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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  السادسة واخلمسونالدورة 

        ٢٠١٩شباط/فرباير  ٢٢-١١فيينا، 
      مبادئ توجيهية بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد  
  ورقة عمل من رئيس الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي    

      يف األمد البعيد
ل إىل توافق يف اآلراء أثناء  يتتوِرد ورقة العمل هذه الديباجة واملبادئ التوجيهية ال مت بشــأهنا التوصــُّ

  فترة والية الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد. 
   

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

    اخللفية    
املدارية لألرض مصدرًا قابًال لالستنفاد يستخدمه حاليًّا عدد متزايد ل البيئة الفضائية تشكِّ  -١

ية والكيانات غري احلكومية. وقد يكون النتشـــــــار احلطام  لدول من الدول واملنظمات احلكومية ا
الفضــــائي وتزايد تعقيد العمليات الفضــــائية وظهور تشــــكيالت كبرية وزيادة خماطر االصــــطدام 

م الفضــائية أثر على اســتدامة األنشــطة الفضــائية يف األمد البعيد. والتشــويش على تشــغيل األجســا
هذه التطوُّ جلة  عا ية على وتتطلب م لدول ية ا لدول واملنظمات احلكوم عاون ا خاطر أن تت رات وامل

  ب اإلضرار بالبيئة الفضائية وبأمان العمليات الفضائية.الصعيد الدويل بغية جتنُّ
 ،ت أســــاســــية لتحقيق أهداف التنمية املســــتدامة. ومن مثَّاألنشــــطة الفضــــائية أدوا دَُّعوُت  -٢
اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلارجي يف األمد البعيد هي مســألة حتظى باالهتمام لدى املشــاركني  فإنَّ
  سم باألمهية لديهم، وال سيما يف البلدان النامية.األنشطة الفضائية احلاليني واملستجدين وتتَّ يف
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جلنة اسـتخدام الفضـاء اخلارجي يف األغراض السـلمية يف خمتلف  وعلى مر السـنني، نظرت  -٣
ـــتنادًا إىل هذه  ـــطة الفضـــاء اخلارجي يف األمد البعيد من خمتلف الزوايا. واس ـــتدامة أنش جوانب اس

الفريق العامل املعين باســـتدامة أنشـــطة الفضـــاء  اجلهود الســـابقة وســـائر اجلهود ذات الصـــلة، أعدَّ
التابع للجنة الفرعية العلمية والتقنية جمموعة من املبادئ التوجيهية الطوعية اخلارجي يف األمد البعيد 

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

  أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، وإىل تعزيز أمان العمليات الفضائية بصفة خاصة. استدامة
 تشغيليةً  ويستند إعداد املبادئ التوجيهية الطوعية إىل أساس هو إبقاء الفضاء اخلارجي بيئًة  -٤

 ، ُيحاَفظ على اســــتخدامها يف األغراض الســــلمية، وتكون متاحة الســــتكشــــافهاوآمنًة ًةمســــتقرَّ
واســتخدامها والتعاون الدويل بشــأهنا من جانب أجيال احلاضــر واملســتقبل، لصــاحل مجيع البلدان، 

رها االقتصــــــادي أو العلمي وبدون أيِّ نوع من التمييز ومع إيالء بصــــــرف النظر عن درجة تطوُّ
كومية االعتبار الواجب ملبدأ املسـاواة. وهتدف املبادئ التوجيهية إىل مسـاعدة الدول واملنظمات احل

ة املخاطر املرتبطة بإجراء أنشــــــطة الفضــــــاء اخلارجي الدولية، فرادى ومجاعات، على ختفيف حدَّ
ينبغي أن يعزِّز تنفيذ  ،ى املحافظة على املنافع الراهنة وهتيئة فرص مســــــتقبلية. ومن مثَّحبيث يتســــــنَّ

الدويل يف جمال  لتعاوَناملبادئ التوجيهية بشــأن اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلارجي يف األمد البعيد ا
  استخدام الفضاء اخلارجي واستكشافه يف األغراض السلمية.

  
    التوجيهية، التعريف واألهداف والنطاق املبادئ    

ُتعرَّف اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلارجي يف األمد البعيد بأهنا القدرة على اســتدامة إمكانية   -٥
ق األهداف املتمثلة يف التمكني املســــتقبل على حنو حيقِّى يف القيام هبذه األنشــــطة إىل أجل غري مســــمَّ

على حنو منصــف من االســتفادة من اســتكشــاف واســتخدام الفضــاء اخلارجي ألغراض ســلمية، بغية 
مراعاة احتياجات أجيال احلاضـــر مع احلفاظ على بيئة الفضـــاء اخلارجي من أجل أجيال املســـتقبل. 

انونية املنظِّمة ألنشــــطة الدول يف ميدان اســــتكشــــاف ويتماشــــى ذلك مع أهداف إعالن املبادئ الق
الفضاء اخلارجي واستخدامه ومعاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام 
سماوية األخرى (معاهدة الفضاء اخلارجي)، ويدعم  الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام ال

ي احلاجة األســاســية بااللتزام بالقيام باألنشــطة الفضــائية على حنو يلبِّهذه األهداف ألهنا مرتبطة متامًا 
املتمثلة يف ضــمان املحافظة على بيئة الفضــاء اخلارجي كبيئة مالئمة لالســتكشــاف واالســتخدام من 
جانب أجيال احلاضــــر واملســــتقبل. وتدرك الدول أنَّ احلفاظ على اســــتكشــــاف الفضــــاء اخلارجي 

  لسلمية هو اهلدف املبتغى لصاحل البشرية قاطبة.واستخدامه يف األغراض ا
ويســتلزم هدف ضــمان اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلارجي يف األمد البعيد وتعزيزها، باملعىن   -٦

الذي حيمله على الصعيد الدويل واملبيَّن يف املبادئ التوجيهية، ضرورة حتديد السياق العام واألساليب 
يفية اليت تبقى هبا الدول واملنظمات احلكومية الدولية، عند إعداد الالزمة لالســـتمرارية يف حتســـني الك

أنشطتها الفضائية وختطيطها وتنفيذها، على التزامها باستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية 
  لضمان احلفاظ على بيئة الفضاء اخلارجي من أجل أجيال احلاضر واملستقبل.
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ىل مفهوم أســاســي يتمثل يف ضــرورة القيام باســتكشــاف وتســتند هذه املبادئ التوجيهية إ  -٧
الفضــاء اخلارجي واســـتخدامه على حنو يكفل اســتدامة أنشـــطة الفضـــاء اخلارجي يف األمد البعيد. 

فإنَّ اهلدف منها هو أن تدعم الدول يف القيام بأنشــطة ترمي إىل احلفاظ على بيئة الفضــاء  ،مثَّ  ومن
كومية الدولية اســـتكشـــاف الفضـــاء اخلارجي واســـتخدامه يف ى جلميع الدول واملنظمات احلليتســـنَّ

دًا املبادئ الواردة يف املادة الثالثة األغراض الســلمية. ويف هذا الصــدد، تؤكِّد املبادئ التوجيهية جمدَّ
ضاء اخلارجي، واليت تنص على أْن ضاء  من معاهدة الف ستكشاف الف شطة الدول يف جمال ا ُتنفَّذ أن

اخلارجي واســـــتخدامه وفقًا للقانون الدويل، مبا يف ذلك ميثاق األمم املتحدة. وبناء على ما تقدَّم، 
  ذها يف الفضاء اخلارجي.ينبغي للدول أن تستند إىل هذه املبادئ عندما ختطط أنشطتها الوطنية وتنفِّ

ــــــدِّوتعزِّز املبادئ التوجيه  -٨ ي ية أيضــــــًا التعاون والتفاهم على الصــــــعيد الدويل بغية التص
للمخاطر الطبيعية والناجتة عن األنشــــطة البشــــرية، واليت ميكن أن متس مبا جتريه الدول واملنظمات 
احلكومية الدولية من عمليات يف الفضـــاء اخلارجي وباســـتدامة أنشـــطة الفضـــاء اخلارجي يف األمد 

على اســتخدام الفضــاء اخلارجي من أجل أجيال احلاضــر واملســتقبل مع البعيد. ويتماشــى احلفاظ 
خلارجي، واملتمثل يف  هدة الفضـــــــاء ا عا ملادة األوىل من م قائم منذ زمن طويل يف ا بدأ ال إعالء امل

اســــتكشــــاف واســــتخدام الفضــــاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام الســــماوية األخرى،  أنَّ
رها فيه فائدة ومصــــــلحة مجيع البلدان، بصــــــرف النظر عن درجة تطوُّ أن ُيضــــــطَلع هبما ملا  نيتعيَّ

  العلمي، وأن يكونا ميدانًا للبشرية قاطبة. االقتصادي أو
طر لألمان على الصـعيدين وهتدف املبادئ التوجيهية إىل املسـاعدة على إعداد ممارسـات وُأ  -٩

ع إتاحة املرونة يف تكييف هذه الوطين والدويل فيما يتعلق بالقيام بأنشــــــطة الفضــــــاء اخلارجي، م
  طر حبسب الظروف اخلاصة بكل بلد.املمارسات واُأل

وهتدف املبادئ التوجيهية أيضــــــًا إىل دعم الدول واملنظمات احلكومية الدولية يف تطوير   -١٠
سبًا، على حنو يقلِّص إىل احلد األدىن  ساٍع تعاونية، حسبما يكون منا ضائية من خالل م قدراهتا الف

ب بإحلاق أضــــرار ببيئة الفضــــاء اخلارجي وبأمان العمليات ب إىل احلد املمكن خطر التســــبُّأو جينِّ
  الفضائية، لصاحل أجيال احلاضر واملستقبل. 

وتتناول املبادئ التوجيهية اجلوانب الســــياســــاتية والتنظيمية والتشــــغيلية والعلمية والتقنية   -١١
ستند إىل  وتلك املتعلقة باألمان والتعاون الدويل وبناء ضائية. وهي ت شطة الف القدرات من تلك األن

ية والكيانات الوطنية  لدول جمموعة كبرية من املعارف، وإىل خربات الدول واملنظمات احلكومية ا
ــــــواء.  همُّوالدولية غري احلكومية. ومن مثَّ، فهي َت الكيانات احلكومية وغري احلكومية على حدٍّ س

جبميع األنشطة الفضائية، اجلارية أو املزمعة، حسب مقتضى احلال،  وتتعلق املبادئ التوجيهية أيضًا
كما تتعلق جبميع مراحل البعثات الفضــــــائية، مبا يف ذلك إطالقها وتشــــــغيلها والتخلص منها بعد 

  انقضاء عمرها التشغيلي.
ة وتقوم املبادئ التوجيهية على فكرة مفادها أنَّ مصـــاحل الدول واملنظمات احلكومية الدولي  -١٢

وأنشــــطتها يف الفضــــاء اخلارجي، من حيث إهنا تنطوي أو قد تنطوي على تبعات يف جمال الدفاع 
ن األمن الوطين، ينبغي أن تكون متماشــــية مع هدف احلفاظ على الفضــــاء اخلارجي بغية التمكُّ  أو
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من اســــتكشــــافه واســــتخدامه يف األغراض الســــلمية، واحلفاظ على حالته وفقًا ملعاهدة الفضــــاء 
 رجي ومبادئ القانون الدويل ومعايريه ذات الصلة. اخلا

وتراعي املبادئ التوجيهية على النحو الواجب التوصـــــيات ذات الصـــــلة الواردة يف تقرير   -١٣
ــــــفافية وبناء الثقة يف أنشــــــطة الفضــــــاء اخلارجي  فريق اخلرباء احلكوميني املعين بتدابري كفالة الش

)A/68/189.وميكن اعتبارها مبثابة تدابري ممكنة لكفالة الشفافية وبناء الثقة ،(  
   

    حال املبادئ التوجيهية    
توفِّر املعاهدات واملبادئ احلالية لألمم املتحدة بشأن الفضاء اخلارجي إطارًا قانونيًّا أساسيًّا   -١٤

  للمبادئ التوجيهية. 
لدويل، غري أنَّ أيَّ إجراء واملبادئ التوجيهية   -١٥ قانون ا طوعية وغري ُملِزمة قانونًا مبوجب ال
ســـــقًا مع مبادئ القانون الدويل ومعايريه املنطبقة. وقد صـــــيغت خذ لتنفيذها ينبغي أن يكون متَُّيتَّ

املبادئ التوجيهية من أجل حتســــني ممارســــات الدول واملنظمات الدولية فيما يتعلق بتطبيق مبادئ 
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
لية املشــــار إليها يف هذه على أنه يوِقع التزامًا قانونيًّا جديدًا على الدول. وال تنطبق املعاهدات الدو

  املبادئ التوجيهية إالَّ على الدول األطراف يف هذه املعاهدات.
  

    التنفيذ الطوعي للمبادئ التوجيهية    
خـذ طواعيــًة تـدابري، من خالل آليــاهتــا تَّينبغي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الـدوليــة أن َت  -١٦

ممكن  يذ هذه املبادئ التوجيهية إىل أقصــى حدٍّالوطنية أو اآلليات األخرى املعمول هبا، لضــمان تنف
وعملي، وفقًا الحتياجاهتا وظروفها وقدراهتا، واللتزاماهتا القائمة مبقتضــــى القانون الدويل املنطبق، 
مبا يف ذلك أحكام معاهدات األمم املتحدة ومبادئها املنطبقة بشــــأن الفضــــاء اخلارجي. وُتشــــجَّع 

ضع إجراءات جديدة عند الدول واملنظمات احلكومية الدول ية على أن تدير اإلجراءات القائمة أو ت
االقتضاء من أجل تلبية املتطلبات املرتبطة باملبادئ التوجيهية. وينبغي أن تسترشد الدول عند تطبيق 
هذه املبادئ التوجيهية مببدأ التعاون والتعاضد، وأن تقوم جبميع أنشطتها يف الفضاء اخلارجي بإيالء 

  لواجب ملصاحل مجيع الدول األخرى. االعتبار ا
ما كان عليها أن ما ازداد ما لدى الدولة املعنية من قدرات تقنية وقدرات أخرى، كلَّوكلَّ  -١٧

ممكن وعملي. وُتشـــجَّع الدول اليت ليس  تزيد التركيز على تنفيذ املبادئ التوجيهية إىل أقصـــى حدٍّ
ة قدراهتا على تنفيذ املبادئ التوجيهية. وُتشــــــجَّع لديها مثل هذه القدرات على اختاذ تدابري لتنمي

الدول، يف احلاالت اليت يتبيَّن هلا فيها أنَّ وضـــــع واشـــــتراع اللوائح التنظيمية واملعايري واإلجراءات 
املطلوبة لتنفيذ املبادئ التوجيهية قد يكونان مهمة صــعبة، على أن تلتمس دعم الدول أو املنظمات 

ى من أجل تنمية قدراهتا على تنفيذ املبادئ التوجيهية، وأن حتسِّن بالوسائل احلكومية الدولية األخر
  املناسبة مستوى امتثاهلا ملتطلبات أمان العمليات الفضائية ورصد االجتاهات يف جمال األمان. 
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شجَّع الدول واملنظمات احلكومية الدولية املعنية اليت ميكنها دعم البلدان النامية يف تنمية   -١٨ وُت
ــــــبة ومتَّفق ق دراهتا الوطنية على تنفيذ هذه املبادئ التوجيهية، من خالل آليات لبناء القدرات مناس

ستدامة أنشطة  ضمان وتعزيز ا عليها بني األطراف املعنية، على أن تقوم بذلك باعتباره من وسائل 
  الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.

ســــــع نطاق من جانب الدول (على مســــــتوى ويتطلب تنفيذ هذه املبادئ التوجيهية على أو  -١٩
األجهزة احلكومية والكيانات غري احلكومية) واملنظمات احلكومية الدولية قدرات وإمكانيات معيَّنة، 

اخلاص بالتعاون  ١٩٩٦ميكن تكوينها وحتســــــينها بوســــــائل منها التعاون الدويل. وينص إعالن عام 
مه لفائدة مجيع الدول ومصـــلحتها مع إيالء الدويل يف جمال اســـتكشـــاف الفضـــاء اخلارجي واســـتخدا

اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية على أنَّ للدول واملنظمات احلكومية الدولية حرية حتديد مجيع 
جوانب التعاون بينها على أســــاس منصــــف ومقبول جلميع األطراف املعنية، وأنَّ هذه اجلوانب ينبغي 

احل املشــــــروعة لألطراف املعنية، وذلك فيما يتعلق مثًال حبقوق للحقوق واملصــــــ تكون ممتثلة متامًا  أن
امللكية الفكرية. وتشـــمل اجلوانب األخرى أيضـــًا معاجلة مســـائل ترتيبات الضـــمانات التكنولوجية، 

  دة األطراف، واملعايري واملمارسات ذات الصلة، حسب انطباق احلال.وااللتزامات املتعدِّ
أجل تنفيذ املبادئ التوجيهية على حنو فعَّال، ومن أجل رصد أثرها ويلزم التعاون الدويل من   -٢٠

د أحدث املعارف املتعلقة ر األنشطة الفضائية حبيث تبقى جتسِّ ومدى فعاليتها، وكفالة مواكبتها لتطوُّ
ســـيما  ر على اســـتدامة أنشـــطة الفضـــاء اخلارجي يف األمد البعيد، والبالعوامل ذات الصـــلة اليت تؤثِّ

ر يف طبيعة ومدى املخاطر املرتبطة مبختلف جوانب األنشــــــطة ق بتحديد العوامل اليت تؤثِّيتعل فيما
  رات يف بيئة الفضاء.الفضائية، أو اليت ميكن أن تنشئ حاالت قد تنطوي على خطورة وتطوُّ

    
    استعراض تنفيذ املبادئ التوجيهية وحتديثها    

الســلمية هي هيئة األمم املتحدة اليت تعترب  إنَّ جلنة اســتخدام الفضــاء اخلارجي يف األغراض  -٢١
املحفل الرئيســـي إلجراء حوار مؤســـســـي متواصـــل حول املســـائل املتعلقة بتنفيذ املبادئ التوجيهية 
واســــتعراضــــها. وُتشــــجَّع الدول واملنظمات احلكومية الدولية على تبادل املمارســــات واخلربات 

  ية.إطار اللجنة بشأن تنفيذ هذه املبادئ التوجيه يف
وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تعمل أيضًا يف إطار اللجنة ومكتب شؤون   -٢٢

الفضــاء اخلارجي التابع لألمانة العامة لألمم املتحدة، حســب االقتضــاء، ملعاجلة الشــواغل اليت تثار 
شأ مسائل بشأن التنفيذ العملي ل لمبادئ التوجيهية، فيما يتعلق بتنفيذ املبادئ التوجيهية. وعندما تن

ُتشــجَّع الدول واملنظمات احلكومية الدولية على إثارة هذه املســائل مع الدول واملنظمات احلكومية 
الدولية األخرى املعنية مباشرة عرب القنوات املناسبة. ودون املساس باآللية املنصوص عليها يف املادة 

خالل هذه التبادالت بشــــأن التنفيذ التاســــعة من معاهدة الفضــــاء اخلارجي، ميكن أن ُيســــعى من 
ل إىل فهم مشــترك للوضــع وللخيارات املشــتركة لتســويته. وميكن عرض نتائج  العملي إىل التوصــُّ
تلك التبادالت وما تســتتبعه من حلول على اللجنة، مبوافقة الدول املنخرطة يف هذه العملية، هبدف 

  ت احلكومية الدولية األخرى.تبادل املعارف واخلربات ذات الصلة مع الدول واملنظما
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د املبادئ التوجيهية فهمًا مشــــتركًا بشــــأن التحديات احلالية واملحتملة اليت تواجه   -٢٣ وجتســــِّ
اســـــتدامة أنشـــــطة الفضـــــاء اخلارجي يف األمد البعيد، وطبيعة هذه التحديات، والتدابري اليت ميكن 

رف السائدة واملمارسات املعمول هبا يف الوقت صها، استنادًا إىل املعاة أو تقلِّمتنع آثارها الضارَّ أن
صلة  ضيع ذات ال شأن املوا شجَّع الدول واملنظمات احلكومية الدولية على إجراء حبوث ب احلايل. وُت

  هبذه املبادئ التوجيهية وتنفيذها، و/أو على الترويج إلجراء هذه البحوث.
ستعراض وتنقيح هذه امل  -٢٤ ستمرارها وميكن للجنة أن تقوم دوريًّا با ضمان ا بادئ التوجيهية ل

يف تقدمي إرشـــادات فعَّالة لتعزيز اســـتدامة أنشـــطة الفضـــاء اخلارجي يف األمد البعيد. وميكن للدول 
  األعضاء يف اللجنة عرض مقترحات لتنقيح هذه املبادئ التوجيهية على اللجنة لكي تنظر فيها.

  
   الفضاء اخلارجي يف األمد البعيدتوجيهية بشأن استدامة أنشطة البادئ امل  -ثانيًا  
   السياسة العامة واإلطار التنظيمي ألنشطة الفضاء  -ألف  

    ١-املبدأ التوجيهي ألف    
    االقتضاء حسب ،طر تنظيمية وطنية بشأن أنشطة الفضاء اخلارجي، وتنقيحها وتعديلهااعتماد ُأ  

طرًا تنظيمية وطنية بشأن أنشطة ينبغي للدول أن تعتمد وتنقِّح وتعدِّل، حسب االقتضاء، ُأ  -١
ــــــاء اخلارجي، مبراعاة التزاماهتا مبوجب معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضــــــاء اخلارجي  الفض

ــــــؤولة عن أنشــــــطة الفضــــــاء اخلارجي الوطنية ودوًال ُمْط قة. وينبغي للدول، ِلباعتبارها دوًال مس
تنظيمية وطنية، أن تنظر يف احلاجة إىل ضمان  طرًااعتمادها أو تنقيحها أو تعديلها أو تنفيذها ُأ عند

  وتعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.
مع تزايد أنشــــــطة الفضــــــاء اخلارجي اليت تقوم هبا جهات فاعلة حكومية وغري حكومية   -٢
تقوم   ضاء اليتل مسؤولية دولية عن أنشطة الفشىت أحناء العامل، ينبغي للدول، نظرًا إىل أهنا تتحمَّ يف

ال عَّتنظيمية من أجل ضـمان التطبيق الفطرًا هبا كيانات غري حكومية، أن تعتمد أو تنقِّح أو تعدِّل ُأ
للقواعد واملعايري واملمارســــــات الدولية ذات الصــــــلة املقبولة عمومًا للقيام بأنشــــــطة الفضــــــاء 

  بأمان. اخلارجي
طر تنظيمية وطنية أو تنقيحها أو تعديلها أو اعتمادها، أن تراعي ينبغي للدول، عند وضع ُأ  -٣

صلة  ٦٨/٧٤أحكام قرار اجلمعية العامة  شريعات الوطنية ذات ال شأن الت ضمن توصيات ب الذي يت
سلمية. وينبغي ستخدامه يف األغراض ال أالَّ تكتفي  ،بوجه خاص ،باستكشاف الفضاء اخلارجي وا

ــــطة الفضــــائية احلالية بل أن تراعي أيضــــًا، قدر اإلمكان، التطوُّ  ــــاريع واألنش ر الدول مبراعاة املش
ى وضــــع لوائح تنظيمية مالئمة يف الوقت املناســــب املحتمل لقطاعها الفضــــائي الوطين، وأن تتوخَّ

  أجل اجتناب الثغرات القانونية يف هذا الصدد.  من
تعديل  لدول أن تضـــــع يف اعتبارها، عند ســـــن لوائح تنظيمية جديدة أو تنقيح أوينبغي ل  -٤

التشـــريعات احلالية، التزاماهتا مبوجب املادة الســـادســـة من معاهدة الفضـــاء اخلارجي. وقد جرت 
ــــــؤولية واملوثوقية  العادة على أن ُتعىن اللوائح التنظيمية الوطنية مبســـــــائل معيَّنة مثل األمان واملس

ى، عند وضـــــع لوائح تنظيمية جديدة، تعزيز اســـــتدامة أنشـــــطة ة. وينبغي للدول أن تتوخَّوالتكلف
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احليلولة دون اختاذ  الفضـــــــاء اخلارجي يف األمد البعيد، على أالَّ تبلغ درجة اإللزام يف اللوائح حدَّ
  مبادرات لتحقيق هذا اهلدف. 

   
    ٢-املبدأ التوجيهي ألف    
طر تنظيمية وطنية بشأن أنشطة الفضاء اخلارجي ع ُأمراعاة عدد من العناصر عند وض  

    تنقيحها أو تعديلها، حسب االقتضاء  أو
ستدامة   -١ ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، عند وضع تدابري تنظيمية منطبقة على ا

أنشــــطة الفضــــاء اخلارجي يف األمد البعيد أو تنقيح تلك التدابري أو تعديلها، حســــب االقتضــــاء، 
ذ التزاماهتا الدولية، مبا فيها االلتزامات مبوجب معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضـــــــاء تنفِّ أن
  هي طرف فيها.  اليت
تنقيحها  طر تنظيمية وطنية أوينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، عند وضــــــع ُأ  -٢
  تعديلها، حسب االقتضاء:  أو

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

جيهية لتخفيف احلطام ذ تدابري لتخفيف احلطام الفضــــائي، مثل املبادئ التوأن تنفِّ  (ب) 
  الفضائي للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، من خالل اآلليات املعمول هبا؛

صدَّ  (ج)  شغيلها يف املدار أن تت ضائية وت ى، قدر اإلمكان، ملخاطر إطالق األجسام الف
  لبيئة؛د الناس واملمتلكات والصحة العامة واوعودهتا إىل الغالف اجلوي، اليت هتدِّ

أن تشــجِّع على وضــع لوائح تنظيمية وســياســات عامة تدعم فكرة التخفيف قدر   (د)  
اإلمكان من تأثري األنشــطة البشــرية يف كوكب األرض ويف بيئة الفضــاء اخلارجي. وتشــجَّع الدول 
ــــــتدامة  ــــــتنادًا إىل أهداف التنمية املس واملنظمات احلكومية الدولية على التخطيط ألنشــــــطتها اس

  ملتطلبات الوطنية الرئيسية واالعتبارات الدولية املتعلقة باستدامة الفضاء وكوكب األرض؛ا وإىل
ذ اإلرشــــادات الواردة يف إطار األمان اخلاص بتطبيقات مصــــادر القدرة أن تنفِّ (ه)  

ق الغرض املنشـــود من املبادئ املتصـــلة باســـتخدام مصـــادر النووية يف الفضـــاء اخلارجي وأن حتقِّ
قدرة النو طارًا تنظيميًّا ال هبا اليت تتيح إ يات املعمول  خلارجي من خالل اآلل ية يف الفضـــــــاء ا و

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

ــــــتخدام املعايري التقن  (و)   ئد املحتمل جنيها من اس ية، أن تراعي الفوا ية احلال لدول ية ا
ــــتشــــارية املعنية بُن  مبا م ُظفيها املعايري اليت تنشــــرها املنظمة الدولية للتوحيد القياســــي واللجنة االس

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

  بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي وجلنة أحباث الفضاء؛



A/AC.105/C.1/L.366
 

8/26 V.18-05020 
 

أن تقيِّم التكاليف واإلجيابيات والســـــلبيات واملخاطر خبصـــــوص جمموعة متنوعة   (ز)  
لتقنية البدائل وأن تضـــمن وضـــوح الغرض من هذه التدابري وإمكانية تطبيقها مبراعاة القدرات ا من

ســـم اللوائح التنظيمية أيضـــًا والقانونية واإلدارية للدول اليت تفرض اللوائح التنظيمية. وينبغي أن تتَّ
ملال أو الوقت  ثال، من حيث ا يل امل ــــــب هلا (على س ثال  فة االمت يل تكل فاءة من حيث تقل بالك

  بالبدائل املمكنة األخرى؛  املخاطر) مقارنًة أو
شجِّع الكيانات ا  (ح)  شورة خالل عملية وضع اُألأن ت سداء امل طر لوطنية املعنية على إ

ب على درجة إلزام التنظيمية اليت ختضع هلا أنشطة الفضاء، تالفيًا للنتائج غري املقصودة اليت قد تترتَّ
  زائدة عن احلد الالزم يف عملية التنظيم أو تعاُرض هذه العملية مع التزامات قانونية أخرى؛

ف التشــــريعات احلالية ذات الصــــلة لضــــمان امتثاهلا هلذه املبادئ أن تدرس وتكيِّ  (ط)  
  رها التقين.التوجيهية، مبراعاة احلاجة إىل فترات انتقالية حسب مستوى تطوُّ

   
    ٣-املبدأ التوجيهي ألف    
    اإلشراف على األنشطة الفضائية الوطنية  

ـــرافها على األنشـــطة الفضـــائية اليت   -١ تقوم هبا كيانات غري حكومية، ينبغي للدول، عند إش
ضمان أن تكون لدى الكيانات اخلاضعة لواليتها القضائية و/أو سيطرهتا، اليت تقوم بأنشطة الفضاء 
اخلارجي، اهلياكل واإلجراءات الالزمة لتخطيط أنشـــطة الفضـــاء والقيام هبا مبا خيدم اهلدف املتمثل 

طر البعيد، وأن تكون لديها وسائل االمتثال لُأليف تعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد 
  التنظيمية واملتطلبات والسياسات والعمليات الوطنية والدولية ذات الصلة. 

ل الدول مســؤولية دولية عن األنشــطة الوطنية يف الفضــاء اخلارجي وعن اإلذن بتلك تتحمَّ  -٢
وعن اإلشــراف املســتمر عليها. وينبغي  األنشــطة، اليت جيب القيام هبا وفقًا للقانون الدويل املنطبق،

للدول، يف إطار وفائها بتلك املســـــؤولية، أن تشـــــجِّع كل كيان من الكيانات اليت تقوم بأنشـــــطة 
  فضائية على القيام مبا يلي:

توفري مجيع الكفاءات التقنية الالزمة للقيام بأنشــــــطة الفضـــــــاء اخلارجي بأمان   (أ) 
طر التنظيمية واملتطلبات والســـياســـات والعمليات االمتثال لُألومســـؤولية ومتكني الكيان املعين من 

  احلكومية واحلكومية الدولية ذات الصلة، واحلفاظ على تلك الكفاءات؛
وضــع متطلبات وإجراءات حمدَّدة تتناول أمان وموثوقية أنشــطة الفضــاء اخلارجي   (ب) 

  اخلاضعة لسيطرة الكيان املعين، يف مجيع مراحل البعثات؛
ض هلا اســــتدامة أنشــــطة الفضــــاء اخلارجي يف األمد قييم مجيع املخاطر اليت تتعرَّت  (ج)  

البعيد بســبب األنشــطة الفضــائية اليت يقوم هبا الكيان املعين، يف مجيع مراحل البعثات، واختاذ تدابري 
  للتخفيف من تلك املخاطر قدر اإلمكان.

و أكثر لتولِّي املسؤولية عن ختطيط إضافة إىل ذلك، تشجَّع الدول على تعيني كيان واحد أ  -٣
وتنسيق وتقييم األنشطة الفضائية هبدف تعزيز فعاليتها يف دعم أهداف التنمية املستدامة عالوة على 
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خدمة أهداف املبادئ التوجيهية املتعلقة باســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلارجي يف األمد البعيد حســب 
  منظور ورؤية أمشل.

يام إدارة الكيان الذي يقوم بأنشـــطة الفضـــاء اخلارجي بوضـــع ينبغي للدول أن تضـــمن ق  -٤
هياكل وإجراءات لتخطيط أنشــــطة الفضــــاء والقيام هبا مبا خيدم اهلدف املتمثل يف تعزيز اســــتدامة 

خذها يف هذا تَّأنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد. ومن التدابري املناسبة اليت ينبغي لإلدارة أن َت
  الشأن ما يلي:

االلتزام، على أعلى مســتوى يف الكيان، بتعزيز اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلارجي   أ)( 
  يف األمد البعيد؛

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

قدر اإلمكان، على أن يكون التزام الكيان باســـــتدامة أنشـــــطة الفضـــــاء احلث،   (ج) 
اخلارجي يف األمد البعيد جمسَّدًا يف هيكله اإلداري ويف إجراءاته اخلاصة بالتخطيط ألنشطة الفضاء 

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

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

كلَّف مبســؤولية التواصــل مع الســلطات املعنية تعيني جهة اتصــال داخل الكيان ُت  (ه)  
خذ من تدابري عاجلة من يق ما قد ُيتَّلتحقيق الكفاءة يف تبادل املعلومات يف الوقت املناســـب وتنســـ

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

صل  شأن التوا ضاء أو تقوم هبا وفيما بني تلك اهليئات. فمن  شطة الف شرف على أن صة اليت ت املخت
ســـقة وشـــفافة يئات التنظيمية املعنية وفيما بينها أن يســـاعد على وضـــع لوائح تنظيمية متَّداخل اهل

  اة يف جمال التنظيم.وميكن التنبؤ هبا، لضمان إحراز النتائج املتوخَّ
   

     ٤-املبدأ التوجيهي ألف    
ال واملنصف ِلَطيف الترددات الراديوية وشىت املناطق ضمان االستخدام الرشيد والفعَّ  

    املدارية اليت تستخدمها السواتل
ينبغي للدول، يف إطار الوفاء بالتزاماهتا مبوجب دســتور االحتاد الدويل لالتصــاالت ولوائح   -١

ا الســـتدامة أنشـــطة الفضـــاء يف األمد البعيد وللتنمية  الراديو الصـــادرة عنه، أن تويل اهتمامًا خاصـــًّ
 املشاكل املستبانة املتعلقة بالتشويش الضار املستدامة على كوكب األرض، ولتيسري اإلسراع حبلِّ

  للترددات الراديوية. 
من دســـــتور االحتاد الدويل لالتصـــــاالت على أنَّ الترددات الراديوية وأيَّ  ٤٤تنص املادة   -٢

مدارات مرتبطة هبا، مبا فيها مدار الســــواتل الثابت بالنســــبة إىل األرض، هي موارد طبيعية حمدودة 
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ى للبلدان ستعماًال رشيدًا وفعَّاًال واقتصاديًّا طبقًا ألحكام لوائح الراديو، حىت يتسنَّجيب استعماهلا ا
أو ملجموعات البلدان اســــتخدام هذه املدارات والترددات على حنو منصــــف، مبراعاة االحتياجات 

  اخلاصة للبلدان النامية، واملوقع اجلغرايف لبلدان معيَّنة. 
من دستور  ٤٥كومية الدولية، وفقًا للغرض املتوخى من املادة ينبغي للدول واملنظمات احل  -٣

ب يف التشــويش االحتاد الدويل لالتصــاالت، أن تضــمن القيام بأنشــطتها الفضــائية على حنو ال يتســبَّ
الضـــار على اســـتقبال وإرســـال اإلشـــارات الراديوية املتعلقة بأنشـــطة الفضـــاء اليت تقوم هبا دول 

ل تعزيز اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلارجي ُب، باعتبار ذلك أحد سُــ ومنظمات حكومية دولية أخرى
  يف األمد البعيد.

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، عند اســــــتخدامها للطيف الكهرمغنطيســــــي،   -٤
واخلدمات الفضــائية  النُُّظمالفضــائية لرصــد األرض وغريها من  النُُّظمتضــع يف اعتبارها متطلبات   أن

التنمية املســـــتدامة على كوكب األرض، وذلك وفقًا للوائح الراديو الصـــــادرة عن االحتاد اليت تدعم 
  الدويل لالتصاالت والتوصيات الصادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية باالحتاد.

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تضــــــمن تنفيذ إجراءات لوائح الراديو اليت   -٥
 لالتصاالت بشأن الوصالت الراديوية الفضائية. كما ينبغي للدول واملنظمات ها االحتاد الدويلأقرَّ

اختاذ  احلكومية الدولية أن تشــــــجِّع وتدعم التعاون اإلقليمي والدويل هبدف حتســــــني الفعالية يف
للترددات الراديوية على  القرارات وتنفيذ تدابري عملية إلزالة ما ُيكتشــــــف من تشــــــويش ضــــــارٍّ

  وية الفضائية.الوصالت الرادي
فيما خيص املركبات الفضــائية وصــواريخ اإلطالق املداري يف مركبات اإلطالق اليت أهنت   -٦

أطوارها التشـــغيلية يف مدارات متر عرب منطقة املدار األرضـــي املنخفض، ينبغي إزالة تلك املركبات 
خلص منها يف مدارات ر ذلك، َوَجَب التم. فإذا تعذَّوالصـــواريخ من املدار بطريقة خاضـــعة للتحكُّ

متكِّن من تفادي وجودها لوقت طويل يف منطقة املدار األرضـــي املنخفض. أمَّا املركبات الفضـــائية 
وصــواريخ اإلطالق املداري يف مركبات اإلطالق اليت أهنت أطوارها التشــغيلية يف مدارات متر عرب 

ن من تفادي تشويشها لوقت طويل منطقة املدار املتزامن مع األرض، فينبغي تركها يف مدارات متكِّ
على هذه املنطقة. وبالنســــــبة لألجســــــام الفضــــــائية املوجودة يف منطقة املدار املتزامن مع األرض 

بالقرب منها، ميكن احلد من إمكانية حدوث اصــطدامات يف املســتقبل بترك تلك األجســام عند  أو
ــــــوِّ انتهاء مهمتها يف مدار فوق منطقة املدار املتزامن مع األرض، ش على هذه املنطقة حبيث ال تش

  تعود إليها. أو
   

    ٥-املبدأ التوجيهي ألف    
    تعزيز املمارسة املتمثلة يف تسجيل األجسام الفضائية  

وفقًا اللتزاماهتا مبوجب املادة الثامنة من  ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، عاملًة  -١
يف االعتبار  قة يف الفضاء اخلارجي، وآخذًةَلْطمعاهدة الفضاء اخلارجي واتفاقية تسجيل األجسام اُمل

تضـــمن وضـــع  ، أن٦٢/١٠١و) ١٦-باء (د ١٧٢١التوصـــيات الواردة يف قراري اجلمعية العامة 
الة وشــاملة، باعتبار التســجيل الصــحيح لألجســام الفضــائية عامًال و/أو تنفيذ ممارســات تســجيل فعَّ
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حامسًا يف ضــمان أمان األنشــطة الفضــائية واســتدامتها يف األمد البعيد. فممارســات التســجيل غري 
  ب عليها تبعات سلبية فيما خيص ضمان أمان العمليات الفضائية. املناسبة قد تترتَّ

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، حتقيقًا هلذه الغاية، أن تعتمد ســياســات ولوائح   -٢
ــبة أو غري ذلك من الســياســات واللوائح من أجل مواءمة ممارســات التســجيل  تنظيمية وطنية مناس

ــــــع نطاق دويل ممكن. وينبغي للدول واملنظمات املعنية وضــــــمان بقائها يف األ مد البعيد على أوس
احلكومية الدولية، عند القيام بتســـــجيل أجســـــام فضـــــائية، أن تبقي يف اعتبارها احلاجة إىل توفري 
ــتدامة أنشــطة الفضــاء اخلارجي يف األمد  ــأهنا أن تســهم يف اس معلومات يف الوقت املناســب من ش

ضًا يف توف شغيلها وحالتها، على النحو البعيد وأن تنظر أي ضائية وت شأن األجسام الف ري معلومات ب
  .٦٢/١٠١املبيَّن يف قرار اجلمعية العامة 

صــل، قبل إطالق ينبغي للدولة اليت ســُيطَلق من أراضــيها أو من مرافقها جســٌم فضــائي أن تتَّ  -٣
عدم وجود اتفاق مســــبق، بالدول أو املنظمات احلكومية الدولية اليت ميكن اجلســــم الفضــــائي وعند 

ِلقة لذلك اجلســـم الفضـــائي من أجل االتفاق على كيفية تســـجيل ذلك اجلســـم ْطوصـــفها بالدول اُمل
الفضــائي. وعقب إطالق جســم فضــائي، ومبراعاة املعايري ذات الصــلة يف اتفاقية تســجيل األجســام 

اخلارجي (اتفاقية التســــــجيل)، ينبغي للدول و/أو املنظمات احلكومية الدولية قة يف الفضــــــاء َلْطاُمل
ق فيما بينها، وأن تشرك يف ذلك الدول واملنظمات احلكومية الدولية اليت املشاِركة يف إطالقه أن تنسِّ 

  ميكن أن متارس والية قضائية أو سيطرة على اجلسم الفضائي غري املسجَّل، من أجل تسجيله.
منظمة   ي للدولة أو املنظمة احلكومية الدولية، يف حال تلقيها اســــتفســــارًا من دولة أوينبغ  -٤

حكومية دولية أخرى ُيلتَمس فيه توضيح بشأن تسجيل/عدم تسجيل جسم فضائي ميكن افتراضًا 
أن يكون خاضعًا لواليتها أو سيطرهتا، أن ترد على االستفسار يف أقرب وقت ممكن عمليًّا، تيسريًا 

دة تتعلق بالتسجيل. ويف بعض احلاالت، ميكن أن ختتار الدولة ح و/أو تسوية أيِّ مسألة حمدَّلتوضي
أن ترســل إليه  أن ترســل اســتفســارًا إىل اجلهة املعنية من خالل مكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي أو

سار ُتشجَّع الدولة املتلقية للطلب على الرد على االستف ،نسخة من االستفسار. ويف هذه احلاالت
  بالطريقة نفسها. 

ي بفعالية، ضـــمن حدود مســـؤولياته القائمة وموارده املتاحة، مهام ينبغي للمكتب أن يؤدِّ  -٥
ذة (أْي عمليات متكاملة خبصــــــوص ما يلي: (أ) مجع معلومات عن عمليات اإلطالق املداري املنفَّ

وعن األجســام املدارية اإلطالق املنجزة اليت تســفر عن وضــع أجســام يف مدار أرضــي أو أبعد منه) 
(أي األجســـام الفضـــائية اليت ُأطلقت إىل مدار أرضـــي أو أبعد منه)؛ (ب) إســـناد تســـميات دولية 
لعمليات اإلطالق املداري واألجسام املدارية وفقًا لنظام تسميات جلنة أحباث الفضاء، عالوة على 

ومية الدولية أن تدعم موافاة دول التســــــجيل بتلك التســــــميات. وينبغي للدول واملنظمات احلك
اجلهود اليت يبذهلا املكتب للترويج ملبادرات من شــأهنا متكني الدول من التقيُّد مبمارســات التســجيل 
ـــة  ـــًا لقرار اجلمعي ـــل وفق ـــات التســــــجي ـــدمي معلوم ـــذ وتعزيز احلكم املتعلق بتق والنظر يف تنفي

  .٦٢/١٠١ العامة
ـــــب االقتضـــــاء، أن تطلب كل ِلقْطينبغي للدول اُمل  -٦ ة، وللمنظمات احلكومية الدولية، حس
يلزم من املعلومات من مقدِّمي خدمات اإلطالق ومستخدمي تلك اخلدمات اخلاضعني لواليتها  ما
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سجيل، وأن  ضى اتفاقية الت سجيل مبقت سيطرهتا بغية تلبية مجيع متطلبات الت ضائية و/أو ل شجِّع الق ت
لة عن التســـــجيل ونظرهم يف تلك الطلبات. وينبغي للدول  تلبيتهم لطلبات تقدمي معلومات مفصـــــَّ
واملنظمات احلكومية الدولية اليت أضــفت طابعًا مؤســســيًّا على املمارســة املتمثلة يف تقدمي معلومات 

حتديد الظروف اليت باع تلك املمارسة وإىل االستمرار يف اتِّ مفصَّلة عن التسجيل أن تسعى جاهدًة
  تعقِّد إجناز تلك املهمة.

ـــة   -٧ ـــار قرار اجلمعي ـــأخـــذ يف االعتب ـــة أن ت ـــدولي ـــة ال ـــدول واملنظمـــات احلكومي ميكن لل
وأن تنظر يف تقدمي معلومات عن أيِّ تغيُّر يف احلالة أثناء التشــــــغيل (مبا يشــــــمل  ٦٢/١٠١  العامة

توقف اجلسم الفضائي عن العمل)، وأن تقدِّم، إثر تغيري مراقبة اجلسم الفضائي يف املدار، معلومات 
عن أيِّ تغيري يف موقعه املداري. وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تدرك أمهية حتقيق 

هذا املســـتوى. ســـاق والتوحيد يف تطبيق أحكام هذه الفقرة واحلفاظ على عملي من االتِّ مســـتوًى
ــــــات التنفيذ املتباينة، عندما يتأتَّ ى هذا التباين عن مضــــــمون ومسات املعلومات وقد تتطلب ممارس

املقدَّمة، معاجلة اجلوانب التفسريية املناسبة ذات الصلة. ويف هذه احلاالت، ينبغي للدول واملنظمات 
صـــة يف إ ـــاورية خمصـــَّ ـــتخدام الفضـــاء احلكومية الدولية أن تنظر، من خالل عملية تش طار جلنة اس

اخلارجي يف األغراض الســلمية، يف اختاذ مواقف مشــتركة بشــأن تقدمي املعلومات عن أي تغيريات 
  يف احلالة التشغيلية والوضع املداري للجسم الفضائي، ويف تعزيز هذه املواقف.

صــلها عنه َلق على أجســام فضــائية أخرى من املزمع فْطيف حال احتواء اجلســم الفضــائي اُمل  -٨
مســتقبًال من أجل حتليق مداري مســتقل، ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، عند إدراجها 
تلك األجســـام يف ســـجلها وعند موافاهتا األمني العام لألمم املتحدة مبعلومات التســـجيل، أن تبيِّن 

يف املستقبل عن  (على شكل مالحظات هامشية مثًال) عدد األجسام الفضائية اليت ميكن أن تنفصل
لة على تلك األجســــام اجلســــم الرئيســــي وأمساءها، على أســــاس عدم إطالق أمساء خمتلفة أو معدَّ

  الفضائية عند تسجيلها يف مرحلة الحقة.
من املـــادة الرابعـــة من اتفـــاقيـــة التســــــجيـــل، وبـــالنظر إىل قرار اجلمعيـــة  ٢وفقـــًا للفقرة   -٩

، ٤٧/٦٨من قرار اجلمعية العامة  ٣-٤بشـــأن ممارســـات التســـجيل، وكذلك املبدأ  ٦٢/١٠١ العامة
ــات ــات من خالل اآللي ــدِّم إىل املكتــب معلوم ــة أن تق ــدولي ــة ال ــدول واملنظمــات احلكومي  ينبغي لل

م فيها مصــــادر قدرة نووية يف دوليًّا عن مجيع األنشــــطة أو األجســــام الفضــــائية اليت ُتســــتخَد  املقبولة
  اخلارجي.  الفضاء

  
   أمان العمليات الفضائية  -باء  

     ١-املبدأ التوجيهي باء    
    تقدمي بيانات اتصال حمدَّثة ومعلومات بشأن األجسام الفضائية واألحداث املدارية    

ــــــهولة بيانات ينبغي ل  -١ لدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تتبادل طوعًا و/أو تتيح بس
صالحية تقدمي ما يناسب من معلومات  اتصال حمدَّثة بانتظام بشأن الكيانات اليت تعيِّنها وختول هلا 
عن عمليات املركبات الفضائية يف املدار، وتقييم التقارب، ورصد األجسام واألحداث يف الفضاء 

رجي، وال ســـيما الكيانات املســـؤولة عن معاجلة البالغات والتنبؤات الواردة خبصـــوص ما يقع اخلا
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ي. وميكن حتقيق ذلك من خالل تقدمي هذه من حوادث واعتماد تدابري من باب االحتياط والتصــدِّ
املعلومات إىل مكتب شـــؤون الفضـــاء اخلارجي لكي يتيحها، ضـــمن نطاق واليته القائمة وموارده 

سائر الدول املتاح شرة إىل  سائر الدول واملنظمات احلكومية الدولية و/أو من خالل تقدميها مبا ة، ل
واملنظمات احلكومية الدولية، على أســـاس أنَّ بيانات االتصـــال جبهات التنســـيق الوطنية على األقل 

  سوف تقدَّم أيضًا إىل املكتب.
اإلجراءات الالزمــة للتمكني ينبغي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الــدوليــة أن تضــــــع   -٢
م التنســـــيق يف الوقت املناســـــب من أجل تقليص احتمال وقوع اصـــــطدامات مدارية وحتطُّ   من

أجســـام يف املدارات وغري ذلك من األحداث اليت قد تزيد من احتمال وقوع حوادث اصـــطدام 
جسام الفضائية أو قد تعرِّض حياة البشر و/أو املمتلكات و/أو البيئة للخطر، يف حاالت عودة األ

ي م إىل الغالف اجلوي، و/أو من أجل تيسري اختاذ تدابري فعَّالة للتصدِّ بطريقة غري خاضعة للتحكُّ
  األحداث.   لتلك
فق عليه، ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تتبادل طواعيًة، وحســـــــب ما تتَّ  -٣

تعلقة مبا يقع فعًال أو ما قد يقع من أحداث املعلومات ذات الصلة باألجسام الفضائية واملعلومات امل
يف الفضاء القريب من األرض ميكنها التأثري على أمان عمليات الفضاء اخلارجي. وينبغي أن تكون 

ممكن عمليًّا، وأن يؤكِّد الكيان الذي  مة موثوقة ودقيقة وكاملة إىل أقصــــــى حدٍّاملعلومات املقدَّ
نبغي تقدمي البيانات املعنية، مبا يف ذلك زمنها املرجعي وفترة مها توافر هذه الصــــــفات فيها. وييقدِّ

  انطباقها وغري ذلك من املعلومات ذات الصلة، يف الوقت املناسب وعلى أساس توافقي.
يف املســــــائل  ،حســــــب االقتضــــــاء ،ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تنظر  -٤

صالحية واألساليب العملية املتعلقة بتبادل معلومات ذ صادر ذات ال ستقاة من خمتلف امل صلة م ات 
عن األجسام الفضائية واألحداث يف الفضاء القريب من األرض، لتحقيق هدف تسجيل األجسام 

سـق وموحَّد، وفهم تلك املسـائل واألسـاليب الفضـائية واألحداث يف الفضـاء اخلارجي على حنو متَّ
ل أن فهمًا دقيقًا وتوحيد املواقف بشــأهنا، وذلك من  خالل ختصــيص مشــاورات هلذا الغرض ُيفضــَّ

ُتجرى حتت رعاية جلنة اســتخدام الفضــاء اخلارجي يف األغراض الســلمية، مع مراعاة عمل اهليئات 
  الصلة.  التقنية ذات

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تنظر يف اخليارات املتاحة بشــــــأن القيام على   -٥
عن األجســـام واألحداث يف الفضـــاء اخلارجي وإتاحة االطِّالع عليها يف  ال جبمع معلوماتحنو فعَّ

ســــاق يف فهم هذه املعلومات واســــتخدامها كوســــيلة لدعم الوقت املناســــب، وبشــــأن حتقيق االتِّ
شمل اخليارات اليت قد ُينظر  شطتها الرامية إىل احلفاظ على أمان العمليات الفضائية. وميكن أن ت أن

هبا معايري ية التشــــــغيل البيين للمعلومات املقدَّمة يف األخذ   ومناذج لتقدمي املعلومات تتيح إمكان
عدِّ ية أو مت ية أو إقليم نائ بات ث يًة؛ وترتي نائي طواع مات؛ والتنســــــيق الث بادل املعلو دة األطراف لت

ــدِّ أو ــدِّاإلقليمي أو املتع ــل البيين؛ مي املعلومــات ليتســــــنَّد األطراف بني مق ــــــغي ــاون والتش ى التع
ة معلومات تابعة لألمم املتحدة. وميكن اختاذ تلك اخليارات أســـاســـًا لنظام معلومات منصـــَّ   وإقامة

دة املصــــــادر دة على تقدمي ونشــــــر معلومات متعدِّدويل موزَّع من أجل التعاون بني أطراف متعدِّ
  األجسام واألحداث يف الفضاء القريب من األرض. عن
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    ٢-املبدأ التوجيهي باء    
دقة البيانات املدارية عن األجسام الفضائية وتعزيز ممارسات تبادل املعلومات زيادة   

    املدارية عن األجسام الفضائية وزيادة جدوى هذا التبادل
ستخدام تقنيات   -١ ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تعمل على تشجيع وضع وا

دة التحليق يف الفضــاء واســتخدام معايري موحَّ وأســاليب لزيادة دقة البيانات املدارية ضــمانًا ألمان
  معترف هبا دوليًّا عند تبادل املعلومات املدارية عن األجسام الفضائية.

ة على دقة البيانات املدارية وغريها من تســـليمًا بأنَّ أمان التحليق يف الفضـــاء يعتمد بشـــدَّ  -٢
لة، ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدول ية أن تعمل على تعزيز التقنيات البيانات ذات الصــــــ

والبحث عن أســـاليب جديدة لزيادة هذه الدقة. وميكن هلذه األســـاليب أن تشـــمل أنشـــطة وطنية 
ودولية لتحسني قدرات أجهزة االستشعار املوجودة واجلديدة وتوزيعها اجلغرايف واستخدام أجهزة 

ق منها. ة من مصـــــادر خمتلفة والتحقُّدَّب املداري الفاعلة وغري الفاعلة ودمج البيانات املســـــتمالتعقُّ
وينبغي االهتمام على وجه اخلصــــوص بتشــــجيع مشــــاركة البلدان النامية ذات القدرات الناشــــئة 

  جمال الفضاء وتطوير قدراهتا هبذا الشأن. يف
عند تبادل معلومات مدارية عن األجســـام الفضـــائية، ينبغي تشـــجيع املشـــغِّلني والكيانات   -٣

ية األخرى عايري موحَّ املعن مال م ــــــتع ــــــنَّعلى اس هبا دوليًّا لكي يتس بادل دة معترف  عاون وت ى الت
املعلومات. فزيادة معرفة مجيع اجلهات املعنية باملواضع احلالية واملتوقَّعة لألجسام الفضائية متكِّن من 

  التنبؤ باالصطدامات املحتملة يف الوقت املناسب ومنع حدوثها.
   

    ٣-املبدأ التوجيهي باء    
    تعزيز مجع معلومات عن رصد احلطام الفضائي وتبادهلا ونشرها  

ما يلزم من    حداث  ــــــت ية أن تشــــــجِّع على اس لدول ية ا لدول واملنظمات احلكوم ينبغي ل
تكنولوجيات لقياس احلطام الفضائي ورصده وحتديد خصائصه املدارية والفيزيائية، وعلى استخدام 

نظمات احلكومية الدولية أن تشجِّع أيضًا على تبادل ونشر هذه التكنولوجيات. وينبغي للدول وامل
ــــأن تطوُّ ــــتمده من منتجات بيانات ومنهجيات لدعم البحوث والتعاون العلمي الدويل بش ر ما تس

  جمموع احلطام املداري.
    

     ٤-املبدأ التوجيهي باء    
    متقييم التقارب خالل مجيع املراحل املدارية للتحليقات اخلاضعة للتحكُّ  

ينبغي تقييم التقارب فيما يتعلق جبميع املركبات الفضـــــائية القادرة على تعديل مســـــاراهتا   -١
م، وذلك بالنســــبة للمســــارات احلالية واملقرَّرة خالل املراحل املدارية للتحليقات اخلاضــــعة للتحكُّ

يات وطنية للمركبات الفضائية. وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن جتري، من خالل آل
عة  و/أو لدويل، تقييمًا للتقارب يف مجيع املراحل املدارية للتحليقات اخلاضــــــ عن طريق التعاون ا
م، وذلك بالنســــبة للمســــارات احلالية واملقرَّرة املعنية للمركبات الفضــــائية. وينبغي للدول، للتحكُّ
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، أن تشـــجِّع ١٩٦٧م بإيالء االعتبار الواجب للمادة الســـادســـة من معاهدة الفضـــاء اخلارجي لعا
الكيانات اخلاضعة لواليتها القضائية و/أو لسيطرهتا، مبا يف ذلك مشغِّلو املركبات الفضائية ومقدِّمو 

عند االقتضــــــاء. وينبغي  ،خدمات تقييم التقارب، على إجراء هذا التقييم من خالل آليات وطنية
  اهتا اخلاصة.للمنظمات احلكومية الدولية إجراء تلك التقييمات من خالل آلي

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تعمل على وضــــــع هنوج وأســــــاليب لتقييم   -٢
التقارب وتنفيذها على النحو املناســـــب، مبا قد يشـــــمل: (أ) حتســـــني عملية حتديد مدار األجســـــام 

أجل اســتبانة  الفضــائية املعنية؛ (ب) فحص املســارات احلالية واملقرَّرة لألجســام الفضــائية املعنية من
احتماالت االصـــــطدام؛ (ج) حتديد مدى خطر االصـــــطدام وتقرير ما إذا كان يلزم تعديل املســـــار 
صحيحني لنتائج تقييم التقارب،  لتقليص هذا اخلطر؛ (د) تقدمي معلومات عن التفسري واالستخدام ال

يع الكيانات حســـب االقتضـــاء. وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، عند االقتضـــاء، تشـــج
مو خدمات اخلاضــعة لواليتها القضــائية و/أو لســيطرهتا، مبا يف ذلك مشــغِّلو املركبات الفضــائية ومقدِّ

  تقييم التقارب، على وضع هنوج وأساليب من هذا القبيل لتقييم التقارب أو املساعدة على وضعها.
ــــغِّلي املركبات الفضــــائية غري القادرين على إجراء   -٣ تقييمات للتقارب، مبن فيهم ينبغي ملش

ـــلطات الدولة، حســـب االقتضـــاء  املنتمون إىل كيانات غري حكومية، التماس الدعم، عن طريق س
ووفقًا للوائح التنظيمية املنطبقة وذات الصــــــلة، من الكيانات املختصــــــة بتقييم التقارب على مدار 

اء تقييمات التقارب التماس الســــــاعة. وينبغي للمنظمات احلكومية الدولية غري القادرة على إجر
  الدعم من خالل آلياهتا اخلاصة.

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية تبادل املعارف واخلربات املتعلقة بكيفية تفســـــري   -٤
صــــة هلذا الغرض املعلومات املســــتمدَّ ة من تقييمات التقارب، يف إطار عملية تشــــاور دولية خمصــــَّ

ســقة لتقييم احتماالت حســب االقتضــاء، بغية وضــع أســاليب ومعايري متَّ وبواســطة كياناهتا املعيَّنة،
االصطدام وتقرير ما إذا كانت املناورة ضرورية لتفاديه واالتفاق على فئات األساليب املنطبقة على 
شـــــىت أنواع حاالت التقارب. وينبغي أيضـــــًا للدول واملنظمات احلكومية الدولية، اليت وضـــــعت 

ة بشأن عملييت تقييم التقارب وتقرير ما إذا كانت املناورة لتفادي االصطدام أساليب وهنوجًا عملي
ضـــــرورية، أن تتيح االســـــتفادة من خرباهتا بوســـــائل منها توفري فرص تدريبية ملشـــــغِّلي املركبات 

  الفضائية اجلدد وتعميم املمارسات الفضلى واملعارف واخلربات.
ية  -٥ لدول لدول واملنظمات احلكومية ا مي خدمات تقييم التقارب أن تشــــــجِّع مقدِّ ينبغي ل

اخلاضــعني لواليتها القضــائية ولســيطرهتا على التشــاور بشــأن معايري فحص هذه احلاالت وعتبات 
ــــغِّلي املركبات الفضــــائية واألطراف املعنية قبل تقدمي خدمات تقييم التقارب،  اإلخطار هبا مع مش

  حسبما يكون ممكنًا عمليًّا.
    

    ٥-هي باءاملبدأ التوجي    
    وضع هنوج عملية بشأن إجراء تقييم قبل اإلطالق إلمكانيات التقارب  

ُتشــــــجَّع الدول واملنظمات احلكومية الدولية على أن توعز إىل مقدِّمي خدمات اإلطالق   -١
اخلاضعني لواليتها القضائية وسيطرهتا بالنظر يف إجراء تقييم للتقارب بشأن األجسام الفضائية املراد 
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إطالقها قبل إطالقها. ومن أجل تيســــري وترويج ممارســــات تقييم التقارب قبل اإلطالق، ُتشــــجَّع 
ــــــائر  الدول واملنظمات احلكومية الدولية على أن تعمل، مبشــــــاركة مقدِّمي خدمات اإلطالق وس
الكيانات املعنية اخلاضــعة لواليتها القضــائية وســيطرهتا، حســب االقتضــاء، على وضــع األســاليب 

  راءات ذات الصلة وتنفيذها وحتسينها. واإلج
ُتشــــــجَّع الدول واملنظمات احلكومية الدولية على أن توِعز إىل مقدِّمي خدمات اإلطالق   -٢

اخلاضــعني لواليتها القضــائية وســيطرهتا بأن يلتمســوا الدعم عند اللزوم من الكيانات املناســبة املعنية 
نة  بادل املعلومات املتعلقة بتقييم التقارب بتقييم التقارب، عن طريق الكيانات املعيَّ املرخَّص هلا بت

قبل اإلطالق، حســــــب االقتضــــــاء ووفقًا للوائح التنظيمية املنطبقة ذات الصــــــلة، لتقييم االقتراب 
  اإلطالق.  قبل
ــل اإلطالق،   -٣ ــارب قب ــد إجراء تقييم معيَّن للتق ــدِّمو خــدمــات اإلطالق، عن يشــــــجَّع مق

سيق عملهم مع الدول  على شأن هذا التقييم املعيَّن، حسب تن واملنظمات احلكومية الدولية املعنية ب
يات تقييم  بادل املعلومات عن عمل هلا بت نة املرخَّص  االقتضـــــــاء، وذلك من خالل الكيانات املعيَّ

  التقارب قبل اإلطالق.
ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تضــــع، مبشــــاركة مقدِّمي خدمات اإلطالق   -٤
دة ســائر الكيانات املعنية اخلاضــعة لواليتها القضــائية وســيطرهتا حســب اللزوم، معايري دولية موحَّو

لوصــــف املعلومات ذات الصــــلة الالزمة إلجراء تقييم تقارب قبل اإلطالق، تيســــريًا لتقدمي الدعم 
  إجراء تقييم التقارب قبل اإلطالق، على النحو املتَّفق عليه بني األطراف. يف
ا جتريه من تقييمات ُتشــــــجَّع الدول واملنظمات احلكومية الدولية على تبادل املعلومات عمَّ  -٥

حتليلية لالجتاهات املتعلقة بتغيُّر خماطر ارتطام األجسام الفضائية املعتزم إطالقها بأجسام فضائية أخرى 
  إطالقها.  تعمل على مقربة من املواضع املدارية املزمعة لتلك األجسام الفضائية املعتزم

ُتشـــــجَّع الدول واملنظمات احلكومية الدولية على أن تنظر يف اســـــتخدام اآلليات القائمة أو   -٦
لتبادل املعلومات عن مواعيد اإلطالق اليت تفيد يف تقييم  ،حســب مقتضــى احلال ،هتيئة آليات جديدة

سابقة لإلطالق اليت تتضمن التغيريات يف التشكيلة املستقبلية لألجسام الفضائية، وتبادل اإلشعارات ال
ضائية اُمل ستبانة األجسام الف سري ا سال َلْطمعلومات عن خطط اإلطالق اليت تفيد يف تي قة حديثًا، وإر

ارين والطيــارين بشـــــــأن املنــاطق البحريــة واجلويــة اليت ُيقيَّــد الوصــــــول إليهــا. إشــــــعــارات للبحَّ
  منها.  للغرض املقصودتكون حمتويات ومواصفات هذه املعلومات مناسبة   أن  وينبغي

صــة   -٧ ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تنظر، من خالل عملية تشـاورية خمصــَّ
بشــأن   يف إطار جلنة اســتخدام الفضــاء اخلارجي يف األغراض الســلمية، يف اختاذ مواقف مشــتركة

هـــذه مـــاهيـــة املعلومـــات الالزم تقـــدميهـــا إلجراء تقييم التقـــارب قبـــل اإلطالق، وتعزيز 
  املشتركة.  املواقف
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     ٦-املبدأ التوجيهي باء    
    تبادل البيانات والتنبؤات التشغيلية املتعلقة بطقس الفضاء   

ز مجع ما يتعلق بطقس الفضــــــاء ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تدعم وتعزِّ  -١
طقس الفضــــــاء، وحفظها ة من مناذج من بيانات ذات أمهية حامسة ومن نواتج وتنبؤات مســــــتمدَّ

وتبادهلا ومعايرهتا تبادليًّا واســـتمراريتها يف األمد البعيد ونشـــرها، آنيًّا إذا اقتضـــى احلال، كوســـيلة 
  لتعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.

ينبغي تشــــــجيع الدول على املواظبة، قدر اإلمكان، على رصــــــد طقس الفضــــــاء وتبادل   -٢
  علومات هبدف إنشاء شبكة دولية لقواعد البيانات املتعلقة بطقس الفضاء.البيانات وامل

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تدعم حتديد جمموعات البيانات اليت هلا أمهية   -٣
حامسة يف تقدمي اخلدمات وإجراء البحوث يف جمال طقس الفضـــــــاء، كما ينبغي هلا أن تنظر يف 

ــياســات بشــأن  فتح املجال دون قيد أو شــرط لتبادل بيانات طقس الفضــاء ذات األمهية اعتماد س
ة من موجوداهتا الفضائية واألرضية. وُيَحثُّ مجيع مالكي بيانات طقس الفضاء من احلامسة املستمدَّ

اجلهات املنتمية إىل احلكومات أو املجتمع املدين أو القطاع التجاري على إتاحة إمكانية االطِّالع 
  أو شرط على تلك البيانات وحفظها ملا فيه املصلحة املشتركة.دون قيد 

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أيضــــــًا أن تنظر يف التبادل اآلين وشــــــبه اآلين،   -٤
ز بشــكل موحَّد، للبيانات ومنتجات البيانات ذات األمهية احلامسة يف جمال طقس الفضــاء، وأن تعزِّ

ة بشــــــأن االطِّالع على ما لديها من بيانات ومنتجات بيانات ذات دوتعتمد بروتوكوالت موحَّ
ز إمكانية التشــغيل الَبْيين للبوابات اإللكترونية لبيانات أمهية حامسة يف جمال طقس الفضــاء، وأن تعزِّ

طقس الفضــــاء، تســــهيًال الطِّالع املســــتخدمني والباحثني على البيانات. وميكن االســــتفادة كثريًا 
صــــــل باســــــتدامة ين هلذه البيانات يف التبادل اآلين ألنواع أخرى من البيانات فيما يتَّالتبادل اآل من

  أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.
ق إزاء ضــمان االســتمرار باع هنج منســَّ ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية كذلك اتِّ  -٥

رئيســية يف القياس وســدها من أجل يف األمد البعيد يف رصــد طقس الفضــاء واكتشــاف الثغرات ال
  تلبية االحتياجات ذات األمهية احلامسة إىل معلومات و/أو بيانات طقس الفضاء.

د االحتياجات ذات األولوية القصــــــوى ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن حتدِّ  -٦
شـــأن تبادل من مناذج طقس الفضـــاء ونواجتها والتنبؤات بطقس الفضـــاء، وأن تعتمد ســـياســـات ب

ة من مناذج طقس الفضــــاء دون قيد أو شــــرط. وُتَحثُّ مجيع اجلهات النواتج والتنبؤات املســــتمدَّ
ضاء  املنتمية إىل احلكومات أو املجتمع املدين أو القطاع التجاري اليت تقوم بوضع مناذج لطقس الف

ــــــرط يد أو ش ية االطِّالع دون ق تاحة إمكان على النواتج  وبتوفري تنبؤات بطقس الفضـــــــاء على إ
ز ة من مناذج طقس الفضاء وحفظها ملا فيه املصلحة املشتركة، األمر الذي سيعزِّوالتنبؤات املستمدَّ

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

  التابعني هلا على ما يلي:
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ة من مناذج طقس الفضاء ومن التنبؤات هبدف حتسني ملقارنة بني النواتج املستمدَّا  (أ) 
  أداء النماذج وزيادة دقة التنبؤات؛

د للنواتج الســــــابقة والالحقة ذات األمهية التبادل والنشــــــر العلين بشــــــكل موحَّ  (ب) 
  ة من مناذج طقس الفضاء ومن التنبؤات؛احلامسة، املستمدَّ

دة لالطِّالع على ما لديها من املســـتطاع، باعتماد بروتوكوالت موحَّالقيام، قدر   (ج) 
ة من مناذج طقس الفضـــــاء ومن التنبؤات، ليســـــهل على املســـــتخدمني والباحثني نواتج مســـــتمدَّ

  استعماهلا، بوسائل منها قابلية التشغيل الَبْيين للبوابات اإللكترونية املتعلقة بطقس الفضاء؛
مي خدمات طقس الفضــاء ات بشــأن طقس الفضــاء على مقدِّتنســيق توزيع التنبؤ  (د)  

  واملستخدمني النهائيني التشغيليني.
   

     ٧-املبدأ التوجيهي باء    
وضع مناذج وأدوات بشأن طقس الفضاء ومجع املمارسات املعمول هبا بشأن التخفيف   

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

اليت تشــــوب مناذج البحث والنماذج التشــــغيلية وأدوات التنبؤ الالزمة لتلبية احتياجات األوســــاط 
العلمية ومقدِّمي اخلدمات املتعلقة مبعلومات طقس الفضـــاء ومســـتخدميها. وينبغي، عند اإلمكان، 

والتطوير ملواصــلة حتســني مناذج طقس قة لدعم وتشــجيع البحث أن يشــمل ذلك بذل جهود منســَّ 
ر البيئة الشـــمســـية واحلقل املغنطيســـي لألرض، حســـب الفضـــاء وأدوات التنبؤ به، بإدراج آثار تغيُّ

االقتضـــاء، مبا يف ذلك يف ســـياق جلنة اســـتخدام الفضـــاء اخلارجي يف األغراض الســـلمية وجلنتيها 
ة العاملية لألرصـــــــاد اجلوية واخلدمة الفرعيتني، وكذلك بالتعاون مع كيانات أخرى مثل املنظم

  الدولية لرصد بيئة الفضاء.
ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تدعم وتشـــــجِّع التعاون والتنســـــيق بشـــــأن   -٢

العمليات األرضـــية والفضـــائية لرصـــد طقس الفضـــاء ومنذجة التنبؤات ورصـــد جوانب الشـــذوذ 
حلماية األنشــطة الفضــائية. وميكن اختاذ تدابري عملية  الســواتل واإلبالغ عن آثار طقس الفضــاء، يف

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

  اإلطالق يف الفضاء؛
مي خدمات طقس الفضــاء بشــأن تشــجيع مشــغِّلي الســواتل على التعاون مع مقدِّ  (ب)  

ى علومات فائدة يف احلد من جوانب الشــذوذ واســتنباط مبادئ توجيهية حمدَّحتديد أكثر امل دة يوصــَ
ـــــبيل املثال، قد يتطلب األمر، إذا كانت البيئة معرَّ ـــــة هبا خبصـــــوص العمليات املدارية. فعلى س ض
  إلشعاعات خطرة، اختاذ إجراءات لتأخري حتميل الرباجميات والقيام مبناورات وما إىل ذلك؛

مجع املعلومات وتوليفها وتبادهلا فيما يتعلق بآثار طقس الفضــــــاء يف تشــــــجيع   (ج) 
  م منها املركبات الفضائية؛ُظاألرض والفضاء، وجوانب الشذوذ يف ُن
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د لإلبالغ عن املعلومات املتعلقة بطقس التشـــــجيع على اســـــتخدام شـــــكل موحَّ  (د)  
نب الشذوذ يف املركبات الفضائية، شجَّع مشغِّلو السواتل، فيما يتعلق باإلبالغ عن جواالفضاء. وُي

  على اإلحاطة علمًا بالنموذج الذي اقترحه فريق التنسيق املعين بسواتل األرصاد اجلوية؛
التشـــجيع على وضـــع ســـياســـات لتعزيز تبادل بيانات عن جوانب الشـــذوذ يف   (ه) 

  بة على طقس الفضاء؛السواتل، فيما يتعلق باآلثار املترتِّ
لى اســتخدام بيانات طقس الفضــاء ونقل املعارف املتعلقة هبذا تشــجيع التدريب ع  (و)  

  االستخدام، مبراعاة مشاركة البلدان ذات القدرات الناشئة يف ميدان الفضاء.
من املسلَّم به أنَّ بعض البيانات قد ختضع لقيود قانونية و/أو لتدابري من أجل محاية حقوق   -٣

دة األطراف وقواعد منع يعات الوطنية وااللتزامات املتعدِّيتها، وفقًا للتشـــرملكية املعلومات أو ســـرِّ
  االنتشار والقانون الدويل.

ية وجتميع   -٤ عايري دول ية أن تعمل على وضــــــع م لدول ية ا لدول واملنظمات احلكوم ينبغي ل
املمارسات املعمول هبا واملنطبقة يف جمال تصميم السواتل للتخفيف من آثار طقس الفضاء. وميكن 

شـــمل تبادل املعلومات بشـــأن املمارســـات واملبادئ التوجيهية والدروس املســـتفادة فيما لذلك أن ي
يتعلق بالتصـــــميم للتخفيف من آثار طقس الفضـــــاء على النُُّظم الفضـــــائية العاملة، وكذلك وثائق 
وتقارير تتعلق باحتياجات مســـــتعملي خدمات طقس الفضـــــاء ومتطلبات القياس وحتليل الثغرات 

  صل بذلك من حتليالت خاصة بطقس الفضاء.فائدة إىل التكلفة وما يتَّوحتليل نسبة ال
  ينبغي للدول أن تشجِّع الكيانات اخلاضعة لواليتها القضائية و/أو سيطرهتا على ما يلي:  -٥

احلرص، يف تصـــــميم الســـــواتل، على إدماج آليات متكِّن من إصـــــالح األعطال   (أ) 
  ثًال آلية التشغيل اآلمن؛بسبب آثار طقس الفضاء الضارة، ومن ذلك م

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

التوجيهية لتخفيف احلطام الفضــــائية املقرَّر أو إنزاهلا من املدار بالشــــكل املناســــب، وفقًا للمبادئ 
الفضائي الصادرة عن جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية. وينبغي أن يشمل ذلك 

  ي املناسب.إجراء التحليل احلدِّ
  ينبغي للمنظمات احلكومية الدولية أيضًا أن تروِّج هلذه التدابري لدى الدول األعضاء فيها.  -٦
االقتصـــادية -اطر آثار طقس الفضـــاء الضـــارة وتبعاهتا االجتماعيةينبغي للدول أن تقيِّم خم  -٧

ر نتائج هذه الدراســـات وأن تتاح لكل الدول لالســـتناد ُظعلى ُن مها التكنولوجية. وينبغي أن ُتنشـــَ
ســيما   إليها يف اختاذ قرارات مدروســة بشــأن اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلارجي يف األمد البعيد، ال

  م الفضاء العاملة.ُظار الضارة لطقس الفضاء على ُنبشأن التخفيف من اآلث
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    ٨-املبدأ التوجيهي باء    
    تصميم األجسام الفضائية وتشغيلها، بصرف النظر عن خصائصها الفيزيائية والتشغيلية  

شجَّع الدول واملنظمات احلكومية الدولية على الترويج لنهوج التصميم اليت تعزِّز إمكانية ُت  -١
األجســام الفضــائية، بصــرف النظر عن خصــائصــها الفيزيائية والتشــغيلية، مبا فيها األجســام تعقُّب 

بها على مدى فترة وجودها يف املدار، وتيسِّر التحديد الفضائية الصغرية واألجسام اليت يصعب تعقُّ
الصــحيح والدقيق ملوضــعها يف املدار. وميكن أن تشــمل حلول التصــميم هذه اســتخدام تكنولوجيا 

  ناسبة على منت تلك األجسام الفضائية.م
شغِّ  -٢ صانعي وم شجِّع  ضائية ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن ت لي األجسام الف

على تصميم تلك األجسام، بصرف النظر عن خصائصها الفيزيائية والتشغيلية، حبيث متتثل للمعايري 
املتعلقة بتخفيف احلطام الفضائي بغية احلد من مدة  و/أو املبادئ التوجيهية الوطنية والدولية املنطبقة

وجود األجســـام الفضـــائية بعد انتهاء مهمتها يف املناطق املحمية من الفضـــاء اخلارجي. وُتشـــجَّع 
الدول واملنظمات احلكومية الدولية على تبادل اخلربات واملعلومات عن تشــغيل األجســام الفضــائية 

تدامة أنشــــــطة الفضـــــــاء اخلارجي والتخلص منها عند انتهاء عمرها ال ــــــ تشــــــغيلي، دعمًا الس
  البعيد. األمد يف
بالنسبة  بالنظر إىل أمهية األجسام الفضائية الصغرية بالنسبة جلميع الربامج الفضائية، وخاصًة  -٣

للبلدان النامية والبلدان احلديثة العهد بارتياد الفضــــاء، يدعم تنفيذ هذا املبدأ التوجيهي تطوير الربامج 
ضائية، مبا يف ذلك إطالق وتشغيل األجسام الفضائية الصغرية أو أي أجسام فضائية أخرى يصعب الف
  ز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.بها، على حنو يعزِّتعقُّ
   

     ٩-املبدأ التوجيهي باء    
  اختاذ تدابري للتصدِّي للمخاطر املرتبطة بعودة األجسام الفضائية إىل الغالف اجلوي   

    بطريقة غري خاضعة للتحكُّم
ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية وضـــع إجراءات من أجل تزويد الدول األخرى   -١

ــة، يف أقرب  ــات املعيَّن ــان ــام لألمم املتحــدة، عن طريق الكي ــا، و/أو األمني الع ــت ممكن عمليًّ وق
م لألجسام يلزم من حتديثات عند اللزوم، مبعلومات عن العودة املتوقَّعة غري اخلاضعة للتحكُّ ما ومع

الفضــائية املحتملة اخلطورة اليت تكون خاضــعة لواليتها القضــائية وســيطرهتا، ومن أجل التواصــل 
نبغي للدول واملنظمات احلكومية والتنســــيق بغية التخفيف من املخاطر املرتبطة بتلك األحداث. وي

لدول  لدعم من ا ية أن تلتمس ا ية اليت ليس لديها قدرات على تعقُّب األجســـــــام الفضـــــــائ لدول ا
واملنظمات احلكومية الدولية األخرى اليت تتاح لديها تلك القدرات. فإذا حصـــلت دولة أو منظمة 

م ألجســـــام فضـــــائية اضـــــعة للتحكُّحكومية دولية على معلومات أولية عن العودة املتوقَّعة غري اخل
سيطرهتا،  ضعة للوالية القضائية لدولة أو منظمة حكومية دولية أخرى ول حمتملة اخلطورة تكون خا
ينبغي هلا أن تطلع تلك الدولة أو املنظمة احلكومية الدولية األخرى على تلك املعلومات عن طريق 

مة حكومية دولية معلومات أولية عن العودة الكيانات املعيَّنة لديها. وإذا كان لدى دولة أو منظ
م ألجسام فضائية حمتملة اخلطورة ال ُتعرف الوالية القضائية اليت تكون املتوقَّعة غري اخلاضعة للتحكُّ
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ع ســائر الدول و/أو األمم املتحدة ِلْطخاضــعة هلا أو اجلهة اليت تكون حتت ســيطرهتا، ينبغي هلا أن ُت
  الكيانات املعيَّنة. على هذه املعلومات عن طريق 

ية واملوارد و/أو  -٢ قدرات التقن ها ال لدي ية اليت  لدول ية ا لدول واملنظمات احلكوم اليت  ينبغي ل
لديها والية قضائية على األجسام املتوقع أن تعود إىل الغالف اجلوي أن تقدم املساعدة إىل بعضها 

ع ة التعويل على النتائج عند توقُّ بعضــــــًا (مببادرة منها و/أو تلبية لطلب) من أجل حتســــــني إمكاني
ب األجســـــام وإعداد م ألجســـــام فضـــــائية حمتملة اخلطورة، مثل تعقُّالعودة غري اخلاضـــــعة للتحكُّ

ـــــارها. وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تتعاون على بناء القدرات  معلومات عن مس
  ئية.م لألجسام الفضايف جمال رصد العودة غري اخلاضعة للتحكُّ

ملداري للجســــــم   -٣ لذكر يف املرحلة األخرية من التحليق ا فة ا ينبغي إعمال اإلجراءات اآلن
د من انتهاء حتليقه التسياري، وكذلك عند استبانة وصول اجلسم الفضائي واستخدامها حلني التأكُّ

 الفضــــــائي أو شــــــظاياه إىل ســــــطح األرض، عندما يكون ذلك ممكنًا وعلى أالَّ ميس ذلك بتقدمي
معلومات أولية بشــــأن األحداث اخلطرية املحتملة املرتبطة بعودة األجســــام الفضــــائية إىل الغالف 

  م. اجلوي بطريقة غري خاضعة للتحكُّ
م يف الوقت املناسب ما لديها من املعلومات ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تقدِّ  -٤

ي للمخاطر الناشئة عن عودة األجسام الفضائية التصدِّذات الصلة، حسبما يكون ممكنًا عمليًّا، لدعم 
 م. وينبغي أن تكون حمتويات املعلومات ومواصفاهتا مناسبة إىل أقصى حدٍّبطريقة غري خاضعة للتحكُّ

ممكن للتوعية، حسب االقتضاء، باحلاالت الطارئة اليت قد تنشأ عن عودة األجسام الفضائية بطريقة 
على خماطر كبرية. وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية تعيني  م تنطويغري خاضــــــعة للتحكُّ

  املعلومات. ى هذهم وتطلب وتتلقَّكيانات مناسبة يؤذن هلا بأن تقدِّ
إىل القدر  ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تنظر يف تطبيق تقنيات تصميم حتدُّ  -٥

ر عند عودة اجلســـم الفضـــائي م الفضـــائية اليت ال تتدمَّاألدىن من املخاطر املرتبطة بشـــظايا األجســـا
  م.بطريقة غري خاضعة للتحكُّ

حني الفضـــــــائيني وإعادة من االتفاق اخلاص بإنقاذ املالَّ ٥دون املســـــــاس بأحكام املادة   -٦
قة يف الفضــــاء اخلارجي، ينبغي للدولة أو الدول صــــاحبة َلْطحني الفضــــائيني ورد األجســــام اُملاملالَّ
اليت ُيفترض  ة القضائية على األراضي اليت اكُتشف فيها جسم فضائي أو األجزاء املكونة له أوالوالي

فيها أهنا وصـــلت إىل ســـطح األرض، أن ترد على طلب الدولة أو املنظمة احلكومية الدولية اليت هلا 
 الوالية القضـــائية والســـيطرة على ذلك اجلســـم لعقد مشـــاورات يف الوقت املناســـب، تســـدي فيها
الدولة أو املنظمة احلكومية الدولية اليت هلا الوالية القضـــائية والســـيطرة على ذلك اجلســـم املشـــورة 

ضرَّ إىل ساعدها، يف حال االتفاق على ذلك، الدولة أو الدول اليت حيتمل أن تكون قد ت رت منه وت
باجلســــم أو شــــظاياه. ف والتقييم والتحليل واإلخالء واإلعادة فيما يتعلق أعمال البحث والتعرُّ يف

وينبغي للدولة أو الدول اليت اكُتِشف فيها جسم فضائي أو شظاياه أو ُيعتقد أنَّ اجلسم أو شظاياه 
على الطلبات الواردة من الدولة أو املنظمة احلكومية الدولية اليت  قد بلغا سطح األرض فيها أن تردَّ

باع اإلجراءات املناسبة من أجل القيام بني خيضع اجلسم الفضائي لواليتها القضائية أو سيطرهتا التِّ
ف والتقييم والتحليل فيما خيص اجلســـــم الفضـــــائي أو مكوناته، من أجل مجلة أمور بأعمال التعرُّ
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رت عند عودته بطريقة قد تدمَّ خطرة ميكن أن ال تكونية عن أيِّ مواد ة املتأتِّب اآلثار الضــــــارَّجتنُّ
  م.غري خاضعة للتحكُّ

   
    ١٠-التوجيهي باءاملبدأ     
    ة عرب الفضاء اخلارجيمراعاة تدابري االحتياط عند استخدام مصادر أشعة الليزر املارَّ  

ــــعة مترُّ   ــــتخدم كيان حكومي و/أو غري حكومي أجهزة ليزر تولد أش عرب الفضــــاء  إذا اس
اخلارجي القريب من األرض، فينبغي للدولة أو املنظمة احلكومية الدولية اليت يقع هذا الكيان حتت 

سيطرهتا أن حتلِّ ضائية وخيضع ل ضائية واليتها الق ضًا لألجسام الف شعة الليزر عر ضاءة أ ل احتمال إ
ه مع األجســـــام الفضـــــائية العابرة؛ ة؛ وجتري تقييمًا كميًّا لقوة إشـــــعاع الليزر عند نقطة تالقياملارَّ
م بســــــبب تقيِّم إذا أمكن خطر تعرُّض األجســــــام الفضــــــائية للخلل و/أو التلف و/أو التحطُّ وأن
  ق تدابري االحتياط املالئمة عند الضرورة. اإلضاءة، وأن تطبِّ  هذه

  
    التعاون وبناء القدرات والتوعية على الصعيد الدويل  -جيم  

    ١-جيماملبدأ التوجيهي     
    تعزيز التعاون الدويل وتيسريه دعمًا الستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد    

ره لتمكني مجيع    ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تشـــجِّع التعاون الدويل وتيســـِّ
ادئ التوجيهية. البلدان، وخاصــــــة البلدان النامية واحلديثة العهد بارتياد الفضــــــاء، من تنفيذ هذه املب

وينبغي أن تتاح للقطاع العام والقطاع اخلاص والقطاع األكادميي فرصة املشاركة، حسب االقتضاء، 
يف جهود التعاون الدويل، الذي ميكن أن يشــــــمل مجلة أمور منها تبادل اخلربات واملعارف العلمية 

  وتوافقي.  منصفات يف جمال األنشطة الفضائية، وذلك على أساس والتكنولوجيا واملعدَّ
  

     ٢-املبدأ التوجيهي جيم    
تبادل التجارب املتعلقة باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد ووضع إجراءات   

    جديدة، حسب االقتضاء، لتبادل املعلومات
ية  -١ لدول ية ا لدول واملنظمات احلكوم هبا  ينبغي ل جتار يه،  ما هو متفق عل بادل، وفق  أن تت

ومعلوماهتا املتعلقة باســــتدامة أنشــــطة الفضــــاء اخلارجي يف األمد البعيد، مع جهات منها وخرباهتا 
ل والوســائل ُبالكيانات غري احلكومية، وأن تضــع وتعتمد إجراءات لتيســري مجع معلومات عن الســُّ 

دول لل الكفيلة بتعزيز استدامة أنشطة الفضاء يف األمد البعيد وتعميم تلك املعلومات بفعالية. وميكن
بارها  ية، عند حتســــــني إجراءاهتا لتبادل املعلومات، أن تضــــــع يف اعت لدول واملنظمات احلكومية ا

  ممارسات تبادل البيانات القائمة اليت تستخدمها كيانات غري حكومية.
ينبغي اعتبار جتارب اجلهات املنخرطة يف أنشــــطة فضــــائية وخرباهتا ذات فائدة يف وضــــع   -٢

، ينبغي أن تتبادل ســــتدامة أنشــــطة الفضــــاء اخلارجي يف األمد البعيد. ومن مثَّتدابري فعَّالة لتعزيز ا
ضاء  شطة الف ستدامة أن صلة لتعزيز ا الدول واملنظمات احلكومية الدولية التجارب واخلربات ذات ال

  يف األمد البعيد.
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     ٣-املبدأ التوجيهي جيم    
    تشجيع ودعم بناء القدرات   

احلكومية الدولية اليت لديها خربة يف أنشـــطة الفضـــاء أن تشـــجِّع ينبغي للدول واملنظمات   -١
وتدعم بناء القدرات يف البلدان النامية اليت لديها برامج فضــائية حديثة العهد، على أســاس توافقي، 
وذلك من خالل تدابري مثل زيادة خربهتا ومعارفها بشـــأن تصـــميم املركبات الفضـــائية وديناميات 

راء عمليات مشـــــتركة بشـــــأن احلســـــابات املدارية وتقييم التقارب وإتاحة التحليق ومداراته وإج
إمكانية االطِّالع على البيانات املدارية املناســـبة والدقيقة واالســـتفادة من األدوات املناســـبة لرصـــد 

  األجسام الفضائية من خالل الترتيبات املناسبة.
ادرات احلالية بشـــــأن بناء القدرات ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تدعم املب  -٢

ج ألشــــــكال جديدة، تتوافق مع القانون الوطين والدويل، من التعاون وبناء القدرات على وأن تروِّ
الصـــعيدين اإلقليمي والدويل من أجل مســـاعدة البلدان على حشـــد املوارد البشـــرية واملالية وإجياد 

ق الكفاءة وتدعم استدامة أنشطة الفضاء حتقِّطر تنظيمية وأساليب حوكمة قدرات تقنية ومعايري وُأ
  اخلارجي يف األمد البعيد والتنمية املستدامة على كوكب األرض.

ــــــِّ   -٣ ية أن تنس لدول ية ا لدول واملنظمات احلكوم قدرات ينبغي ل ناء ال جمال ب ها يف  ق جهود
الكفاءة يف اســـتخدام الفضـــائية وإتاحة إمكانية االطِّالع على البيانات الفضـــائية، ضـــمانًا لتحقيق 

املوارد املتاحة وضــــــمان اجتناب أيِّ ازدواجية ال داعي هلا يف الوظائف واجلهود بالقدر املعقول 
ـــطة بناء القدرات التثقيف  ـــمل أنش ـــب، مبراعاة احتياجات البلدان النامية ومصـــاحلها. وتش واملناس

ــات وأدوات ومن م ــان ــا يلزم من خربات ومعلومــات وبي ــادل م ــدريــب وتب ــات اإلدارة والت نهجي
  وتقنياهتا، عالوة على نقل التكنولوجيا.

ينبغي أيضًا للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تسعى إىل إتاحة إمكانية االطِّالع على   -٤
غريها من  رة من الكوارث الطبيعية أواملعلومات والبيانات الفضــــائية ذات الصــــلة للبلدان املتضــــرِّ

ــــــانية واحلياد والنالكوارث، مبراعاة االعتبار زاهة، وأن تدعم أنشــــــطة بناء القدرات اليت ات اإلنس
ــــــتخدام هذه البيانات واملعلومات على النحو األمثل.  هتدف إىل متكني البلدان املســــــتفيدة من اس

ضائيُة املعلوماُت والبياناُت وينبغي أن تتاح للبلدان اليت تواجه أزماٍت سهولة  الف سرعة و املذكورة ب
  و شرط ومبا يكفي من وضوح مكاين وزماين.ودون قيد أ

   
     ٤-املبدأ التوجيهي جيم    
    إذكاء الوعي باألنشطة الفضائية  

ناس   -١ مة ال عا لدى  ية أن تعمل على إذكاء الوعي  لدول ية ا لدول واملنظمات احلكوم ينبغي ل
بأمهية تعزيز اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلارجي  ألنشــطة الفضــاء من فوائد اجتماعية مهمة ومن مثَّ مبا
  يلي:  األمد البعيد. وينبغي، هلذا الغرض، أن تقوم الدول واملنظمات احلكومية الدولية مبا  يف

زيادة وعي املؤســـســـات وعامة الناس بأنشـــطة الفضـــاء وتطبيقاهتا املتعلقة بالتنمية   (أ) 
  ي للطوارئ؛رث والتصدِّاملستدامة والرصد والتقييم البيئيني وإدارة الكوا
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تنفيذ أنشطة للتوعية وبناء القدرات والتثقيف بشأن اللوائح التنظيمية واملمارسات   (ب) 
  املعمول هبا بشأن استدامة أنشطة الفضاء يف األمد البعيد؛

تعزيز أنشـــطة الكيانات غري احلكومية دعمًا الســـتدامة أنشـــطة الفضـــاء اخلارجي   (ج) 
  األمد البعيد؛ يف

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

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تزيد وعي عامة الناس بالتطبيقات الفضــــائية   -٢
ي للطوارئ من خالل للتنمية املستدامة والرصد والتقييم البيئيني وإدارة الكوارث والتصدِّاملسخَّرة 

ــــــســــــات عامة وكيانات غري حكومية، مبراعاة  تبادل املعلومات وبذل جهود مشــــــتركة مع مؤس
ــــــتقبل. وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية والكيانات  احتياجات أجيال احلاضــــــر واملس

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

 عيًةالتنمية املســـــتدامة. وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تبادر إىل مجع املعلومات طوا
أدوات وبرامج توعية وتثقيف عامة الناس بغية املســــــاعدة على وضــــــع مبادرات أخرى ذات  عن

  أهداف مماثلة وتنفيذها.
ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تعمل على تعزيز أنشطة التوعية اليت تقوم هبا   -٣

احلكومية املعنية أو جتري بالتعاون القطاعات املعنية واألوســاط األكادميية وغريها من الكيانات غري 
ها. وميكن أن َت ية تَّمع ــــــ قات دراس كل حل ــــــ قدرات ش ناء ال ية والتثقيف وب بادرات التوع خذ م

حبضـــــور املشـــــاركني أو بالبث عرب اإلنترنت)، أو مبادئ توجيهية منشـــــورة مكملة للوائح  (ُتعقد
أســــاســــية عن اإلطار التنظيمي التنظيمية الوطنية والدولية، أو موقع شــــبكي حيتوي على معلومات 

جهة اتصــــال داخل احلكومة معنية باملعلومات التنظيمية. وميكن أن تســــاعد أنشــــطة التوعية  و/أو
دة اهلدف حتديدًا جيدًا كل الكيانات العاملة يف جمال األنشطة الفضائية على حتسني والتثقيف املحدَّ

ي إىل حتســــني االمتثال لإلطار ا قد يؤدِّيذ، ممَّإدراك وفهم طبيعة التزاماهتا، خاصـــة فيما يتعلق بالتنف
بعة حاليًّا لتعزيز اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلارجي يف األمد البعيد. التنظيمي احلايل واملمارســات املتَّ

شتدُّ ضاء بعد تغيري  وت شوء التزامات جديدة على اجلهات الفاعلة يف جمال الف أمهية هذا األمر عند ن
  اإلطار التنظيمي أو حتديثه.

ينبغي تشــجيع التعاون بني احلكومات والكيانات غري احلكومية وتعزيزه. وميكن للكيانات   -٤
واملؤســــســــات األكادميية، أن تقوم  غري احلكومية، مبا فيها رابطات القطاع املعين والرابطات املهنية

بدور مهم يف زيادة الوعي الدويل باملســائل املرتبطة باســتدامة أنشــطة الفضــاء، وكذلك يف الترويج 
ــــــتدامة. وميكن أن تشــــــمل هذه التدابري اعتماد املبادئ  لتدابري عملية ترمي إىل تعزيز هذه االس

تخدام الفضــــاء اخلارجي يف األغراض التوجيهية لتخفيف احلطام الفضــــائي الصــــادرة عن جلنة اســــ
الســـلمية؛ واالمتثال للوائح الراديو الصـــادرة عن االحتاد الدويل لالتصـــاالت فيما يتعلق باخلدمات 
الفضـــائية؛ ووضـــع معايري مفتوحة وشـــفافة بشـــأن تبادل البيانات الالزمة الجتناب االصـــطدامات 

ألحداث الضـــارة يف الفضـــاء اخلارجي. التشـــويش الضـــار للترددات الراديوية أو غري ذلك من ا أو
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ي دورًا مهمًّا يف مضــــافرة جهود اجلهات املعنية من وميكن للكيانات غري احلكومية أيضــــًا أن تؤدِّ
ز اســتدامة أجل وضــع هنوج مشــتركة إزاء جوانب معيَّنة من أنشــطة الفضــاء ميكنها جمتمعًة أن تعزِّ

  أنشطة الفضاء يف األمد البعيد.
   

   التطوير يف املجالني العلمي والتقينالبحث و  -دال  
    ١-املبدأ التوجيهي دال    
ل الكفيلة بتعزيز استكشاف الفضاء ُبتشجيع ودعم البحث والتطوير فيما يتعلق بالسُّ  

    اخلارجي واستخدامه على حنو مستدام
يتعلق ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تشـــــجِّع وتدعم البحث والتطوير فيما   -١

مة وغريها من املبادرات الرامية إىل  تدا ــــــ ية املس بالتكنولوجيات والعمليات واخلدمات الفضـــــــائ
  استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه على حنو مستدام، مبا يف ذلك األجرام السماوية.

ية من أجل   -٢ طة فضـــــــائ بأنشــــــ ها  يام ية، عند ق لدول ية ا لدول واملنظمات احلكوم ينبغي ل
ــتخ دام الفضــاء اخلارجي، مبا يف ذلك األجرام الســماوية، يف األغراض الســلمية، اســتكشــاف واس

ــــــارة إىل الوثيقة اخلتامية الصــــــادرة عن مؤمتر األمم املتحدة للتنمية  أن تضــــــع يف اعتبارها، باإلش
بعاد االجتماعية واالقتصــــادية والبيئية للتنمية )، األ٦٦/٢٨٨املســــتدامة (مرفق قرار اجلمعية العامة 

  املستدامة على كوكب األرض.
ل إىل ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تشــــــجِّع على تطوير تكنولوجيات تقلِّ  -٣

صنع وإطالق املوجودات الفضائية وتزيد إىل أقصى حدٍّمن اآلثار البيئية املترتِّ أدىن حدٍّ من  بة على 
دة ومن إمكانية إعادة اســـتخدام املوجودات الفضـــائية أو من اســـتخدامها ام املوارد املتجدِّاســـتخد

  أغراض خمتلفة من أجل تعزيز استدامة تلك األنشطة يف األمد البعيد. يف
ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تنظر يف اختاذ ما يناســـب من تدابري لضـــمان   -٤

ب األرض وبيئة الفضــــاء من التلوث الضــــار، وذلك باالســــتفادة من األمان من أجل محاية كوك
التدابري واملمارســـات واملبادئ التوجيهية احلالية اليت قد تنطبق على تلك األنشـــطة، ووضـــع تدابري 

  جديدة عند االقتضاء.
ــــــطــة حبــث وتطوير لــدعم   -٥ ينبغي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الــدوليــة اليت تقوم بــأنش

ستخدامه على حنو مستدام أن تشجِّع أيضًا على مشاركة البلدان  ستكشاف الفضاء اخلارجي وا ا
  النامية يف هذه األنشطة. 

   
     ٢-املبدأ التوجيهي دال    
تقصِّي تدابري جديدة إلدارة جمموع احلطام الفضائي يف األمد البعيد، والنظر يف تنفيذ   

    التدابري   تلك
ى مدى ضـرورة وإمكانية وضـع تدابري   -١ ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تتقصـَّ

ها، ملواجهة تطوُّ يذ ية، وأن تنظر يف تنف مبا يف ذلك احللول التكنولوج يدة،  وع احلطام ر جممجد
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الفضــــائي وإدارته يف األمد البعيد. وينبغي النظر يف تنفيذ هذه التدابري اجلديدة، إضــــافة إىل التدابري 
ي إىل فرض تكاليف مفرطة على الربامج الفضــــــائية للدول احلديثة العهد احلالية، على حنو ال يؤدِّ

  بارتياد الفضاء.
خذ تدابري على الصعيدين الوطين والدويل، تََّتينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن   -٢

ية لتخفيف  بادئ التوجيه ثال للم يادة االمت جل ز قدرات، من أ ناء ال لدويل وب عاون ا ها الت من بين
  احلطام الفضائي الصادرة عن جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية. 

أساليب لتمديد الصالحية التشغيلية، ميكن أن يشمل تقصِّي تدابري جديدة، يف مجلة أمور،   -٣
دة بآليات لتغيري وتقنيات مبتكرة للحيلولة دون االصــــــطدام بِقَطع احلطام أو باألجســــــام غري املزوَّ

صادمها فيما بينها، وتدابري متطوِّ سار، وللحيلولة دون ت رة لتخميل املركبات الفضائية والتخلص امل
عمليات تفكيك النُُّظم الفضــــائية يف حاالت العودة  منها بعد انتهاء البعثات، وتصــــاميم لتحســــني

  م إىل الغالف اجلوي. اخلاضعة للتحكُّ  غري
ب تلك التدابري اجلديدة الرامية إىل ضـــمان اســـتدامة األنشـــطة الفضـــائية ينبغي أالَّ تتســـبَّ  -٤

ي م إىل الغالف اجلوم وأخرى غري خاضعة للتحكُّتنطوي على حاالت عودة خاضعة للتحكُّ  واليت
ــاجم  يف ــا التلوث البيئي الن ــاب منه ــــــب ــا، ألس ــاس أو املمتلكــات ملخــاطر ال داعي هل تعريض الن
  خطرة. مواد عن
قد يكون من الضــروري أيضــًا تناول مســائل يف جمايل الســياســة العامة والقانون، من قبيل   -٥

  املنطبق.ضمان امتثال هذه التدابري اجلديدة ألحكام ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل 
  


