 

  مراقبة اجلسم الفضائي يف املدار، معلومات عن أيِّ تغيري يف موقعه املداري.] 
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ملزمع ايف حال احتواء اجلســـم الفضـــائي املطَلق على أجســـام فضـــائية أخرى من   ٩-٦  
كومية الدولية، مداري مســـتقل، ينبغي للدول واملنظمات احل فصـــلها عنه مســـتقبًال من أجل حتليق

عام لألمم املت فاهتا األمني ال ــــــجلها وعند موا حدة مبعلومات عند إدراجها تلك األجســـــــام يف س
اليت ميكن أن  التســـجيل، أن تبيِّن (على شـــكل مالحظات هامشـــية مثًال) عدد األجســـام الفضـــائية

تلفة أو معدلة خموأمساءها، على أســاس عدم إطالق أمساء تنفصــل يف املســتقبل عن اجلســم الرئيســي 
  على تلك األجسام الفضائية عند تسجيلها يف مرحلة الحقة.

من املادة الرابعة من اتفاقية التســــجيل، وبالنظر إىل قرار اجلمعية العامة  ٢وفقًا للفقرة   ١٠-٦  
، ينبغي ٤٧/٦٨من قرار اجلمعية العامة  ٣-٤ممارســــات التســــجيل، وكذلك املبدأ  بشــــأن ٦٢/١٠١

قدِّ ية أن ت لدول لدول واملنظمات احلكومية ا يات املقبولة دوليًّ  كتب معلومات مناملم إىل ل ا خالل اآلل
  ُتستخدم فيها مصادر قدرة نووية يف الفضاء اخلارجي.مجيع األنشطة أو األجسام الفضائية اليت   عن
    

    ٧املبدأ التوجيهي     
    ].لكي تنظر فيهما الوفود ٧للمبدأ التوجيهي [تعرض أدناه صيغتان 

الوطنية، على االلتزام بالقيام باألنشطة الفضائية  السياساتيةالنص، يف األطر القانونية و/أو     
    ألغراض سلمية ال غري

  ]٧للمبدأ التوجيهي  ١[الصيغة 
 فضــاء اخلارجياليت تقوم بأنشــطة يف الواملنظمات احلكومية الدولية ينبغي للدول   ١-٧[  

خلارجي واســـتخدامه اد باملبدأ الذي مفاده أنَّ اســـتكشـــاف الفضـــاء تقيُّتتخذ تدابري من أجل الأن 
واملنظمات احلكومية  للدولينبغي هلذه الغاية، و .الدولأن يكونا ملا فيه فائدة ومصــلحة كل  ينبغي

استكشاف واستخدام  طةالقيام بأنشبالسياساتية  هاالقانونية و/أو أطر نظمها أن تلتزم، يفالدولية 
   .ة ال غريألغراض سلمي الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى،

ألمم املتحدة امنظومة  داللة مفاهيمية أعم قد ُتســـَند، يف إطار دون املســـاس بأيِّ  ٢-٧  
لمية ال غري سـو/أو املعاهدات الدولية، ألنشـطة اسـتكشـاف واسـتخدام الفضـاء اخلارجي ألغراض 

فضــاء اخلارجي باســتيفاء معايري إضــافية]، ليس من شــأن القيام بأنشــطة يف جمال اســتكشــاف الو[
غراض األنشــطة ة ألواســتخدامه ألغراض ســلمية ال غري احليلولة دون تســخري التكنولوجيا الفضــائي
اليت ، ديسيا واملسح [والتطبيقات الفضائية مثل الرصد واملالحة واالتصاالت ونقل البيانات واجليو
ـــــاتية] تدعم األمن القومي والدويل]. وينبغي اعتبار [هذا االلتزام] [هذه األطر ال قانونية والســـــياس

اســـتخدامه ضـــاء اخلارجي و[الذي يهدف/اليت هتدف] إىل تعزيز القيام بأنشـــطة اســـتكشـــاف الف
دابري ضمان الشفافية ألغراض سلمية ال غري [متناسبا/متناسبة] مع ضرورة املسامهة يف [نظام لـــــ] ت

ــــاركة البناءة يف حوارات دولية، ــــطة الفضــــاء اخلارجي واملش جراء إمبا يف ذلك  وبناء الثقة يف أنش
أنشــــطة الفضــــاء  أمان] واســــتدامةمناقشــــة يف إطار اجلمعية العامة، بشــــأن ما قد يواجه [أمن] [و

كون للدول يف الفضاء اخلارجي من حتديات. وينبغي أن ختضع املصاحل [األمنية] املشروعة اليت قد ت
  مجعاء. اخلارجي للقانون الدويل املنطبق وأن تراعى فيها املصاحل املشتركة للبشرية
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فضـــــاء، أن يدان الينبغي للدول، وال ســـــيما الدول اليت لديها قدرات كبرية يف م  ٣-٧  
خلارجي، باعتبار اتسهم بفاعلية يف حتقيق اهلدف [املتمثل يف منع حدوث سباق تسلح] يف الفضاء 
ي واســتخدامه يف ذلك شــرطًا أســاســيًّا لتعزيز التعاون الدويل يف جمال اســتكشــاف الفضــاء اخلارج
دي للمخاطر لتصـــاألغراض الســـلمية. وبناء على ذلك، تشـــجَّع الدول على العمل معًا من أجل ا
أنشـــطة الفضـــاء  على [الســـلم] واألمان [واألمن] [واالســـتدامة] اليت قد تقوض إمكانية اســـتدامة

   ]اخلارجي يف األمد البعيد.
    

  ]٧للمبدأ التوجيهي  ٢[الصيغة 
نشــطة من شــأن الفشــل يف احلفاظ على الفضــاء اخلارجي أن يضــر باســتدامة األ  ١-٧[  

لية اليت تقوم بأنشـــطة يف الفضـــائية يف األمد البعيد. ومن مثَّ ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدو
مة يف األمد البعيد، الذي الفضاء اخلارجي أو تأذن هبا أو تشرف عليها أن تتقيَّد بقوة مببدأ االستدا

 وأجياللدان تمثل يف اســتكشــاف الفضــاء اخلارجي واســتخدامه بســالم ولفائدة وصــاحل مجيع البي
طرها القانونية الوطنية أواملســتقبل. وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تلتزم يف احلاضــر 

  و/أو السياساتية بتنفيذ أنشطة ذات طابع سلمي يف الفضاء اخلارجي. 
 التهديدات] على التعاون فيما بينها يف العمل على [الوقاية من ُتشــــــجَّع الدول  ٢-٧  

البعيد. وعند القيام  [جتنب املخاطر] اليت ميكن أن تضر باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد
رباء احلكوميني املعين فريق اخلتقرير بذلك، ينبغي للدول أن [تنفذ] [تنظر يف] التوصيات الواردة يف 

  يف أنشطة الفضاء اخلارجي. لة الشفافية وبناء الثقةكفابتدابري 
دول فيما ينبغي للدول أن متتنع عن تنفيذ أنشــــطة قد تثري شــــواغل لدى ســــائر ال  ٣-٧  

  ي يف األمد البعيد.]يتعلق باهلدف املشترك املتمثل يف احلفاظ على استدامة أنشطة الفضاء اخلارج
    

    أمان العمليات الفضائية  -باء  
ــةترد يف  ــادئ التوجيهي ، ٢٢+ جزء من ٢١+٢٠و ،١٩+١٨و ١٥و ١٤و ١١و ١٠و ٩و ٨ املب

هة إىل احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية املعنية بشــأن موجَّ إرشــادات ٣٢و ٣١و ٣٠و ٢٢و
اء اخلارجي يف األمد البعيد. القيام بالعمليات الفضـــــائية على حنو يدعم اســـــتدامة أنشـــــطة الفضـــــ

ات تبادل بيانات االتصـــال باعتباره وســـيلة لإلســـراع بتبادل املعلومات تشـــمل تلك اإلرشـــاد  كما
مجع معلومات بشــأن أيضــًا املتعلقة باألجســام الفضــائية واألحداث املدارية. وتشــمل اإلرشــادات 

ضائية  ضائية أثناء املراحل  واإلْطالعاألجسام الف شرها وإجراء تقييم لتقارب األجسام الف عليها ون
شادات املدارية لتحليقه شمل اإلر ضائية اليت ُأطلقت حديثًا. وت ضاء واألجسام الف  اإلْطالعا يف الف

ية املتعلقة بطقس الفضـــــــاء، وكذلك على النماذج واألدوات  ــــــغيل يانات والتنبؤات التش على الب
واخلربات املتعلقة بطقس الفضــــاء فيما خيص التخفيف من آثار هذا الطقس على النظم الفضــــائية. 

. وتشمل اإلرشادات صمودهاوات تدابري للحفاظ على أمن البىن التحتية األرضية وتتضمن اإلرشاد
مسألة وضع معايري وإجراءات بشأن اإلزالة الفعلية لألجسام الفضائية من املدار، واللجوء، يف أيضًا 

حاالت قصـــوى، إىل عمليات تؤدي إىل تدمري األجســـام الفضـــائية يف املدار، املســـجلة منها وغري 
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النهوج املتبعة يف تصميم األجسام الفضائية أيضًا . وتشمل املبادئ التوجيهية اآلنفة الذكر املسجلة
ــــام  الصــــغرية ــــغيلها، والتقيد بإجراءات احلد من خماطر العودة غري اخلاضــــعة للتحكم لألجس وتش

  ي.الفضائية ومراعاة احتياطات األمان عند استخدام مصادر أشعة الليزر املارة عرب الفضاء اخلارج
    

    ١١املبدأ التوجيهي     
    )٢٢(ثة ومعلومات بشأن األجسام الفضائية واألحداث املداريةتقدمي بيانات اتصال حمدَّ    

ــــــهولة ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تتبادل طوعًا و/أو ت  ١-١١   تيح بس
حية تقدمي ما يناســب من بيانات اتصــال حمدَّثة بانتظام بشــأن الكيانات اليت تعيِّنها وختول هلا صــال

جســام واألحداث معلومات عن عمليات املركبات الفضــائية يف املدار، وتقييم التقارب، ورصــد األ
بؤات الواردة خبصوص اء اخلارجي، وال سيما الكيانات املسؤولة عن معاجلة البالغات والتنيف الفض

ك من خالل ما يقع من حوادث واعتماد تدابري من باب االحتياط والتصــــــدي. وميكن حتقيق ذل
ضمن نطاق  شؤون الفضاء اخلارجي لكي يتيحها،  اليته القائمة وتقدمي هذه املعلومات إىل مكتب 

دميها مباشرة إىل سائر ملتاحة لسائر الدول واملنظمات احلكومية الدولية و/أو من خالل تقوموارده ا
لتنســيق الوطنية على الدول واملنظمات احلكومية الدولية، على أســاس أنَّ بيانات االتصــال جبهات ا

  األقل سوف تقدَّم أيضًا إىل املكتب.
زمة للتمكني ضع اإلجراءات الالينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن ت  ٢-١١  

وحتطم  من التنســـــيق يف الوقت املناســـــب من أجل تقليص احتمال وقوع اصـــــطدامات مدارية
ادث اصـــطدام أجســـام يف املدارات وغري ذلك من األحداث اليت قد تزيد من احتمال وقوع حو

ألجسام الفضائية ودة اأو قد تعرِّض حياة البشر و/أو املمتلكات و/أو البيئة للخطر، يف حاالت ع
الة للتصدي ابري فعَّبطريقة غري خاضعة للتحكم إىل الغالف اجلوي، و/أو من أجل تيسري اختاذ تد

  لتلك األحداث.
ب ما تتفق حســــــوطواعيًة،  تتبادلينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن   ٣-١١  

صلة باألجسام الفضائية واملعلومات  أو ما قد يقع من  قع فعًالاملتعلقة مبا يعليه، املعلومات ذات ال
اخلارجي. وينبغي  أحداث يف الفضــاء القريب من األرض ميكنها التأثري على أمان عمليات الفضــاء
د الكيان ا، وأن يؤكِّأن تكون املعلومات املقدمة موثوقة ودقيقة وكاملة إىل أقصــى حد ممكن عمليًّ

زمنها املرجعي يف ذلك  تقدمي البيانات املعنية، مباي الذي يقدمها توافر هذه الصــــــفات فيها. وينبغ
  .ساس توافقيأوعلى يف الوقت املناسب وغري ذلك من املعلومات ذات الصلة،  وفترة انطباقها

حســـب االقتضـــاء يف املســـائل  أن تنظر ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية  ٤-١١  
صالحية  واألساليب العملية املتعلقة بتبادل معلومات ذات صادر ذات ال ستقاة من خمتلف امل صلة م

عن األجسام الفضائية واألحداث يف الفضاء القريب من األرض، لتحقيق هدف تسجيل األجسام 
الفضـائية واألحداث يف الفضـاء اخلارجي على حنو متسـق وموحَّد، وفهم تلك املسـائل واألسـاليب 

__________ 

إرجاء املناقشات بشأنه،  دأ التوجيهي، واتَّفق الفريق العامل علىُعِقدت مناقشات مستفيضة بشأن هذا املب  )٢٢(  
 .االتفاق على الديباجة ومواءمة املجموعة النهائية للمبادئ التوجيهية بانتظار
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ل أن من خالل ختوذلك فهما دقيقا وتوحيد املواقف بشــأهنا،  صــيص مشــاورات هلذا الغرض ُيفضــَّ
ُتجرى حتت رعاية جلنة اســتخدام الفضــاء اخلارجي يف األغراض الســلمية، مع مراعاة عمل اهليئات 

  .التقنية ذات الصلة
احة بشــــأن القيام ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية النظر يف اخليارات املت  ٥-١١  

االطِّالع عليها  سام واألحداث يف الفضاء اخلارجي وإتاحةعلى حنو فعال جبمع معلومات عن األج
وســيلة لدعم كيف الوقت املناســب، وبشــأن حتقيق االتســاق يف فهم هذه املعلومات واســتخدامها 

شمل ا شطتها الرامية إىل احلفاظ على أمان العمليات الفضائية. وميكن أن ت خليارات اليت قد ُينظر أن
هبا معايري ومناذج ل ية التشــــــغيل البيينيف األخذ  مة  للمعلومات املقدَّتقدمي املعلومات تتيح إمكان

؛ والتنســــــيق الثنائي أو طواعيًة؛ وترتيبات ثنائية أو إقليمية أو متعددة األطراف لتبادل املعلومات
ل البيين؛ وإقامة منصــة اإلقليمي أو املتعدد األطراف بني مقدمي املعلومات ليتســىن التعاون والتشــغي

ومات دويل موزَّع من تابعة لألمم املتحدة. وميكن اختاذ تلك اخليارات أســاســًا لنظام معلمعلومات 
ــــــام اأجل التعاون بني أطراف متعددة على تقدمي ونشــــــر معلومات متعددة املصــــــادر عن  ألجس

  واألحداث يف الفضاء القريب من األرض.
    

    ١٤املبدأ التوجيهي     
    دارية للتحليقات اخلاضعة للتحكمتقييم التقارب خالل مجيع املراحل امل    

ة على تعديل ينبغي تقييم التقارب فيما يتعلق جبميع املركبات الفضـــــــائية القادر  ١-١٤  
لمســـارات احلالية لمســـاراهتا خالل املراحل املدارية للتحليقات اخلاضـــعة للتحكم، وذلك بالنســـبة 

ن جتري، من خالل أومية الدولية . وينبغي للدول واملنظمات احلكللمركبات الفضــــــائية واملقرَّرة
ل املدارية للتحليقات آليات وطنية و/أو عن طريق التعاون الدويل، تقييما للتقارب يف مجيع املراح

. وينبغي ات الفضــائيةللمركب املعنية اخلاضــعة للتحكم، وذلك بالنســبة للمســارات احلالية واملقرَّرة
، أن ١٩٦٧عام ل من معاهدة الفضــــاء اخلارجي للدول، بإيالء االعتبار الواجب للمادة الســــادســــة

املركبات الفضائية  لومشغِّالكيانات اخلاضعة لواليتها القضائية و/أو لسيطرهتا، مبا يف ذلك  تشجِّع
ة عند االقتضــــــاء. ومقدِّمو خدمات تقييم التقارب، على إجراء هذا التقييم من خالل آليات وطني

  خلاصة.اء تلك التقييمات من خالل آلياهتا اوينبغي للمنظمات احلكومية الدولية إجر
أســـاليب وينبغي أن تعمل الدول واملنظمات احلكومية الدولية على وضـــع هنوج   ٢-١٤  

ر ية حتديد مدا، مبا قد يشــــــمل: (أ) حتســــــني عملها على النحو املناســــــبوتنفيذ لتقييم التقارب
الفضائية املعنية من أجل  فحص املسارات احلالية واملقرَّرة لألجسام  األجسام الفضائية املعنية؛ (ب)

ان يلزم تعديل اســـتبانة احتماالت االصـــطدام؛ (ج) حتديد مدى خطر االصـــطدام وتقرير ما إذا ك
سار لتقليص هذا اخلطر؛ (د) تقدمي معلومات عن التفسري واالستخدام الصح يحني لنتائج تقييم امل

القتضــاء، تشــجيع وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، عند ا التقارب، حســب االقتضــاء.
ملركبات الفضــــائية ا مشــــغِّلوالكيانات اخلاضــــعة لواليتها القضــــائية و/أو لســــيطرهتا، مبا يف ذلك 

التقارب أو  ومقدمو خدمات تقييم التقارب، على وضـــــع هنوج وأســـــاليب من هذا القبيل لتقييم
  املساعدة على وضعها.
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ات للتقارب، مبن ينبغي ملشغِّلي املركبات الفضائية غري القادرين على إجراء تقييم  ٣-١٤  
ــــــلطات الدول ة، حســـــــب فيهم املنتمون إىل كيانات غري حكومية، التماس الدعم، عن طريق س

صلة، من الكيانات املخ ضاء ووفقًا للوائح التنظيمية املنطبقة وذات ال صة بتقييم التقارب على االقت ت
قادرة على إجراء تقمدار الســـــــا ية غري ال لدول قارب عة. وينبغي للمنظمات احلكومية ا ييمات الت

  التماس الدعم من خالل آلياهتا اخلاصة.
ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية تبادل املعارف واخلربات املتعلقة بكيفية   ٤-١٤  

شاور دولية خمصَّصة هلذا الغرض تفسري املعلومات املستمدة من تقييمات التقارب، يف إطار عملية ت
وبواســطة كياناهتا املعيَّنة، حســب االقتضــاء، بغية وضــع أســاليب ومعايري متســقة لتقييم احتماالت 

واالتفاق على فئات األساليب املنطبقة على  االصطدام وتقرير ما إذا كانت املناورة ضرورية لتفاديه
نظمات احلكومية الدولية، اليت وضـــــعت للدول وامل . وينبغي أيضـــــاشـــــىت أنواع حاالت التقارب

أساليب وهنوجا عملية بشأن عملييت تقييم التقارب وتقرير ما إذا كانت املناورة لتفادي االصطدام 
املركبات  شـــــغِّليضـــــرورية، أن تتيح االســـــتفادة من خرباهتا بوســـــائل منها توفري فرص تدريبية مل

  ].)٢٣(متييزأيِّ ف واخلربات [، بدون الفضائية اجلدد وتعميم املمارسات الفضلى واملعار
خدمات   ٥-١٤   ية أن تشــــــجِّع مقدمي  لدول ية ا لدول واملنظمات احلكوم قييم تينبغي ل

حص هذه احلاالت التقارب اخلاضــعني لواليتها القضــائية ولســيطرهتا على التشــاور بشــأن معايري ف
ــــــغِّليوعتبات اإلخطار هبا مع  لدول اليت تقدِّم ا املركبات الفضــــــائية واألطراف املعنية [(أْي مش

قارب، حســــــبما خدمات اإلطالق، حســــــبما يكون ممكنًا عمليًّا)،]، قبل تقدمي خدمات تقييم الت
  يكون ممكنًا عمليًّا.

    
    ١٥املبدأ التوجيهي     
األجسام الفضائية وضع هنوج عملية فيما يتعلق بإجراء تقييم قبل اإلطالق إلمكانيات تقارب     

    األرض املوجودة يف الفضاء القريب من[املأهولة] املقرَّر إطالقها واألجسام الفضائية 
إلطالق مي خدمات اينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تنصــــــح مقدِّ  ١-١٥  

ل اإلطالق فيما خيص الذين خيضــعون لواليتها القضــائية وســيطرهتا بالنظر يف إجراء تقييم تقارب قب
ام مع أجسام فضائية األجسام الفضائية املقرَّر إطالقها من أجل احلد من خطر ما قد يقع من اصطد

سائر األجسام الفضائية العاملة على مق فيه ع ضِ ُو الذي داراملربة من مأهولة خالل اإلطالق [ومع 
مي خدمات كة مقدِّاجلسم الفضائي]. وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تعمل، مبشار
ب االقتضــاء، على اإلطالق وســائر الكيانات املعنية اخلاضــعة لواليتها القضــائية وســيطرهتا، وحســ

  وضع األساليب واإلجراءات ذات الصلة وتنفيذها وحتسينها.
ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن توِعز إىل مقدِّمي خدمات اإلطالق   ٢-١٥  

سلطات الدولة، القضائية اخلاضعني لواليتها  وسيطرهتا بأن يلتمسوا عند اللزوم الدعم، عن طريق 

__________ 

 سُيحذف النص الوارد بني معقوفتني بعد االتفاق على الديباجة.  )٢٣(  
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للوائح التنظيمية املنطبقة ذات  وفقًامن الكيانات املختصـــــة بتقييم التقارب، حســـــب االقتضـــــاء و
  لة، لتقييم االقتراب قبل اإلطالق.الص

ــار  ٣-١٥   ــة التق ــاني ــد إجراء تقييم إلمك ــات اإلطالق، عن ــدِّمي خــدم ــل ينبغي ملق ب قب
سائر الدول واملن ضاء، مع  سلطات الدولة، حسب االقت سقوا عرب  ظمات احلكومية اإلطالق، أن ين
الذي دار املن مقربة الدولية اليت تشـــغل أجســـامًا فضـــائية مأهولة [وأجســـامًا أخرى عاملة على م

  .]، حسب االقتضاء[]ئياجلسم الفضا فيه عِضُو
ي خدمات ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تضــــع، مبشــــاركة مقدِّم  ٤-١٥  

عايري دولية موحدة اإلطالق وســائر الكيانات املعنية اخلاضــعة لواليتها وســيطرهتا حســب اللزوم، م
ها يف املدار، خالل مرحلة إطالق األجســام الفضــائية ووضــع لوصــف املســار املقرر ملركبة إطالق

  فق عليه.تَّتيسريًا لتقدمي الدعم يف إجراء تقييم التقارب قبل اإلطالق، على النحو امل
عن ممارســـاهتا  ُتشـــجَّع الدول واملنظمات احلكومية الدولية على تبادل املعلومات   ٥-١٥[  

ة الوطنية من أجل نفيذها من خالل اآلليات التنظيميمن أجل مواءمة هذه املمارســات وحتســينها وت
   ]حتسني ختطيط أمان الرحالت الفضائية وإجراءات اإلبالغ باالستعداد لإلطالق.

شجَّ   ٦-١٥[   سات موحع الدول واملنظمات احلكومية الدولية على ت شأن وضع ممار دة ب
ريها من اآلليات غاآلليات القائمة ذات الصــــــلة و/أو  تقدمي املعلومات قبل اإلطالق، باســــــتخدام

  . وميكن أن تتضمن هذه املعلومات ما يلي:صة هلذا الغرضصَّ املخ
ضرورية إلجراء تقييم أو  (أ)   يل للتغريات جداول زمنية لإلطالق تتضمن املعلومات ال

رة من رَّاإلطالق املقت عامة عن عملياالعلومات مثل امل([يف جمموع األجسام الفضائية يف املستقبل 
ات الفضـــــــائية قبيل نطاق تواريخ اإلطالق ومكان اإلطالق ونوع مركبة اإلطالق وعدد املركب

ر أن توضع فيها األجسام ر إطالقها ومناطق الفضاء اخلارجي القريب من األرض اليت من املقرَّرَّاملق
  ؛]الفضائية املطلقة حديثًا)

يدة يف معلومات عن خطة اإلطالق تكون مف إشعارات قبل اإلطالق حتتوي على  (ب)  
ام فضـــائية مطَلقة مطابقة أجســـام حمددة من املقرر إطالقها مع معلومات التســـجيل املتعلقة بأجســـ

لدول املطِلقـة مة من ا قات[(مثـل امل حديثـًا املقـد مات عن التواريخ واألو املحـددة لعمليــات  علو
ع ــــــ يارين اإلطالق املقرَّرة، وأنواع مركبات اإلطالق، وإش حارة والط ناطق بارات للب شـــــــأن امل

ية املقرَّر وضــعها املحظورة يف البحر ويف املجال اجلوي، ومعلومات أســاســية عن األجســام الفضــائ
ـــارة إىل مناطق الفضـــاء اخلارجي القريب من  ألرض اليت من ايف املدار، تتضـــمن، كحد أدىن، إش

األســاســية املتعلقة باملدار  ثا و/أو البارامتراتاملقرَّر أن توضــع فيها األجســام الفضــائية املطلقة حدي
 .])]االمسي لكل جسم والتوزُّع املحتمل لِقَيم تلك البارامترات
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    ١٩+١٨التوجيهي  أاملبد    
    )٢٤(أمن البىن التحتية األرضية اليت تدعم تشغيل النظم املداريةوضمان أمان     

ية أن   ١-١٨   لدول ية  أمنوأمان  تقر بأنَّينبغي للدول واملنظمات احلكومية ا البىن التحت
نشطة الفضاء اخلارجي أاستدامة  يتسمان بأمهية حامسة يف كفالةلنظم املدارية ا تدعماألرضية اليت 

نون الدويل املنطبق، مبا يف ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، مبراعاة القاويف األمد البعيد. 
وائح الراديو الصادرة الحتاد الدويل لالتصاالت واتفاقيته ولذلك معاهدة الفضاء اخلارجي ودستور ا

سايت والتنظيمي ترمي إىل جتنب عنه، أن  سيا صعيد ال ضع تدابري على ال ستخدامت ترددات راديوية  ا
ى البىن التحتية عل بأهنا تشــــوشو/أو القيام بأنشــــطة قد تكون هناك أســــباب تدعوها إىل االعتقاد 

ية أخرى، مبا فيها لنظم املدارية التابعة لدول ومنظمات حكومية دولاألرضــــية اليت تدعم تشــــغيل ا
، تشويشًا قد يكون ىأو منظمة حكومية دولية أخردولة  ةالبىن التحتية اخلاضعة لوالية و/أو سيطر

  فيه إضرار بتلك البىن التحتية. 
تية التح بناهاوصــــــمود ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تعزز أمن   ٢-١٨  

ية الدولية اليت تشارك األرضية اليت تدعم تشغيل النظم املدارية. وتشجَّع الدول واملنظمات احلكوم
لى التعاون من أجل عيف إنشـــاء و/أو تشـــغيل بىن حتتية أرضـــية معيَّنة تدعم تشـــغيل النظم املدارية 

شمل تلك اجلهود تبادل املعلومات  يما بني الكيانات فتعزيز أمن هذه البىن وصمودها. وميكن أن ت
ــــؤولة عن البىن التحتية األرضــــية  ــــلط -احلكومية وغري احلكومية املس ات الدولة عند من خالل س

ال التصدي ملا يقع من بشأن املمارسات الفعالة يف جم -الضرورة ووفقًا للوائح املنطبقة ذات الصلة 
  حوادث وأحداث وجتاوزها.

تشــــــغيل   تدعماليتية البىن التحتية األرضــــــية عند النظر فيما يلزم من تدابري حلما  ٣-١٨  
وضع  حلكومية الدوليةاالنظم الفضائية، ولزيادة صمود تلك البىن التحتية، ينبغي للدول واملنظمات 

دة صــمود البىن لوائح تنظيمية تضــمن أن ُيســتبعد مبوجب األســاليب واإلجراءات املســتخدمة لزيا
تحتية للمعلومات اخلاضــعة لبىن التحتية األرضــية والبىن الالتحتية األرضــية أيُّ إجراء قد خيل بعمل ا

  ا عليه.، أو يؤثر تأثريا سلبيو/أو سيطرة دولة أو منظمة حكومية دولية أخرىلوالية 
عيد الداخلي على الصــ، أن تضــع وتنفِّذ ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية  ٤-١٨  

على النحو  ومن خالل بذل جهود حثيثة على الصــــعيد الدويل، ســــياســــة ألمن املعلومات تتناول
االتصــاالت و/أو أيِّ املناســب التعاون الفعال على منع االســتخدام اخلبيث لتكنولوجيا املعلومات و

لمعلومات وقد تكون لية لأنشــطة أخرى قد تضــر بالبنية التحتية األســاســية الوطنية واألجنبية والدو
يات قضائية وطنية مستخدمة بشكل مباشر يف كفالة أمان وأمن تشغيل النظم املدارية اخلاضعة لوال

  أو أجنبية، وكشف هذا االستخدام اخلبيث والتحقيق فيه وردعه. 
بًا، أن  ٥-١٨ مًا و/أو مطلو لك الز كان ذ ما  ية، حيث لدول ية ا لدول واملنظمات احلكوم ينبغي ل
صــــل وتتعاون فيما بينها على الصــــعيد العملي من أجل التصــــدي للتهديدات واحلوادث ذات تتوا

__________ 

ما بني الدورات على مواصلة املناقشات بشأن موضوع اتَّفق املشاركون يف االجتماع اخلامس املعقود يف فترة   )٢٤(  
  .١٩و ١٨أمان وأمن البىن التحتية األرضية على أساس مقترح الرئيس بشأن نص يدمج املبدأين التوجيهيني 
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على البىن التحتية األرضية اليت تدعم تشغيل النظم الصلة اآلنية واملستجدة واملحتملة، اليت قد تؤثر 
لدولية . وبغية تيسري االتصاالت بشأن هذه التهديدات، ينبغي للدول واملنظمات احلكومية ااملدارية

   أن تعيِّن جهات وصل من أجل تبادل املعلومات.
    

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

    لألجسام الفضائية
رة فردية أو ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية اليت تنظر أو تشـــرع، بصـــو  ١-٢٠  

، أن جتري عاطلةو أمجاعية، يف تنفيذ عملية إزالة فعلية أو تدمري متعمد ألجســــــام فضــــــائية عاملة 
األجسام الفضائية  دراسة متعمقة ملجموعة متناسقة من الشروط والتدابري الصارمة لضمان استبانة

ه الشــروط وأن تنفذ هذ إلزالتها أو تدمريها، واســتبانة املخاطر وحتليلها وتقييمها ودرئها،املخطط 
 لك العمليات بأمان.وســائل وأســاليب كفيلة بضــمان تنفيذ ت وأن تســتخدم والتدابري تنفيذًا فعاًال،

عمليات ية املتعلقة بلدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تضــــــمن اكتمال اللوائح التنظيملوينبغي 
اجتناب التراخي أو العشوائية أو  اإلزالة الفعلية أو التدمري املتعمد استنادًا إىل هنج متكامل متامًا بغية

  التجاوزات يف املمارسات املتبعة.
حلد من اينبغي أن توضـــــع بعني االعتبار، يف القرارات املتخذة بشـــــأن أســـــاليب   ٢-٢٠  

م يات الالز يار األدوات والتقن خاطر واخت يامل لة الفعل يات اإلزا يذ عمل تدمري املتعمَّد، ة لتنف ة أو ال
ــــأنه، بســــبب القيام بفعل ما أو تركه، أن ي ضــــعف أو يهدد احلاجة املاســــة إىل منع كل ما من ش
كومية دولية أو األجســـام الفضـــائية اليت متلكها و/أو تشـــغلها أو تتحكم فيها دول أو منظمات ح

إلضرار بسالمتها، ااعها أو خلل يف تشغيلها أو تلفها أو كيانات أجنبية أخرى و/أو يتسبب يف ضي
انات األجنبية. مبا ينال من حقوق ومصـــــــاحل تلك الدول أو املنظمات احلكومية الدولية أو الكي

  :وينبغي أن يكون من املفهوم أنَّ أيَّ عملية إزالة فعلية أو تدمري متعمَّد
، ما مل توافق على الفضــائية اآلنفة الذكرينبغي أال تســتتبع آثارا ســلبية على األجســام   (أ)  

ئية وسيطرهتا أو املالكة ذلك قبل تلك العمليات اجلهة اليت ختضع تلك األجسام الفضائية لواليتها القضا
دولة التســـجيل) و/أو  هلذه األجســـام أو القائمة على تشـــغيلها ســـواء كانت الدولة املعنية (مبا يف ذلك

  نية و/أو الكيان املعين؛املنظمة احلكومية الدولية املع
  ام الفضائية األجنبية.ينبغي أالَّ متس مبمارسة الوالية القضائية و/أو السيطرة على األجس  (ب)  
د قد تســـــفر عن إحلاق ينبغي عدم النظر يف تنفيذ أيِّ عملية إزالة فعلية أو تدمري متعمَّ  ٣-٢٠  

راحًة الدول أو ما مل توافق عليها صــأضــرار جبســم فضــائي خاضــع لوالية قضــائية وســيطرة أجنبيتني، 
  سيطرهتا. وأاملنظمات احلكومية الدولية اليت خيضع ذلك اجلسم الفضائي لواليتها القضائية 

عندما يتقرَّر أنَّ اإلزالة الفعلية أو التدمري املتعمد جلسم فضائي أمر ضروري/حتمي،   ٤-٢٠  
القيام هبذه العملية أن تقدم معلومات على  ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية اليت تفكر يف

املســــتوى الدويل قبل اإلقدام عليها بوقت طويل، عن طريق مكتب شــــؤون الفضــــاء اخلارجي و/أو 
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قنوات أخرى مناســــبة، عن الظروف اليت تربرها وخطط تنفيذها والتدابري اليت ســــُتتخذ لضــــمان أنَّ 
سيجري على ارتفاعات منخفضة مبا  فيه الكفاية لتقليص مدة بقاء الشظايا الناجتة عن التدمري املتعمد 

التدمري يف املدار. أمَّا فيما خيص مقدار املعلومات اليت ينبغي إطالع املجتمع الدويل عليها بشـــــــأن 
اجلوانب التقنية لألســـــلوب الذي يقع عليه االختيار لتنفيذ العملية فهو أمر متروك لتقدير الدول و/أو 

ــتناد إىل مبدأ عام هو أنه املنظمات احلكومية الدو لية اليت ختطط لتلك العمليات وتنفذها. وينبغي االس
بُّب هذه العملية يف آثار جانبية، اشــتدت احلاجة إىل مزيد من التفصــيل  كلما ازدادت احتماالت َتســَ
اية يف املعلومات املتاحة يف خمتلف مراحل اإلعداد للعملية وتنفيذها. وينبغي، قدر اإلمكان، النظر بعن
  يف الشروط األساسية لتنظيم عملية اإلمداد باملعلومات بطريقة تفاعلية سريعة أو بطريقة شبه آنية. 

ر أو للمراحل ينبغي تفادي التدمري املتعمد للمركبات الفضــــــائية املوجودة يف مدا  ٥-٢٠  
على  مر طويال،املدارية ملركبات اإلطالق وغري ذلك من األنشــــــطة الضــــــارة اليت تولد حطاما يع
عيَّنة إىل النظر يف مأســــــاس أنَّ الدول واملنظمات احلكومية الدولية قد حتتاج يف ظروف اســــــتثنائية 
تترك هلا أيَّ خيار  تدمري جسم فضائي حتت واليتها القضائية و/أو سيطرهتا، ألنَّ تلك الظروف ال

سوءا بكثري. وينبغي تربير  شد  حلاجة إىل عملية التدمري اتقين آخر وألنَّ لبدائل هذا التدبري عواقب أ
ضروريًة لتفادي خطر جسيم، حمدق أو حمتمل، على ح سان أو البيئة تربيرًا مقنعًا باعتبارها  ياة اإلن
  دة اجلسم الفضائي.أو املمتلكات يف الفضاء اخلارجي، أو األرض أو اهلواء أو البحر يف حالة عو

ه أنَّ ضـــــمان ند إىل مبدأ مفادينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تســـــت  ٦-٢٠  
لى ما إذا كان اجلســم وجود أســباب مشــروعة لعمليات اإلزالة الفعلية أو التدمري املتعمَّد يتوقف ع

سواء أكان مسجًال باالمتثال التفاقية التسجيل أو قرار  باء  ١٧٢١جلمعية العامة االفضائي املعيَّن (
جسم مادي معيَّن موجود وفعلية أو تدمريه املتعمَّد أم مل يكن) املراد إزالته ال ١٩٦١) لعام ١٦-(د

شـــكالن جســـمًا ماديًّا ييف مدار وله ارتباط بذلك اجلســـم الفضـــائي، أو ُيفترض أنَّ له ارتباطًا به، 
علية أو تدمريه تدمريًا واحدًا. وينبغي أن تكون مســـــألة التحديد القطعي للجســـــم املراد إزالته إزالة ف

ء عليه، ينبغي عدم اعتبار سم عند تقرير املضي يف تنفيذ العملية من عدمه. وبنامتعمدًا هي العامل احلا
دَّد مصــدر ذلك اجلســم جســم مادي معيَّن هدفًا وشــيكًا لعملية إزالة فعلية أو تدمري متعمد إىل أن حي
 لدولية أن تســــعى ســــعيًاووضــــعه حتديدًا دقيقًا مبا فيه الكفاية. وينبغي للدول واملنظمات احلكومية ا

الحتياجات الفردية احثيثًا إىل وضــــــع إجراءات وآليات من شــــــأهنا أن تتيح، بفعالية، معاجلة وتلبية 
  ك اإلجراءات واآلليات.واملشتركة املتعلقة بتحديد األجسام املوجودة يف املدار، ومواصلة العمل بتل

ــــــائر الدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تدعم تلك العم  ٧-٢٠   ، قدر لياتينبغي لس
ضافة إىل توفري  اإلمكان وبناء على الطلب، عن طريق تقدمي املعلومات وتوفري التحليل للقيام هبا. وإ

إذا كانت (معلومات صــحيحة عن رصــد الفضــاء القريب من األرض ونتائج حتليل أحوال الفضــاء 
ضــائية املعنية ســام الفتلك النتائج متاحة)، ميكن أن يشــمل ذلك الدعُم املســاعدَة على اســتبانة األج

لى نتائج التحليل ععن طريق حتليل املحفوظات ذات الصــلة للرصــد أو املعلومات وإتاحة االطِّالع 
 واستخدامها للجميع.
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    ٢٢املبدأ التوجيهي     
  وضع معايري وإجراءات بشأن اإلزالة الفعلية لألجسام الفضائية والتدمري املتعمد    

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

ية أن تضــــــمن االمتثال ألحك لدول ية، ينبغي للدول واملنظمات احلكومية ا ام هذا املبدأ الفضـــــــائ
التفاقية التسجيل.  وفقًاسجلة التوجيهي، الذي يشمل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي غري امل

فعلية و/أو التدمري وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تضمن خضوع عمليات اإلزالة ال
و العشـــوائية أو التجاوزات أاملتعمد لتنظيم تام اســـتنادًا إىل هنج متكامل متامًا بغية اجتناب التراخي 

  يف املمارسات املتبعة. 
ضـــــمان أنَّ ه واملنظمات احلكومية الدولية أن تســـــتند إىل مبدأ مفادينبغي للدول   ٢-٢٢  

ما إذا كان اجلســم  وجود أســباب مشــروعة لعمليات اإلزالة الفعلية أو التدمري املتعمد يتوقف على
خلارجي] [باالمتثال الفضــائي املعيَّن (ســواء أكان مســجًال [يف ســجل األجســام املطلقة يف الفضــاء ا

 يكن) املراد إزالته مل] أم ١٩٦١) لعام ١٦-باء (د ١٧٢١و قرار اجلمعية العامة التفاقية التسجيل أ
، أو ُيفترض أنَّ له أو تدمريه وجسم مادي معيَّن موجود يف مدار وله ارتباط بذلك اجلسم الفضائي

سألة التحديد شكالن جسمًا ماديًّا واحدًا. وينبغي أن تكون م القطعي للجسم املراد  ارتباطًا به، ي
ر املضي يف تنفيذ العملية من زالته إزالة فعلية أو تدمريه تدمريًا متعمدًا هي العامل احلاسم عند تقريإ

إزالة فعلية أو تدمري  عدمه. وبناء عليه، ينبغي عدم اعتبار جســــم مادي معيَّن هدفًا وشــــيكًا لعملية
. وينبغي للدول فايةمتعمد إىل أن حيدَّد مصــــــدر ذلك اجلســــــم ووضــــــعه حتديدًا دقيقًا مبا فيه الك
سعيًا حثيثًا إىل وضع إجراءات وآليات شأهنا أن تتيح،  واملنظمات احلكومية الدولية أن تسعى  من 

جســام املوجودة يف املدار، بفعالية، معاجلة وتلبية االحتياجات الفردية واملشــتركة املتعلقة بتحديد األ
  ومواصلة العمل بتلك اإلجراءات واآلليات.

مســــتفيض لكل  ينبغي أن يســــبق عمليات اإلزالة الفعلية أو التدمري املتعمد حتليل  ٣-٢٢  
ل أســـلوب على حدة. األســـاليب املمكنة لتنفيذها، مبا يف ذلك تقييم املخاطر اليت ينطوي عليها ك
شـــــــأن اجلوانب التقنية أمَّا فيما خيص مقدار املعلومات اليت ينبغي إطالع املجتمع الدويل عليها ب

ــــــلو ول و/أو املنظمات ب الذي يقع عليه االختيار لتنفيذ العملية فهو أمر متروك لتقدير الدلألس
خالل مكتب  احلكومية الدولية اليت ختطط لتلك العمليات وتنفذها، على أســـــــاس أن تقدم، من
مداد باملعلومات شؤون الفضاء اخلارجي وقنوات أخرى مناسبة، ما يلزم من دعم عام عن طريق اإل

ليت ختطط لتلك اان العمليات الفضــــــائية. وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية لضــــــمان أم
ليات. وينبغي لغريها التقنية لتلك العم واملكوناتالعمليات وتنفذها أن تضــمن أمن نظم املعلومات 

بناء على الطلب، ومن الدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تدعم تلك العمليات، قدر اإلمكان 
رصــد الفضــاء  طريق اإلمداد باملعلومات والتحليل. وإضــافة إىل توفري معلومات صــحيحة عن عن

، ميكن أن يشـــمل القريب من األرض ونتائج حتليل أحوال الفضـــاء (إذا كانت تلك النتائج متاحة)
 حفوظات ذات الصلةذلك الدعم املساعدة على حتديد األجسام الفضائية املعنية عن طريق حتليل امل

  ]استخدامها للجميع.ورصد أو املعلومات وإتاحة االطِّالع على نتائج التحليل بال فيما يتعلق هبا
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ــــــة املتمثلة يف تطبيق اتفاقية الت  ٤-٢٢   ســــــجيل، حيث يف الوقت الراهن، ختتلف املمارس
إلطالق اليت إمَّا ختتلف اآلراء بشـــأن تســـجيل األجزاء املكونة لألجســـام الفضـــائية و/أو مركبات ا

ـــتقل أو يتبني أهنا ليســـت قادرة على ليســـت ـــتمرار يف  لديها القدرة على العمل على حنو مس االس
لية، عند تطبيق املبادئ العمل طوال الفترة الزمنية للبعثة. وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدو
يز املمارســـــة ئية وبغية تعزالتوجيهية املتعلقة باإلزالة الفعلية و/أو التدمري املتعمد لألجســـــام الفضـــــا

  املتمثلة يف تسجيل األجسام الفضائية، أن تستند إىل ما يلي:
ووضــعه،  ينبغي تفســري جمموعة القواعد اليت ختضــع هلا ملكية اجلســم الفضــائي  (أ)  

لعوامل املتعلقة بتفســــــري وفقًا ملا ينص عليه القانون الدويل، باعتبارها قائمة على التفاعل بني ا
الق عالوة على اليت تتكون منها األجســــام الفضــــائية ومركبات اإلطالوضــــع القانوين لألجزاء 

ليها أو اليت فقدت تلك األجسام الفضائية اليت ال تكون قادرة أصًال على أداء الوظائف املسندة إ
ألجســام واألجزاء االقدرة، يف حال عدم قيام الدول واملنظمات احلكومية الدولية بتســجيل تلك 

ء عنها، بالنظر إىل عوامل أخرى مل تفقد أمهيتها وينبغي عدم االســــــتغنااملكونة هلا، من جهة؛ و
هدة الفضــاء اخلارجي، احلقوق وااللتزامات املنصــوص عليها يف املادتني الســابعة والثامنة من معا

  من جهة أخرى؛
ر عدم تسجيل األجزاء املكونة لألجسام أو عدم ت  (ب)   سجيل األجسام ينبغي أالَّ يفسَّ
لفضاء أو أحداث أثناء حتليق ا يف الفقرة الفرعية (أ) أعاله، النامجة عن عملية إطالق يف االوارد بياهن

ألجزاء املكونة اجلســــم الفضــــائي، على أنه يشــــكل، يف حد ذاته، مربرًا العتبار تلك األجســــام وا
ضرار الدولية عن األ لألجسام بال سند ملكية، إذا روعيت عدة أمور منها أحكام اتفاقية املسؤولية

ات حمددة عن تلك أالَّ ُيعترب عدم وجود معلومأيضــــــًا اليت حتدثها األجســــــام الفضــــــائية. وينبغي 
كل إشــارة يف األجســام واألجزاء املكونة لألجســام، ســواء ضــمن بيانات تســجيل معينة أم على شــ
 ى تلك األجسامبيانات تسجيل ختص أجساما أخرى، سببًا لنـــــــزع الوالية القضائية والسيطرة عل

  واألجزاء املكونة لألجسام؛
ــة الواردة يف الفقرتني  (ج)   ــاملالحظــات العملي ــد ب  الفرعيتني (أ) ينبغي أالَّ يؤدي التقي

ات، حسب و(ب) أعاله إىل إضعاف حرص الدول واملنظمات احلكومية الدولية على وضع سياس
احلقوق وااللتزامات ذات  لتاالقتضاء، تساعد الدولة املطِلقة و/أو املنظمة احلكومية الدولية اليت قب

و وضــع األجســام الصــلة على التأكد من وضــع األجزاء غري املســجلة املكونة لألجســام الفضــائية أ
ك الســياســات إمكانية الفضــائية العاطلة اخلاضــعة لواليتها القضــائية وســيطرهتا. وينبغي أن تتيح تل

ــــــلطتتنازل الدول و/أو املنظمات احلكومية الدولية، كليًّا أو جزئ ها على تلك األجزاء يًّا، عن س
طار الختاذ قرارات املكونة لألجســام الفضــائية أو املركبات الفضــائية العاطلة حبيث يتســىن وضــع إ

  بشأن إخالء الفضاء اخلارجي من احلطام الفضائي؛
ل واملنظمات احلكومية ُيفترض أن يساعد النهج املبيَّن يف الفقرة الفرعية (ج) أعاله الدو  (د)  

الدقيق لاللتزامات  دولية على اختاذ قرارات وترتيبات مشــــــتركة تراعي مراعاة تامة طلبات التحديدال
لة احلطام الفضــــــائي و يات إزا قة بتنفيذ عمل ية املتعل مادها،واإلجراءات التقن ألطراف اعندما تقرر  اعت

  املهام ذات األولوية. وأالقرارات والترتيبات املشتركة املذكورة أنَّ تلك العمليات من املتطلبات   يف
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عادها ينبغي، لدى حتديد الســـمات اخلاصـــة لوضـــع الشـــظايا، بغض النظر عن أب  ٥-٢٢  
سبب كان، مبا يف ذلك إجرا ضائية أليِّ  ء عمليات تكنولوجية اخلطية، النامجة عن حتطُّم أجسام ف

م طبيعة ، حبكيف املدار، مراعاة إمكانية عدم خضــوع تلك الشــظايا للتســجيل، لدواع موضــوعية
ث تلك البارامترات مصــــدرها وحالتها املادية واســــتحالة حتديد بارامترات حركتها املدارية وحتدي

ح ملدى إمكانية بانتظام. وينبغي، للتأكد من إمكانية تســــجيل تلك الشــــظايا، إجراء تقييم صــــحي
أو صــدرها و/الوثوق بعالقة االرتباط بني كل شــظية وجســم فضــائي آخر حمدد ميكن أن يكون م

لدول واملنظمات لبني كل شــــــظية وحدث أفضــــــى إىل ظهورها أو إىل َتَكوُّهنا يف املدار. وينبغي 
ـــتنادا إىل نتائج حتديد طبيعتها، أنَّ هلا  احلكومية الدولية الراغبة يف تســـجيل الشـــظايا اليت ترى، اس

شؤون الفضاء اخلا سجَّلتها، أن تؤكد ملكتب  سبق هلا أن  زمها على رجي عصلة بأجسام فضائية 
ج تلك املعلومات تســـجيل شـــظايا من هذا القبيل، مع معلومات عن الطلبات املزمع تقدميها إلدرا
منية حمدودة جدًّا يف مورد ذي صــلة من موارد املعلومات التابعة للمكتب. وينبغي ختصــيص فترة ز
أنَّ نظرًا إىل تسجيل لتلقي اعتراضات الدول و/أو املنظمات احلكومية الدولية األخرى على هذا ال
لدول  ها. وميكن ل حتديث ما مل يتم  باطراد  ناقص  ملدارية تت مة املعلومات ا ية وقي املنظمات احلكوم

ــــــب االقالدولية اليت تعتزم تقدمي طلبات أن تقوم، بناء على تقدي تضــــــاء، بتحديث رها هي وحس
املعلومات إىل ك قدمته من بارامترات مدارية للشــــظايا و/أو أن تبدي اســــتعدادها إلرســــال تل  ما

رض على تلك الطلبات، الدول واملنظمات احلكومية الدولية املهتمة اليت تطلبها. وينبغي، إذا اعُت
  ورات دولية.مراجعة مجيع املعلومات ذات الصلة وإخضاع اخلالفات اليت تنشأ بشأهنا ملشا

ــــــ  ٦-٢٢   ية املش طار الرؤ ية، يف إ لدول ية ا لدول واملنظمات احلكوم كة ينبغي متكني ا تر
للجوانب العملية من تناول وتسوية املسألتني املترابطتني املتعلقتني بأمان العمليات الفضائية وختفيف 
احلطام الفضائي، من أن تتيح، وفقًا لسلطاهتا ومسؤولياهتا مبوجب املبادئ والقواعد ذات الصلة يف 

خلاضعة لواليتها القضائية معاهدة الفضاء اخلارجي، خيارات تسمح بتغيري وضع األجسام الفضائية ا
وســيطرهتا (مبا فيها األجســام اليت كانت يف األصــل جزءا من تلك األجســام الفضــائية) اليت توقفت 
ــــــاحلة للعمل، حبيث تســــــتويف َقْطعًا متطلبات إدراجها فيما قد ُيتخذ من  عن العمل أو مل تعد ص

ن اعتماد هذه املمارسة حتديدًا إجراءات دولية إلخالء الفضاء اخلارجي من احلطام الفضائي. وميك
باعتبارها ضــــــرورة عملية فيما يتعلق بشــــــظايا احلطام الفضــــــائي إذا ثبت على حنو مقنع أنَّ تلك 
ضة على  صلة العمل، وأنَّ رفع القيود املفرو شظايا قد فقدت هنائيا قدرهتا على العمل أو على موا ال

عة الكاملة من األنشــــــطة ذات الصــــــلة إزالتها قد يكون احلل األمثل. وينبغي أن ختضــــــع املجمو
إلجراءات صــارمة تعلن الدول واملنظمات احلكومية الدولية رمسيا مبوجبها أهنا تتوقع نشــوء احلاجة 
إىل تغيري وضع األجسام الفضائية على النحو اآلنف الذكر مع استيفاء مسؤولياهتا مبوجب القانون 

. وينبغي النص صراحًة يف أيِّ قرار مزمع اختاذه أو الدويل، يف حدود ما هو ممكن من الناحية التقنية
متخذ فعًال على احلقوق املحددة املقرر ختويلها أو التنازل عنها يف ممارسة الوظائف املتعلقة بتحديد 
طريقة معاجلة تلك األجســـــــام. وينبغي أن يقرَّر يف كل حالة على حدة ما إذا كان اإلذن هبذه 

مناسبًا. وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تسعى، عمًال املمارسات واعتمادها ممكنًا و
باملادة التاســعة من معاهدة الفضــاء اخلارجي وبالتقيد التام باملبدأ املذكور أعاله، إىل حتقيق التكامل 
عند االقتضاء بني شىت جوانب األنشطة املذكورة استنادًا إىل اتفاقات ذات صلة تنص على حلول 
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هذا املجال، وذلك من خالل زيادة مستوى مشاركتها يف أنشطة تعاون مركزة. وينبغي، حمددة يف 
يف إطار تلك االتفاقات، حتديد املسؤوليات وتوزيع املهام على مجيع املشاركني يف األنشطة املقرَّرة. 
وينبغي أن تنص تلك االتفاقات على اإلجراءات املنطبقة على تنظيم عملية الوصـــــول إىل اجلســـــم 

لك ا نت ت كا يا، مىت  ية التكنولوج ما تدابري حل له، عالوة على  نة  لفضـــــــائي و/أو األجزاء املكو
  اإلجراءات والتدابري ضرورية وممكنة من الناحية العملية.

    
    ٣٠ التوجيهي املبدأ    
     الصغرية الفضائية األجسام وخاصة الفضائية، األجسام وتشغيل تصميم    

ــــــاميمتشــــــجَّع الدول واملنظمات   ١-٣٠   ليت تعزز ا احلكومية الدولية على الترويج للتص
عب تعقبها على مدى إمكانية تعقُّب األجسام الفضائية الصغرية وسائر األجسام الفضائية اليت يص

   .التحديد الدقيق ملوضعها يف املدار، وعلى تيسري وجودها يف املدارفترة 
لى تشــغيل اإلشــراف عًا على أيضــ ملنظمات احلكومية الدوليةالدول وا [ُتشــجَّع  ٢-٣٠  

حممية أطول بكثري  ال تكون مدة وجودها يف مداراتحبيث أجسامها الفضائية الصغرية يف املدار 
مصـــنِّعي ن ُتشـــجِّع أللدول واملنظمات احلكومية الدولية وينبغي [ مهمتها املخطط هلا.]من مدة 

األجسام الفضائية  ومشغِّلي األجسام الفضائية الصغرية، شأهنم يف ذلك شأن مصنِّعي ومشغِّلي
جيهية الوطنية والدولية باملعايري و/أو املبادئ التوعلى تصــــميم تلك األجســــام بااللتزام الكبرية، 

الصغرية ملدة  ئيةاحلد من وجود األجسام الفضامن أجل  املنطبقة بشأن ختفيف احلطام الفضائي
كون هذه التدابري تبعد انتهاء مهمتها. وينبغي أن يف الفضــــــاء اخلارجي حممية  مناطقطويلة يف 

دام الفضـــــاء جلنة اســـــتخالصـــــادرة عن متفقة مع املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضـــــائي 
ادل خرباهتا على تب الدولية احلكومية تشجَّع الدول واملنظماتواخلارجي يف األغراض السلمية.] 

صــالحيتها حتقيقًا  ومعلوماهتا عن تشــغيل األجســام الفضــائية الصــغرية والتخلص منها عند انتهاء
  الستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.

ان النامية والبلدان بالنظر إىل أمهية الســواتل الصــغرية، وال ســيما بالنســبة إىل البلد  ٣-٣٠  
ياد الف بارت هد  ثة الع حلدي بدأ التوجيهضـــــــاءا هذا امل يذ  مام الربامج ، ينبغي أال يقيم تنف ي عوائق أ

  الفضائية للبلدان النامية.
    

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

    اجلوي بطريقة غري خاضعة للتحكم
ــــــع إجراءات   ١-٣١   ية وض عن لكي تتبادل، ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدول

ومع ما يلزم ا، عمليًّ يف أقرب وقت ممكن، املعيَّنة [و/أو عن طريق األمم املتحدة] اطريق كياناهت
عة غري اخلاضــــعة للتحكم لألجســــام الفضــــائية املحتملة معلومات عن العودة املتوقَّ من حتديثات،
، ولضــمان االتصــال والتنســيق من أجل كون خاضــعة لواليتها القضــائية وســيطرهتات اخلطورة اليت

اليت للدول واملنظمات احلكومية الدولية التخفيف من املخاطر املرتبطة بتلك األحداث. وينبغي 
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ليس لديها قدرات على تعقُّب األجســـــــام الفضـــــــائية أن تلتمس الدعم من الدول واملنظمات 
خرى اليت تتاح لديها تلك القدرات. فإذا حصــــلت دولة أو منظمة حكومية احلكومية الدولية األ

عن العودة املتوقَّعة غري اخلاضـــــعة للتحكم ألجســـــام فضـــــائية حمتملة دولية على معلومات أولية 
ولسيطرهتا، ينبغي  ة القضائية لدولة أو منظمة حكومية دولية أخرىلواليلاخلطورة تكون خاضعة 
ل لدو ية األخرى على تلك املعلومات عن طريق هلا أن تطلع تلك ا لدول ية ا ة أو املنظمة احلكوم

عن العودة الكيانات املعيَّنة لديها. وإذا كان لدى دولة أو منظمة حكومية دولية معلومات أولية 
ُتعرف الوالية القضـــائية اليت   الاملتوقَّعة غري اخلاضـــعة للتحكم ألجســـام فضـــائية حمتملة اخلطورة 

على هذه  اليت تكون حتت ســـيطرهتا، ينبغي هلا أن تطلع ســـائر الدولاجلهة ا أو تكون خاضـــعة هل
  املعلومات عن طريق الكيانات املعيَّنة [و/أو عن طريق األمم املتحدة].

أو تقنية واملوارد ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية اليت لديها القدرات ال  ٢-٣١  
إىل  ن تقدم املســاعدةأم املتوقع أن تعود إىل الغالف اجلوي اليت لديها والية قضــائية على األجســا

يل على النتائج عند (مببادرة منها و/أو تلبية لطلب) من أجل حتســني إمكانية التعو بعضــها بعضــًا
األجسام وإعداد  توقع العودة غري اخلاضعة للتحكم ألجسام فضائية حمتملة اخلطورة، مثل تعقب

سارها. وينبغي ل لى بناء القدرات علدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تتعاون معلومات عن م
  يف جمال رصد العودة غري اخلاضعة للتحكم لألجسام الفضائية.

لذكر يف املرحلة األخرية من التينبغي   ٣-٣١   فة ا ملداري إعمال اإلجراءات اآلن حليق ا
ند اســـتبانة ع، وكذلك للجســـم الفضـــائي واســـتخدامها حلني التأكد من انتهاء حتليقه التســـياري
  كنًاعندما يكون ذلك مم األجســــــام الفضــــــائية أو شــــــظاياها اليت تصــــــل إىل ســــــطح األرض،

ية بشـــــــأن األحداث اخلطرية املحتملة على أالَّو قدمي معلومات أول طة بعودة  ميس ذلك بت املرتب
  األجسام الفضائية إىل الغالف اجلوي بطريقة غري خاضعة للتحكم. 

ــــــب ما لديها واملنظمات احلكومية الدولية أن تقدم يف الوقت املنا ينبغي للدول  ٤-٣١   س
صلة، حسبما يكون ممكنًا شئة عن عودة  ا، لدعم التصدي للمخاطرعمليًّ من املعلومات ذات ال النا
  ما يلي: علومات[وميكن أن تتضمن هذه املاألجسام الفضائية بطريقة غري خاضعة للتحكم. 

شأن زمان ومك  (أ)   سار املالتوقعات ب داري األخري ان العودة إىل الغالف اجلوي يف امل
  ؛على ارتفاع مرجعي معيَّن أوكيلومترا  ٨٠على ارتفاع 

  حدود منطقة االرتطام املحتمل على املسار األرضي؛  (ب)  
  كتلة اجلسم الفضائي وحجمه؛  (ج)  
كوين تأو مواد خطرة على منت اجلســم الفضــائي أو يف  مكوناتوجود أو غياب   (د)  

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

ح اجلســـم الفضـــائي عند عودته ووصـــوهلا إىل ســـط مكوناتاحتمال عدم تدمر   (ه)  
  ذا كانت معروفة؛إ املكوناتاألرض والكتلة التقديرية لتلك 
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ا اليت تصــل إىل متطلبات واحتياطات األمان اليت ينبغي مراعاهتا يف معاجلة الشــظاي  (و)  
  سطح األرض.]

بة يؤذن هلا ب ــــــ أن تقدم وتطلب وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية تعيني كيانات مناس
  وتتلقى هذه املعلومات.

ت تصــــميم حتد لية أن تنظر يف تطبيق تقنياينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدو  ٥-٣١  
تدمر عند عودة اجلســـم بشـــظايا األجســـام الفضـــائية اليت ال ت ةاملرتبط املخاطرإىل القدر األدىن من 

  الفضائي بطريقة غري خاضعة للتحكم.
لفضــــــائيني من االتفاق اخلاص بإنقاذ املالحني ا ٥دون املســــــاس بأحكام املادة   ٦-٣١  

للدولة أو الدول  ضـــــائيني ورد األجســـــام املطلقة يف الفضـــــاء اخلارجي، ينبغيوإعادة املالحني الف
اء املكونة له أو صــاحبة الوالية القضــائية على األراضــي اليت اكُتشــف فيها جســم فضــائي أو األجز

حلكومية الدولية طلب الدولة أو املنظمة ا أن ترد علىحيث ُيفترض أهنا وصلت إىل سطح األرض، 
املناســب، تســدي  ة القضــائية والســيطرة على ذلك اجلســم لعقد مشــاورات يف الوقتاليت هلا الوالي

املشورة  يطرة على ذلك اجلسمالدولة أو املنظمة احلكومية الدولية اليت هلا الوالية القضائية والسفيها 
ساعدها تفاق على ذلك، يف حال اال ،إىل الدولة أو الدول اليت حيتمل أن تكون قد تضررت منه وت

اجلســــم أو شــــظاياه. بأعمال البحث والتعرف والتقييم والتحليل واإلخالء واإلعادة فيما يتعلق يف 
ـــــظاياه أو ُيعتقدللدولة أو الدول وينبغي  ـــــم فضـــــائي أو ش ف فيها جس ـــــِ ـــــم اليت اكُتش   أنَّ اجلس

 و املنظمة احلكوميةأالطلبات الواردة من الدولة  أن ترد علىأو شــظاياه قد بلغا ســطح األرض فيها 
جراءات املناســبة من اليت خيضــع اجلســم الفضــائي لواليتها القضــائية أو ســيطرهتا التباع اإلالدولية 

ــــــتقييم والتحليل الو التعرفأجل القيام بني مجلة أمور بأعمال  م الفضـــــــائي أو فيما خيص اجلس
دمرت  تكون قد تال، من أجل جتنب اآلثار الضــــــارة املتأتية عن أيِّ مواد خطرة ميكن أن مكوناته

  عند عودته بطريقة غري خاضعة للتحكم.
    

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

خدم كيان حكومي و/أو غري حكو  ١-٣٢   ــــــت عة مترإذا اس ــــــ لد أش  مي أجهزة ليزر تو
لدولية اليت يقع هذا االفضــــاء اخلارجي القريب من األرض، فينبغي للدولة أو املنظمة احلكومية   عرب

لليزر عرضًا لألجسام الكيان حتت واليتها القضائية وخيضع لسيطرهتا أن حتلل احتمال إضاءة أشعة ا
ســـام الفضـــائية ه مع األجالفضـــائية املارة؛ وجتري تقييمًا كميًّا لقوة إشـــعاع الليزر عند نقطة تفاعل
تلف و/أو التحطم بسبب العابرة؛ وأن تقيِّم إذا أمكن خطر تعرُّض األجسام الفضائية للخلل و/أو ال

   تدابري االحتياط املالئمة عند الضرورة. وأن تطبقهذه اإلضاءة، 
    

__________ 

إرجاء املناقشات بشأنه،  ُعِقدت مناقشات مستفيضة بشأن هذا املبدأ التوجيهي، واتَّفق الفريق العامل على  )٢٥(  
 .االتفاق على الديباجة ومواءمة املجموعة النهائية للمبادئ التوجيهية بانتظار
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    ٨ التوجيهي املبدأ
  ]لكي تنظر فيهما الوفود. ٨ُتعرض أدناه صيغتان للمبدأ التوجيهي [
  ]٨للمبدأ التوجيهي  ١الصيغة [
  على مسافة قريبة ملجراةاتنفيذ تدابري عملياتية وتكنولوجية للتسيري اآلمن للعمليات الفضائية [

ية أن تك  ١-٨   لدول ية ا لدول واملنظمات احلكوم قاينبغي ل ثال لل لدويل فل االمت نون ا
حو املالئم] باملعايري يف ذلك املادة الســادســة من معاهدة الفضــاء اخلارجي) والوفاء [على الن  (مبا

كياناهتا غري احلكومية  هي أو وكاالهتا أو[[املناســـبة] لألمان والصـــمود أمام املخاطر يف ما جتريه 
دم فيها ئية ُتســـتخاملعنية][الكيانات اخلاضـــعة لواليتها القضـــائية أو ســـيطرهتا] من عمليات فضـــا
 ن أجســام فضــائيةأجســام فضــائية خاضــعة لواليتها القضــائية وســيطرهتا على مســافة قريبة جدًّا م

اث الفضــائية [ألغراض خدمة األجســام الفضــائية أو مجع املعلومات عن األجســام واألحد أخرى
ضائية على عمليات ففيها  فيها أو قد ُتنفَّذُتنفَّذ ويف احلاالت اليت من خالل مراقبتها ورصدها]. 

غي للدول أجســــام فضــــائية خاضــــعة لوالية أو ســــيطرة دول أخرى، ينبمن مســــافة قريبة جدًّا 
 لوكاالهتا وكياناهتا واملنظمات احلكومية الدولية اليت تنفِّذ مثل هذه العمليات [أن تضــــــع وتأذن

املادي الصطدام ا[أن تضع] تدابري حتوطية من أجل [تفادي  ]غري احلكومية ذات الصلة بأن تضع
الفضـــــــائية.  و] درء التهديدات واملخاطر [األخرى] اليت ميكن أن تتعرض هلا هذه األجســـــــام

قةو[ با بالل ية  ية، متحل لدول ية ا لدول واملنظمات احلكوم ند إجراء م ينبغي ل يات ع هذه العمل ثل 
وأن  عمليات الفضــائيةمســافة قريبة جدًّا، أن تتفادى األعمال اليت تنشــئ توترًا فيما خيص ال  على

وكًا عدائيا أو نوايا بأهنا تشــكل هتديدًا أو ســل منطقيًّاحتول دون وقوع تطورات ميكن أن تفســَّر 
ية وسيطرة دول فضائي خاضع لوالتشغيل جسم  التشويش علىعدائية، وبأهنا ترمي حتديدًا إىل 

  منظمات حكومية دولية أخرى.]   أو
تشــارك يف أيِّ  تقوم بأيِّ عمليات أوجيوز للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن   ٢-٨[  

اضــع لوالية وســيطرة خعمليات ترمي إىل التدخل ألغراض حمدَّدة عمليًّا أو تقنيًّا يف جســم فضــائي 
و املنظمة احلكومية تلك الدولة أالصــــــرحية لوافقة املدولة أو منظمة حكومية دولية أخرى، رهنًا ب

  ]الدولية األخرى وبالتنسيق معها.
ظمات اليت خاصـــــة الدول واملنو[،  ع الدول واملنظمات احلكومية الدوليةُتشـــــجَّ  ٣-٨  

خلارجي يف األغراض الديها قدرات وممارســات هبذا الشــأن،] على أن ُتْطِلَع جلنة اســتخدام الفضــاء 
مان العمليات الســــــلمية من وقت إىل آخر على تقييمها للحالة يف الفضــــــاء اخلارجي من منظور أ

تؤثر على أمان  وتشـــــجَّع أيضـــــًا على تبادل املعلومات عن حتليالت األحداث اليت قد الفضـــــائية.
  العمليات الفضائية.

[بناء على الطابع األساسي للتفاهم الوارد أعاله،] [بغية مواصلة تعزيز أمان العمليات   ٤-٨  
الفضــائية وتعزيز بناء الثقة يف أنشــطة الفضــاء اخلارجي،] ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية [أن 

لعملية اليت ميكن أن تتقبل يف إطار ســـياســـاهتا العامة ولوائحها التنظيمية إجراء حتليل للنهوج الوظيفية وا
ــــــ]  تفضي إىل بروز معايري معتمدة دوليا ومواقف جلعل] [أن تعمل على تطوير املعايري الدولية املتعلقة بـ
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العمليات املنفَّذة على مسافة قريبة جدًّا من أجسام فضائية أخرى [أكثر أمانًا مبا يتوافق مع التحسينات 
  لفضاء اخلارجي].]املتوقَّعة على صعيد بناء الثقة يف أنشطة ا

    
  ]٨للمبدأ التوجيهي  ٢الصيغة [
دوث تطورات حتنفيذ تدابري عملياتية وتكنولوجية [لضــــــبط النفس من أجل احليلولة دون [

  اء اخلارجيألنشطة على مسافة قريبة جدًّا] يف الفضل اآلمن تنفيذالسلبية][من أجل 
هي أو  نفيــذ مــا جتريــهينبغي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الــدوليــة أن تكفــل ت  ١-٨  

لى مســافات قريبة الكيانات غري احلكومية اخلاضــعة لواليتها و/أو ســيطرهتا من عمليات فضــائية ع
  مبوجب القانون الدويل. جدًّا وفقًا لاللتزامات ذات الصلة هلذه الدول واملنظمات احلكومية الدولية

ية، عند تنفيذ عم  ٢-٨   لدول لدول واملنظمات احلكومية ا يينبغي ل ة على ليات فضـــــــائ
ألجســـام عمليات اعلى الضـــار  التشـــويشمســـافات قريبة جدًّا، أن تضـــع ضـــمانات للحماية من 

  الفضائية اخلاضعة لوالية وسيطرة دولة أو منظمة حكومية دولية أخرى.
ت اليت لديها ُتشـــجَّع الدول واملنظمات احلكومية الدولية، وخاصـــة الدول واملنظما  ٣-٨  

 األغراض الســلمية يفهبذا الشــأن، على أن ُتْطِلَع جلنة اســتخدام الفضــاء اخلارجي قدرات وممارســات 
حلفاظ على الفضـــاء املســـألة  املراعاة الشـــاملةعلى تقييمها للحالة يف الفضـــاء اخلارجي من منظور [

ــــــزاعات] لفضاء اخلارجي يف ا[استدامة أنشطة  اخلارجي كبيئة تشغيلية آمنة ومستقرة وخالية من النـ
التفصـــيل اخلصـــائص  [وُتشـــجَّع أيضـــًا على أن تتبادل بالقدر الذي تراه ضـــروريا من مد البعيد].األ

على تبادل املعلومات ًا أيضُتشجَّع واملميزة للظواهر واألحداث اليت تؤثر يف أمن الفضاء اخلارجي.] [
  يد.]]البع عن حتليل األحداث اليت قد تؤثر على استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد

    
  ١٠املبدأ التوجيهي 

  الطبيعية ئيةتعمد للبيئة الفضام تغيريلتنفيذ اآلمن لألنشطة اليت تنطوي على من أجل اتنفيذ تدابري 
ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، عندما تقوم، مبا يتســــــق مع القانون    ١-١٠[  

الدويل، بتخطيط أو تنفيذ جتارب (أنشطة) تنطوي على استخدام تكنولوجيات (تقنيات) ميكن أن 
ئة الفضـــــــاالتفضــــــي إىل تغيري متعمَّد يف  يةبي خدام  ئ ــــــت جة إىل منع اس حلا تدرك ا ية، أن  الطبيع

قنيات) اليت قد تعرض النظم الفضــائية وما يرتبط هبا من بىن حتتية أرضــية للخطر التكنولوجيات (الت
وُيربط بني  .ةالنظم الفضــــائي فيها تســــتخدممن املهمة اليت  املبتغاةمن الفوائد  وتقللأو تضــــر هبا، 

ز (مثل التركي هذه البيئة والتحوير املتعمَّد خلصـــــائص ئيةبيئة الفضـــــااليات (تقنيات) تغيري تكنولوج
ية،  ته الكيميائ فة الغالف اجلوي العلوي وتركيب اإللكتروين للغالف األيوين ودرجة حرارته، وكثا

وينبغي أن ُيدَعم اســتخدام  ).وشــدة االنبعاثات الكهرمغنطيســية، وخصــائص األحزمة اإلشــعاعية
اسبة املتعلقة تكنولوجيات (تقنيات) تغيري البيئة الفضائية لألغراض السلمية باملعايري واإلجراءات املن

باألمان للحيلولة دون تنفيذ أعمال قد تضـــر باألجســـام الفضـــائية اجلاري تشـــغيلها يف املدار وإيتاء 
آثار واســــعة النطاق وطويلة األمد و/أو آثار شــــديدة تشــــكِّل خطرًا حمدقًا و/أو حمتمًال يتمثل يف 

ضائي. شديد للحطام الف ضائية مما يؤدي إىل التكاثر ال شظي أجسام ف ستناد يف اختيار  ت وينبغي اال
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الطبيعية ويف حتديد عتبات قيمها املقبولة  ئيةبيئة الفضــــــاالمعايري األمان البالغة األمهية اليت متيز حالة 
إىل تقييم مناســـب لآلثار املحتملة  ئيةبيئة الفضـــااليف حال اســـتخدام تكنولوجيات (تقنيات) تغيري 

كنولوجيات (التقنيات)، وذلك بالنظر إىل عدة عوامل على البيئة الفضائية بسبب استخدام هذه الت
وينبغي أن يكون مفهوما  منها املقارنة مع التغريات يف بارامترات خمتارة بســـبب العمليات الطبيعية.

ؤدي إىل آثار على األجســام الفضــائية ميكن ييات (تقنيات) التغيري ينبغي أال أنَّ اســتخدام تكنولوج
وُتشجَّع الدول واملنظمات احلكومية الدولية،  ة عن الظواهر الطبيعية.أن تكون أشد من تلك النامج

عند البت يف شأن استخدام تكنولوجيات (تقنيات) تغيري البيئة الفضائية، على أن تأخذ يف االعتبار 
اتفاقية حظر اســتخدام تقنيات التغيري يف البيئة ألغراض عســكرية أو يف مجلة أمور املواقف املبيَّنة يف 

  .]١٩٧٨تشرين األول/أكتوبر  ٥خة املؤرَّ  أغراض عدائية أخرىأليِّ
    

    ٩املبدأ التوجيهي 
  ]لكي تنظر فيهما الوفود. ٩ُتعرض أدناه صيغتان للمبدأ التوجيهي [
  ]٩للمبدأ التوجيهي  ١الصيغة [
مان اخلبيثة يف إطار ضمان أ دعم التقيُّد باملعايري املتصلة بعدم استخدام األدوات والتقنيات[

  العمليات الفضائية
اخلبيثــة  ينبغي للــدول أن تؤكِّــد احلــاجــة إىل منع انتشــــــــار األدوات والتقنيــات  ١-٩  

لتقنيات والوظائف، إذا للمعلومات واالتصاالت والوظائف اخلفية الضارة يف الرباجميات، ألنَّ هذه ا
تدخلي  طابعأدجمت يف األجســــــام الفضــــــائية و/أو ما يتصــــــل هبا من مكونات، قد تنطوي على 

سالمة األجسام الفضا صة  صفة خا ئية والقدرة على وقسري فيما خيص البعثات املعنية، مما يهدد ب
خذ اخلطوات الالزمة وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تت تشغيلها مع توفري ضمانات.

من منتجات ألضـــمان ســـالمة ســـلســـلة اإلمداد حبيث يتســـىن للمســـتخدمني النهائيني أن يثقوا يف 
ــتســتخدم على منت األجســام الفضــائية و أو كجزء من /تكنولوجيا املعلومات واالتصــاالت اليت س

ها الدول ظر عن الضــــــوابط الرقابية اليت ميكن أن تعتمدوبصــــــرف الن ذات الصــــــلة. املكونات
إضفاء الطابع غري ام هو واملنظمات احلكومية الدولية على النحو املناسب، ينبغي أن يكون املبدأ الع

، يف حني ينبغي تنطوي على إدماج مثل هذه األدوات والوظائفقد املمارسات اليت  املشروع على
ختصــاصــاهتم اذات الصــلة، يف إطار  مكوناهتاالفضــائية و/أو تشــجيع صــانعي وموردي املركبات 

لك وفقًا إلجراءات اهة التجارية، وكذزنالعلى العمل حبسن نية و من خالل احلرص علىاملحدَّدة و
ســألة املحدَّدة يف هذا ضــمان األمن واألمان املقرَّرة، على توخي مزيد من احلرص يف التعامل مع امل

اخلدمات اليت يقدموهنا املنتجات اليت يوردوهنا ويق إدماج عنصــر األمان يف عن طراملبدأ التوجيهي، 
وينبغي أن  ال األمن.عايري وباألخالقيات يف جماملوالتقيُّد مبقتضـــــيات صـــــارمة فيما خيص األمان وب

يني بضــمانات بشــأن يكون املصــنعون واملوردون مســتعدين لتزويد املتلقني و/أو املســتخدمني النهائ
ا يوفرونه من أدوات وتقنيات خبيثة للمعلومات واالتصاالت ووظائف خفية ضارة فيمعدم وجود 

  ذات صلة.] مكوناتأجسام فضائية و/أو 
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  ]٩للمبدأ التوجيهي  ٢الصيغة [
ن خالل الوصول تنفيذ سياسات ترمي إىل منع التشويش على تشغيل أجسام فضائية أجنبية م[

  جودة على متنهادون إذن إىل املعدات والرباجميات املو
يث يتســىن ينبغي للدول أن تتخذ تدابري معقولة تضــمن ســالمة ســلســلة اإلمداد حب  ١-٩  

وينبغي أن  االت.للمســـــتخدمني النهائيني أن يثقوا يف أمن منتجات تكنولوجيا املعلومات واالتصـــــ
واالتصاالت ملعلومات اتسعى الدول إىل منع انتشار األدوات والتقنيات اخلبيثة يف جمال تكنولوجيا 

  ومنع استخدام وظائف ضارة خفية.]
    

    التعاون وبناء القدرات والتوعية على الصعيد الدويل  -جيم  
املنظمات احلكومية وتدابري التعاون الدويل فيما خيص الدول  ٢٤و ٢٣التوجيهيان  املبدآنيتناول 

 تعزيز اســـتدامة أنشـــطة الدولية املعنية اليت تأذن بأنشـــطة فضـــائية أو تقوم هبا. وهتدف التدابري إىل
ين تعزيز التعاون التقليف األمد البعيد. ويتضــــمن هذان املبدآن التوجيهيان تدابري اخلارجي الفضــــاء 

قدرات الوطن بال ية  نام لدان ال يات النهوض يف الب قدرات لزيادة إمكان ناء ال ية عن طريق تكوين وب
االلتزامات املتعددة وللمتطلبات والعمليات واللوائح التنظيمية الوطنية  وفقًارصــــــيد معريف وطين، 

ناء القدرات شـــطة باألطراف وقواعد عدم االنتشـــار املنطبقة والقانون الدويل. وميكن أن تســـهم أن
ن طريق االســتفادة من إســهامًا كبريًا يف تعزيز اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلارجي يف األمد البعيد ع

ديدة من القيام املعارف اليت اكتســـــبتها الدول واملنظمات احلكومية الدولية على مدى ســـــنوات ع
ة الفضـــاء ويفيد شـــطبأنشـــطة فضـــائية. وميكن إلتاحة االطِّالع على هذه اخلربات أن يعزز أمان أن

  مجيع مستخدمي الفضاء اخلارجي.
    

    ٢٣املبدأ التوجيهي     
  لكي تنظر فيهما الوفود.] ٢٣[ُتعرض أدناه صيغتان للمبدأ التوجيهي 

  ]٢٣للمبدأ التوجيهي  ١[الصيغة     
    تعزيز التعاون الدويل وتيسريه دعمًا الستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد[    

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

ستخدام الفضاء اخلارجي ز التعاون الدويل على اينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تعزِّ[
ره، دون املساس حبقوق امللكية الفكرية و سِّ سلمية وتي شار ال وفقًايف األغراض ال لتزامات عدم االنت

. [وينبغي ]الوطنية ]ةاملتطلبات والعمليات واللوائح التنظيميوالدولية ذات الصـــلة [والتشـــريعات] [
ية، على املستوى العاملي إقامة ذلك التعاون بني الكيانات احلكومية وغري احلكومية والتجارية والعلم
  ]ات التنمية.]يواملتعدِّد األطراف واإلقليمي والثنائي وفيما بني البلدان على خمتلف مستو
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  ]٢[الصيغة 
فقًا لاللتزامات [يدعم التعاون الدويل يف جمال اســــتخدام الفضــــاء اخلارجي لألغراض الســــلمية، و
أن يشـــمل هذا  الدولية ذات الصـــلة، اســـتدامة أنشـــطة الفضـــاء اخلارجي يف األمد البعيد. وميكن

عاملي واملتعدِّد األطراف ى الصعيد الالتعاون الكيانات العلمية والتجارية احلكومية وغري احلكومية عل
  ة.]واإلقليمي والثنائي، وميكن أن يكون بني بلدان بلغت مستويات شىت من التنمي

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

  ]١[الصيغة 
الســتكشــاف  امج[ينبغي جلميع الدول، وال ســيما الدول اليت لديها قدرات فضــائية ذات صــلة وبر
ال الفضـــاء على الفضـــاء اخلارجي واســـتخدامه، أن تســـاهم يف تعزيز وتوطيد التعاون الدويل يف جم

الهتمام خصــوصــًا مبا فيه أســاس املســاواة واملنفعة املتبادلة وعدم التمييز. ويف هذا الســياق، ينبغي ا
] ومنفعتها. جدةمســـــتمصـــــلحة البلدان النامية والبلدان اليت لديها برامج فضـــــاء [حديثة العهد] [

لبلدان النامية ليتسىن هلا تنفيذ ل[وتشجَّع البلدان املتقدمة على تقدمي املساعدة التقنية واملالية الالزمة 
اف الفضـــاء هذه املبادئ التوجيهية.] وللدول حرية حتديد مجيع جوانب مشـــاركتها يف اســـتكشـــ

ي الصـــلة ودون ذللقانون الدويل  وفقًااخلارجي واســـتخدامه على أســـاس يقبله مجيع األطراف [، 
إجراء يرمي أيِّ عن اختاذ  التأثري املفرط سلبًا على املصاحل املشروعة للدول األخرى]. [وينبغي الثين

  إىل منع الدول األخرى من التعاون العملي يف جمال الفضاء.]]
    

  ]٢ [الصيغة
مج الســتكشــاف ت صــلة وبرا[ينبغي جلميع الدول، وال ســيما الدول اليت لديها قدرات فضــائية ذا

ســتدامة األنشــطة االفضــاء اخلارجي واســتخدامه، أن تســاهم يف تعزيز وتوطيد التعاون الدويل على 
نبغي االهتمام يالفضــــــائية يف األمد البعيد على أســــــاس يقبله مجيع األطراف. ويف هذا الســــــياق، 

ثة العهد ومنفعتها. فضـــاء حديخصـــوصـــًا مبا فيه مصـــلحة البلدان النامية والبلدان اليت لديها برامج 
امه على وللدول حرية حتديد مجيع جوانب مشــاركتها يف اســتكشــاف الفضــاء اخلارجي واســتخد

تعاون هذه، مثل أســـاس يقبله مجيع األطراف. وينبغي أن تكون األحكام اليت ختضـــع هلا أنشـــطة ال
  العقود وغريها من اآلليات امللزمة قانونًا، منصفة ومعقولة.]

خاضـــعة  ينبغي للدول اليت تقوم بأنشـــطة فضـــائية دولية ُتســـتخدم فيها أصـــناف   ٣-٢٣[  
حظر الكشــــف ُيللمراقبة (أجســــام أو مواد أو مصــــنوعات أو معدات أو براجميات أو تكنولوجيا) 

و تأذن بالقيام بتلك أعنها أو نقلها الحقًا دون إذن ومن مث تتطلب مســتويات مناســبة من املراقبة، 
لاللتزامات املتعددة  فقًاواإلذن هبا أو القيام هبا، أن تضــمن القيام هبذه األنشــطة  األنشــطة أو تعتزم

امللكية الفكرية،  األطراف ومعايري ومبادئ عدم االنتشــــــار والقانون الدويل، يف ظل احترام حقوق
شطة كيانات حكومية أو غري حكومية أو  بصرف النظر عما إذا كانت اجلهات اليت تقوم هبذه األن

   ]مات حكومية دولية تنتمي إليها هذه الدول.منظ
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اون التقين ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تنظر يف تشــــــجيع التع   ٤-٢٣[  
لتنمية املستدامة على االدويل من أجل تعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد ودعم 

حلالية وأن تنظر االدولية أن تدعم املبادرات  كوكب األرض. وينبغي للدول واملنظمات احلكومية
لقدرات الفضائية، يف استحداث أشكال جديدة من التعاون اإلقليمي والدويل من أجل تعزيز بناء ا

بشـــأن عدم [ات الصـــلة لاللتزامات الدولية ذ وفقًامبراعاة احتياجات البلدان النامية ومصـــاحلها، و
ـــــار ـــــريعات واللوائح التنظي ]االنتش ملنظمات احلكومية مية الوطنية. وينبغي أيضـــــًا للدول واوالتش
ملســاعدة على اعلى وضــع ترتيبات خبصــوص الضــمانات التكنولوجية من شــأهنا  تشــجِّعالدولية أن 

بات ذات الصــــلة من بناء القدرات الفضــــائية، يف ظل احترام حقوق امللكية الفكرية ووفقًا للمتطل
  ]أجل االستدامة يف األمد البعيد.

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

  ]١[الصيغة 
اون يف احلاالت اليت [ينبغي للدول أن تضـــــع ما يلزم من لوائح تنظيمية قانونية وإدارية بشـــــأن التع
ستورد فيها أصناف خاضعة للمراقبة، وأن تسعى إىل إقامة عالقات تعاون على أساس  تصدَّر أو ُت

ضمن،تبادل املن ساوي املزايا حلماية هذه األصناف. وينبغي للدول أن ت سطة اتفا افع وت قات أو بوا
ات الوطنية، ترتيبات أخرى يضــفى عليها الطابع املؤســســي على النحو الواجب مبقتضــى التشــريع

ضعة للمراقبة خالل وجود ستوردة اخلا ضي الدولة األمن واألمان فيما يتعلق باألصناف امل ها يف أرا
  ما يلي: ردة. وينبغي على وجه اخلصوص أن تتشاور الدول للتوصل إىل اتفاق بشأناملستو

ة للمراقبة الرصــــد والتحقُّق بعد البيع للتأكد من عدم تعرُّض األصــــناف اخلاضــــع  (أ)  
  لالستخدام أو النقل إىل طرف ثالث دون إذن؛ 

  ستوى الدولة؛معلى تعزيز إجراءات االعتماد والتوثيق القانوين لالستعمال النهائي   (ب)  
ل التيســـري اإلشـــراف القانوين على العقود واألنشـــطة املســـتندة إىل عقود، من أج  (ج)  

شأن االستعمال النهائي ومن سليم للتدابري املتفق عليها ب شوء أيِّ ظروف ميكن الفعال للتطبيق ال ع ن
دولة املســتوردة، الفيها لألصــناف املصــدَّرة اخلاضــعة للمراقبة أن تصــبح، عند وجودها يف أراضــي 

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

ري عند افتراض عدم لرصــد االســتعمال النهائي لألصــناف اخلاضــعة للمراقبة واختاذ ما يلزم من تداب
  ال ملعايري ومبادئ عدم االنتشار فيما يتعلق باالستعمال النهائي.]االمتث

    
  ]٢[الصيغة 

[ينبغي أن تعزز الدول لوائحها التنظيمية القانونية واإلدارية خبصــــــوص التعاون الدويل. وينبغي أن 
 تســعى الدول إىل إقامة عالقات تعاون على أســاس املســاواة واملنفعة املتبادلة. ولالســتفادة من هذا
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التعاون إىل أقصــــــى حد ممكن، ينبغي للدول أن تنص، يف اتفاقات أو ترتيبات أخرى، على تنفيذ 
  تدابري ُيضفى عليها الطابع املؤسسي املناسب وفقًا لتشريعاهتا الوطنية.]

كتب ميكن إنشــــاء صــــندوق دويل للتربعات خاص باحلطام الفضــــائي، برعاية م   ٦-٢٣[  
ئي املوجود حاليًّا أو دعم األنشطة الرامية إىل إزالة احلطام الفضاشؤون الفضاء اخلارجي، من أجل 

حلد من آثاره. ولعله اختفيفه، و/أو احليلولة دون تكوُّن مزيد من احلطام الفضــــائي مســــتقبًال و/أو 
ضاء، على النظ شطة الف صة الدول الرائدة يف أن شجيع الدول األعضاء، خا ر يف أن ختصِّص ميكن ت

سب صندوق ن ضاء من أجل تعهلذا ال شطة الف صودة ألن شطة ة مئوية من ميزانياهتا املر ستدامة أن زيز ا
دعم االســتخدام والفضــاء اخلارجي يف األمد البعيد، ودعم التنمية املســتدامة على كوكب األرض 

  ]املستدام للفضاء.]
    

  ]٢٣للمبدأ التوجيهي  ٢[الصيغة 
 جمال يفا واملعدات والتكنولوجي ارباملعلومات عن التج وتبادلالفضائي الدويل  التعاون[

  الفضائية األنشطة
اون الدويل، الذي ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تشجِّع وتيسِّر التع  ١-٢٣  

ية والتكنولوجيا عارف العلم لدول األعضـــــــاء للخربات وامل بادل ا مل ت عدات  ميكن أن يشــــــ وامل
  لالضطالع باألنشطة الفضائية.

ستكشاف الفضايتسم ال  ٢-٢٣   ء لألغراض تعاون الدويل يف جمال التطبيقات الفضائية وا
وجيهية، وينبغي أن يشـــمل الســـلمية بأمهية حامسة يف متكني البلدان النامية من تنفيذ هذه املبادئ الت

ــــــيما أمورًا منها برامج التدريب وبناء القدرات، وأن يعود بفوائد حمدَّدة على مج يع الدول، وال س
ئية، وذلك مبشـــاركة لنامية وبراجمها الفضـــائية الوطنية، يف مجيع جوانب األنشـــطة الفضـــاالبلدان ا

  القطاع العام والقطاع اخلاص والقطاع األكادميي.]
    

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

  )٢٦(لتبادل املعلوماتجديدة، حسب االقتضاء، 
  

ينبغي أن تتبادل الدول واملنظمات احلكومية الدولية، وفق ما هو متفق عليه جتارهبا   ١-٢٤  
ـــــتدامة أنشـــــطة الفضـــــاء اخلارجي يف األمد البعيد، مع جهات منها  وخرباهتا ومعلوماهتا املتعلقة باس

ـــائل الكيانات غري احلكومية، وأن تضـــع وتعتمد إجراءات لتيســـري مجع معلوم ات عن الســـبل والوس
الكفيلة بتعزيز اســـتدامة أنشـــطة الفضـــاء يف األمد البعيد وتعميم تلك املعلومات بفعالية [، بدون أيِّ 

__________ 

ُعِقدت مناقشات مستفيضة بشأن هذا املبدأ التوجيهي، واتَّفق الفريق العامل على إرجاء املناقشات بشأنه، بانتظار   )٢٦(  
املتبقي الوارد بني معقوفتني وسُيلغى النص  .االتفاق على الديباجة ومواءمة املجموعة النهائية للمبادئ التوجيهية

 حاملا ُيتَّفق على الديباجة.
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متييز.] وميكن للدول واملنظمات احلكومية الدولية، عند حتســني إجراءاهتا لتبادل املعلومات، أن تضــع 
  تستخدمها كيانات غري حكومية.يف اعتبارها ممارسات تبادل البيانات القائمة اليت 

ات فائدة يف ينبغي اعتبار جتارب اجلهات املنخرطة يف أنشـــطة فضـــائية وخرباهتا ذ  ٢-٢٤  
. ومن مث، ينبغي أن تتبادل الة لتعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيدوضع تدابري فعَّ

ست صلة لتعزيز ا ضاء الدول واملنظمات احلكومية الدولية التجارب واخلربات ذات ال شطة الف دامة أن
  متييز].أيِّ يف األمد البعيد [، بدون 

    
  )٢٧(البحث والتطوير يف املجالني العلمي والتقين  -دال  

    
 

__________ 

 التوجيهيان الواردان سابقًا يف هذا القسم إىل اجلزء ألف. املبدآنُنقل   )٢٧(  


