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*1804972*  

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة السادسة واخلمسون

        ٢٠١٩شباط/فرباير  ٢٢-١١فيينا، 
  مبادئ توجيهية بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي مشروع   

      يف األمد البعيد
  ورقة عمل من رئيس الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي     

    يف األمد البعيد
هذه التقدُّم املحَرز أثناء الدورة احلادية والستني للجنة استخدام الفضاء اخلارجي  جتسِّد ورقة العمل

الفضــاء يف األغراض الســلمية بشــأن نصــوص مشــاريع املبادئ التوجيهية بشــأن اســتدامة أنشــطة 
ل بشــــأهنا إىل توافق يف اآلراء أثناء فترة والية الفريق العامل  اخلارجي يف األمد البعيد اليت مل ُيتوصــــَّ

  املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد. 
   

   السياسة العامة واإلطار التنظيمي ألنشطة الفضاء  -ألف  
    ٧املبدأ التوجيهي     
القانونية و/أو السياساتية الوطنية، على االلتزام بالقيام باألنشطة الفضائية النص، يف األطر     

    ألغراض سلمية ال غري
    لكي تنظر فيها الوفود.] ٧[تعرض أدناه ثالث صيغ للمبدأ التوجيهي     
    ]٧للمبدأ التوجيهي  ١[الصيغة     

خذ الفضــاء اخلارجي أن تتَّينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية اليت تقوم بأنشــطة يف   ١-٧[
تدابري من أجل التقيُّد باملبدأ الذي مفاده أنَّ اســـتكشـــاف الفضـــاء اخلارجي واســـتخدامه ينبغي أن 
يكونا ملا فيه فائدة ومصــــــلحة كل الدول. وهلذه الغاية، ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية 
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ة بالقيام بأنشطة استكشاف واستخدام الفضاء طرها السياساتيمها القانونية و/أو ُأُظأن تلتزم، يف ُن
  اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى، ألغراض سلمية ال غري. 

ــــــَند، يف إطار منظومة األمم املتحدة و/أو   ٢-٧ ــــــاس بأيِّ داللة مفاهيمية أعم قد ُتس دون املس
غري  ي ألغراض ســـلمية الاملعاهدات الدولية، ألنشـــطة اســـتكشـــاف واســـتخدام الفضـــاء اخلارج

باســتيفاء معايري إضــافية]، ليس من شــأن القيام بأنشــطة يف جمال اســتكشــاف الفضــاء اخلارجي   [،
واســتخدامه ألغراض ســلمية ال غري احليلولة دون تســخري التكنولوجيا الفضــائية ألغراض األنشــطة 

اجليوديســــيا واملســــح والتطبيقات الفضــــائية مثل الرصــــد واملالحة واالتصــــاالت ونقل البيانات و
طر القـــانونيـــة تـــدعم األمن القومي والـــدويل]. وينبغي اعتبـــار [هـــذا االلتزام] [هـــذه اُأل  اليت  [،

والســياســاتية] [الذي يهدف/اليت هتدف] إىل تعزيز القيام بأنشــطة اســتكشــاف الفضــاء اخلارجي 
تدابري ل] [نظام  واســـتخدامه ألغراض ســـلمية ال غري [متناســـبًا/متناســـبة] مع ضـــرورة املســـامهة يف

شفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي واملشاركة البنَّ اءة يف حوارات دولية، مبا يف ضمان ال
ذلك إجراء مناقشــة يف إطار اجلمعية العامة، بشــأن ما قد يواجه [أمن] [وأمان] واســتدامة أنشــطة 

ألمنية] املشــروعة اليت قد تكون الفضــاء اخلارجي من حتديات حمتملة. وينبغي أن ختضــع املصــاحل [ا
  للدول يف الفضاء اخلارجي للقانون الدويل املنطبق وأن تراعى فيها املصاحل املشتركة للبشرية قاطبة.

ينبغي للدول، وال ســـــيما الدول اليت لديها قدرات كبرية يف ميدان الفضـــــاء، أن تســـــهم   ٣-٧
ح] يف الفضــاء اخلارجي، باعتبار ذلك بفاعلية يف حتقيق اهلدف [املتمثل يف منع حدوث ســباق تســلُّ

شرطًا أساسيًّا لتعزيز التعاون الدويل يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض 
ــــلمية. وبناء على ذلك، ُت شــــجَّع الدول على العمل معًا من أجل درء التهديدات اليت ميكن أن الس

ض إمكانية اســــتدامة أنشــــطة دامة] واليت قد تقوِّض هلا [الســــلم] واألمان [واألمن] [واالســــتيتعرَّ
  الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.]

    
    ]٧للمبدأ التوجيهي  ٢[الصيغة     

 من شــأن الفشــل يف احلفاظ على اســتخدام الفضــاء اخلارجي يف األغراض الســلمية أن يضــرَّ  ١-٧[
ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية  ،باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد. ومن مثَّ

اليت تقوم بأنشـطة يف الفضـاء اخلارجي أو تأذن هبا أو تشـرف عليها أن تتقيَّد بقوة مببدأ االسـتدامة يف 
ل يف اســتكشــاف الفضــاء اخلارجي واســتخدامه بســالم ولفائدة وصــاحل مجيع األمد البعيد، الذي يتمثَّ

طرها وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تلتزم يف ُأ البلدان وأجيال احلاضـــــر واملســـــتقبل.
  القانونية و/أو السياساتية الوطنية بتنفيذ أنشطة ذات طابع سلمي يف الفضاء اخلارجي.

ُتشــــــجَّع الدول على التعاون فيما بينها من أجل [درء التهديدات] [جتنب املخاطر] اليت   ٢-٧
ضرَّ شطة الف ميكن أن ت ستدامة أن ضاء اخلارجي يف األمد البعيد. وعند القيام بذلك، ينبغي للدول با

لة أن [تنفِّ ذ] [تنظر يف] التوصــــــيـات الواردة يف تقرير فريق اخلرباء احلكوميني املعين بتـدابري كفـا
  الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي.

يتعلق  ائر الدول فيماينبغي للدول أن متتنع عن تنفيذ أنشـــــطة قد تثري شـــــواغل لدى ســـــ  ٣-٧
  البعيد.] ل يف احلفاظ على استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمدباهلدف املشترك املتمثِّ
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    ]٧للمبدأ التوجيهي  ٣[الصيغة     
ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تواصــــل معاجلة مســــألة احلفاظ على أوضــــاع   ١-٧[

د على النحو الواجب يف بياناهتا ســــلمية ال غري يف الفضــــاء اخلارجي، وه ي ُتشــــجَّع على أن جتســــِّ
السياساتية االلتزام بالسعي إىل حتقيق هذا اهلدف. وُتشجَّع الدول واملنظمات احلكومية الدولية أيضًا 

رات [املفاهيم] ذات الصلة بأساليب ووسائل احلفاظ على تعزيز وتطوير احلوار املتصل مبواءمة التصوُّ
  فضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، بالنظر يف اجلوانب املناسبة هلذه املهمة.]على استخدام ال

   
   أمان العمليات الفضائية  -باء  

    ١٩+١٨املبدأ التوجيهي     
اختاذ التدابري الالزمة لتحديد املخاطر على البىن التحتية األرضية اليت تدعم تشغيل     

  هتا وإدارهتاوالتخفيف من حدَّ ،واملركبات الفضائية]املدارية [ومركبات اإلطالق   النُُّظم
 
البىن التحتية األرضــية وما يتصــل هبا من  بأنَّ ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تقرَّ  ١-١٨

م املدارية وإرسال البيانات منها ُظاليت تدعم تشغيل النُّ ،البىن التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
  أساسية لضمان أمان العمليات الفضائية واستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد. ،وإليها
خذ تدابري لتعزيز ينبغي من مثَّ للدول واملنظمات احلكومية الدولية، حسب االقتضاء، أن تتَّ  ٢-١٨

نات غري احلكومية سالمة وصمود بنيتها التحتية األرضية اليت تدعم النُُّظم املدارية، وأن تشجِّع الكيا
ة املخاطر اخلاضـــــعة لواليتها القضـــــائية وســـــيطرهتا على القيام بذلك، من أجل التخفيف من حدَّ

وحتســـني القدرة على التعايف بســـرعة من حاالت االنقطاع. وميكن أن تشـــمل هذه التدابري التعاون 
نُُّظم املدارية وإرسال الدويل، حسب االقتضاء، للتشارك يف إنشاء بنية حتتية أرضية تدعم تشغيل ال

ــــــبة لتعزيز البىن  البيانات. وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، عند النظر يف التدابري املناس
 شامًال التحتية األرضية والبىن التحتية للمعلومات اليت تدعم تشغيل النُُّظم املدارية، أن جتري تقييمًا

ــــــتعملي اخلدمات  ملا قد يكون لالنقطاع الكلي أو اجلزئي يف عمل البىن التحتية من تأثري على مس
  م املدارية.ُظاليت تدعمها وعلى التشغيل املأمون للنُّ

حتتية أرضية  شجَّع الدول واملنظمات احلكومية الدولية املنخرطة يف إنشاء و/أو تشغيل بًىنُت  ٣-١٨
البىن وصمودها بالقدر املمكن تدعم تشغيل النُُّظم املدارية على التعاون من أجل تعزيز سالمة هذه 

ا. وميكن أن تشــمل تلك اجلهود تبادل املعلومات فيما بني الكيانات احلكومية وغري احلكومية عمليًّ
من خالل سلطات الدولة عند الضرورة ووفقًا للوائح املنطبقة  -املسؤولة عن البىن التحتية األرضية 

  التصدي ملا يقع من حاالت انقطاع وجتاوزها.الة يف جمال بشأن املمارسات الفعَّ -ذات الصلة 
  

  لكي تنظر فيهما الوفود.] ٤‐١٨[ترد أدناه صيغتان للفقرة     
 

    ]١[الصيغة     
[عند النظر يف التدابري املناسبة حلماية البىن التحتية األرضية اليت تدعم تشغيل النُُّظم الفضائية،   ٤-١٨[

[ولزيادة] [ويف زيادة] صــــمود تلك البىن التحتية،] ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية [وضــــع 
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ستخدمة لتعزيز صمود لوائح تنظيمية تضمن] [أن تضمن] أن ُيستبعد مبوجب األساليب واإلجراءات امل
البىن التحتية األرضية أيُّ إجراء قد خيل بعمل البىن التحتية األرضية والبىن التحتية للمعلومات [اخلاضعة 
لوالية و/أو ســيطرة] [اليت تدعم اســتكشــاف الفضــاء اخلارجي واســتخدامه يف األغراض الســلمية من 

  ر تأثريًا سلبيًّا عليه.]جانب] دول أو منظمات حكومية دولية أخرى، أو قد يؤثِّ
  

    ]٢[الصيغة     
ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تضمن أنَّ األساليب واإلجراءات املستخدمة   ٤-١٨[    

لدعم صــمود بناها التحتية األرضــية تســتبعد أيَّ إجراء قد خيل [ببيئة عمل املوظفني املعنيني و] بعمل 
تحتية للمعلومات املتصـــــلة هبا واخلاضـــــعة لوالية و/أو ســـــيطرة دول البىن التحتية األرضـــــية والبىن ال

  ون له تأثري سليب يف هذا الشأن.]منظمات حكومية دولية أخرى، أو قد يك و/أو
ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تضـــــع [وتنفِّذ، على الصـــــعيد الداخلي   ٥-١٨[    

فيما خيص أمن املعلومات [سياسة [وطنية]  ومن خالل بذل جهود حثيثة على الصعيد الدويل،]
ال [على الصــعيدين الوطين تتناول على النحو املناســب] [ســياســات [وطنية] تعزز] التعاون الفعَّ

والدويل] على منع االســــتخدام اخلبيث لتكنولوجيا املعلومات واالتصــــاالت و/أو أيِّ أنشــــطة 
ألجنبية والدولية للمعلومات، اليت [قد] تكون بالبنية التحتية األساسية الوطنية وا أخرى قد تضرُّ

ضائية  ضعة لواليات ق شغيل النُُّظم املدارية [اخلا شر يف كفالة أمان وأمن ت شكل مبا ستخدمًة ب م
  وطنية أو أجنبية،] وكشف هذا االستخدام اخلبيث والتحقيق فيه وردعه.] 

حتديد املخاطر والتخفيف ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تتعاون على   ٦-١٨    
ر على ا، لألحداث الناشــــئة يف الزمن احلقيقي اليت قد تؤثِّمنها والتصــــدي، بالقدر املمكن عمليًّ

البىن التحتية األرضــــــية اليت تدعم تشــــــغيل النُُّظم املدارية. وينبغي للدول واملنظمات احلكومية 
ــِّر االتصــــاالت يف الوقت املناســــب بشــــأن هذه ا ملخاطر، مبا يف ذلك من خالل الدولية أن تيســ

جهات االتصــال املعيَّنة و/أو غريها من القنوات الرمسية، وينبغي وضــع الســياســات واإلجراءات 
  املتعلقة بتبادل املعلومات يف هذا الصدد. 

 
  لكي تنظر فيهما الوفود.] ٢٢+ جزء من ٢١+٢٠[ُتعرض أدناه صيغتان للمبدأ التوجيهي     

 
  ]١[الصيغة     

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

    لألجسام الفضائية
ا بصـــورة فردية أو مجاعية بصـــدد ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية اليت تكون إمَّ  ١-٢٠

التدمري  املشاركة فيها أو بصدد البدء يف تنفيذها هبدف اإلزالة الفعلية أوالنظر يف تنفيذ عمليات أو 
لة [تســيطر عليها و/أو متلكها و/أو خيضــع تشــغيلها لواليتها د ألجســام فضــائية عاملة أو معطَّاملتعمَّ

 ذ املتطلبات والتدابري الرامية إىل حتديد األجســــام الفضــــائية املقرَّرالقضــــائية]، أن تســــتعرض وتنفِّ
التخلص منها أو تدمريها، وإىل حتديد وحتليل وتقييم ودرء املخاطر ذات الصـــــلة، وإىل اســـــتخدام 
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ممكن  الوسائل واألساليب اليت من شأهنا [أن تكفل أمان تلك العمليات] [أن تكفل إىل أقصى حدٍّ
  البعيد].إزالة أو تدمري هذه األجسام على حنو يسهم يف استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد 

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، عند اختاذها قرارات بشــــــأن أســــــاليب احلد من   ٢-٢٠
املخــاطر واختيــارهــا األدوات والتقنيــات الالزمــة لتنفيــذ عمليــات اإلزالــة الفعليــة أو التــدمري املتعمَّد 

تركه،   بفعل ما أو ما من شــــــأنه، بســــــبب القيام خذ اإلجراءات على حنو مينع كلَّ[هذه]، أن تتَّ
د األجســام الفضــائية اليت تســيطر عليها و/أو متلكها و/أو تشــغِّلها جهات خارج يضــعف أو يهدِّ  أن

ب يف ضــــياعها أو وقوع خلل يف تشــــغيلها أو تدهور حالتها نطاق واليتها القضــــائية، و/أو يتســــبَّ
دها. وينبغي دراسة [وتصميم] يقيِّاإلضرار بسالمتها، مبا ينال من احلقوق واملصاحل املرتبطة هبا أو   أو

د حبيث ُتتفادى اآلثار الســلبية على األجســام [وختطيط] وتنفيذ عمليات اإلزالة الفعلية والتدمري املتعمَّ
الفضائية اآلنفة الذكر، ما مل توافق على ذلك قبل تنفيذ تلك العمليات السلطاُت اليت ختضع األجسام 

ة وســيطرهتا واجلهاُت اليت متلك هذه األجســام الفضــائية أو تكون هلا الفضــائية املعنية لواليتها القضــائي
  حقوق فيها، وحبيث ُتتفادى أيُّ خمالفات يف ممارسة الوظائف واحلقوق املذكورة. 

ُتشــــــجَّع الدول واملنظمات احلكومية الدولية، اليت تتدارس [مثل هذه] العمليات املتعلقة   ٣-٢٠
د، على تقدمي معلومات عن هذه العمليات على الصــــــعيد الدويل املتعمَّباإلزالة الفعلية أو التدمري 

سبة [، إذا كانت االعتبارات  شؤون الفضاء اخلارجي و/أو القنوات املنا مسبقًا، من خالل مكتب 
الع املتعلقة باألمان تقتضــــــي تقدمي هذه املعلومات]. أمَّا فيما خيص مقدار املعلومات اليت ينبغي إْط

بشـــأن اجلوانب التقنية لألســـلوب الذي يقع عليه االختيار لتنفيذ العملية فهو  عليها املجتمع الدويل
ية اليت ختطِّ لدول ية ا لدول و/أو املنظمات احلكوم قدير ا يات وتنفِّأمر متروك لت لك العمل ها ط لت ذ

بُّب هه كلَّ[بصـــورة مشـــتركة]. وينبغي االســـتناد إىل مبدأ عام هو أنَّ ذه ما ازدادت احتماالت َتســـَ
ــــــتدَّت احلاجة إىل مزيد من التفصــــــيل يف املعلومات املتاحة يف خمتلف  العملية يف آثار جانبية، اش
مراحل اإلعداد للعملية وتنفيذها. وينبغي، قدر اإلمكان، النظر يف تنظيم عملية اإلمداد باملعلومات 

  بطريقة تفاعلية سريعة أو بطريقة شبه آنية. 
د ميكن ب أيَّ عمليـات تـدمري متعمَّكوميـة الـدوليـة أن تتجنَّينبغي للـدول واملنظمـات احل  ٤-٢٠
رًا] [طويل األمد]، على أن يكون مفهومًا أنه، يف بعض الظروف االستثنائية، د حطامًا [معمِّتولِّ أن

ر ربَّقد يلزم النظر يف هذه العمليات ألن البدائل ستفضي إىل عواقب سلبية أكرب بكثري. وميكن أن ُت
حمدق احلاجة إىل ا فادي [هتديد] [خطر] جســــــيم،  يات مثًال بضــــــرورة ت للجوء إىل تلك العمل

حمتمل، على حياة اإلنســــــان أو البيئة أو املمتلكات يف الفضــــــاء اخلارجي أو األرض أو اهلواء  أو
  البحر يف حالة عودة اجلسم الفضائي.  أو
ــــــتند إىل مبدأ مف  ٥-٢٠ اده أنَّ ضــــــمان وجود ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تس

ف على ما إذا كان اجلسم الفضائي أسباب مشروعة لعمليات اإلزالة الفعلية أو التدمري املتعمَّد يتوقَّ
) ١٦-باء (د ١٧٢١ًال باالمتثال التفاقية التسجيل أو قرار اجلمعية العامة املعيَّن (سواء أكان مسجَّ

وجســــــم مادي معيَّن موجود يف  ،تدمريه املتعمَّداملراد إزالته الفعلية أو  ،أم مل يكن) ١٩٦١لعام 
مدار وله ارتباط بذلك اجلســــم الفضــــائي، أو ُيفترض أنَّ له ارتباطًا به، يشــــكالن جســــمًا ماديًّا 

يف اختاذ  احلاسَم هذا الصدد، ينبغي أن يعترب حتديد اجلسم فعليًّا على هذا النحو العامَل واحدًا. ويف
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ية. وبناء عليه، ينبغي عدم اعتبار جســــم مادي معيَّن هدفًا وشــــيكًا القرار بشــــأن تنفيذ هذه العمل
د إىل أن حيدَّد مصـــدر ذلك اجلســـم ووضـــعه حتديدًا دقيقًا مبا فيه لعملية إزالة فعلية أو تدمري متعمَّ

الكفاية. وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تســــعى ســــعيًا حثيثًا إىل وضــــع إجراءات 
ا أن تتيح، بفعالية، معاجلة وتلبية االحتياجات الفردية واملشـــتركة املتعلقة بتحديد وآليات من شـــأهن

األجسام املوجودة يف املدار، ومواصلة العمل بتلك اإلجراءات واآلليات. وينبغي للدول واملنظمات 
ناء على الطلب، عن طريق  قدر اإلمكان، ب يات  لك العمل تدعم ت ية األخرى أن  لدول ية ا احلكوم

إىل توفري معلومات صــحيحة  اد باملعلومات والتحليل. وميكن أن يشــمل ذلك الدعُم، إضــافًةاإلمد
عن رصد الفضاء القريب من األرض ونتائج حتليل أحوال الفضاء (إذا كانت تلك النتائج متاحة)، 
املســاعدَة على اســتبانة األجســام الفضــائية املعنية عن طريق حتليل املحفوظات ذات الصــلة بالرصــد 

  املعلومات وإتاحة االطِّالع على نتائج التحليل واستخدامها للجميع.  وأ
  

    ]٢[الصيغة     
    ٢٢+ جزء من  ٢١+٢٠املبدأ التوجيهي     
مراعاة احتياطات األمان عند إعداد أو تنفيذ العمليات املتعلقة باإلزالة الفعلية [للحطام]     

    [لألجسام الفضائية يف املدار]
ية اليت تتدارس أو ُتينبغي للدول   ١-٢٠ لدول ذ عمليات هتدف أو تنفِّ دُِّعواملنظمات احلكومية ا

هذه  ممكن، أنَّ إىل اإلزالة الفعلية لألجســـام الفضـــائية [اخلاصـــة هبا] أن تضـــمن، إىل أقصـــى حدٍّ
سق مع هدف ضمان استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد. العمليات جتري على حنو متَّ

ل  وينبغي د املخاطر دول واملنظمات احلكومية الدولية، عند إعداد وتنفيذ هذه العمليات، أن حتدِّل
  هتا.ف من حدَّلها وتقيِّمها وختفِّوحتلِّ
على املوافقة على العمليات الرامية إىل اإلزالة الفعلية لألجســـام  ينبغي احلصـــول مســـبقًا  ٢-٢٠

و/أو الســيطرة على تلك األجســام الفضــائية الفضــائية من الســلطات اليت متارس الوالية القضــائية 
[بالتشــاور مع] [، واليت ينبغي أن تتشــاور مع اجلهات اليت متلك هذه األجســام الفضــائية أو تكون 
هلا حقوق قانونية أخرى فيها، حســــب االقتضــــاء.] [والتشــــاور مع الدول أو املنظمات احلكومية 

تلك األجسام] [و] اجلهات اليت متلك هذه األجسام الدولية اليت هلا الوالية القضائية والسيطرة على 
  الفضائية أو تكون هلا حقوق قانونية أخرى فيها [، حسب االقتضاء]. 

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، عند النظر يف إعداد أو تنفيذ عمليات اإلزالة   ٣-٢٠
يت ال ختضـــــع لواليتها القضـــــائية ة املخاطر على األجســـــام الفضـــــائية الف من حدَّالفعلية، أن ختفِّ

  سيطرهتا.  و/أو
ُتشجَّع الدول واملنظمات احلكومية الدولية، اليت تتدارس العمليات املتعلقة باإلزالة الفعلية   ٤-٢٠

لألجسام الفضائية، على تقدمي معلومات عن هذه العمليات على الصعيد الدويل مسبقًا، من خالل 
  مكتب شؤون الفضاء اخلارجي و/أو القنوات املناسبة. 
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ومية الدولية أن تســـــتند إىل مبدأ مفاده أنَّ ضـــــمان وجود ينبغي للدول واملنظمات احلك  ٥-٢٠[
] [واجبة املراعاة] لعمليات اإلزالة ءات] [معايري متَّفق عليها دوليًّا[أسباب مشروعة] [معايري وإجرا

ف على ما إذا كان اجلســـــم الفضـــــائي املعيَّن املراد إزالته الفعلية وجســـــم مادي معيَّن الفعلية يتوقَّ
شكالن جسمًا موجود يف مدار و ضائي، أو ُيفترض أنَّ له ارتباطًا به، ي له ارتباط بذلك اجلسم الف

ًال ماديًّا واحدًا. ويف هذا الصـــدد، ينبغي حتديد اجلســـم فعليًّا على هذا النحو [(ســـواء أكان مســـجَّ 
، ]أم مل يكن) ١٩٦١) لعام ١٦-باء (د ١٧٢١باالمتثال التفاقية التســجيل أو قرار اجلمعية العامة 

  بل اختاذ القرار بشأن تنفيذ هذه العملية.]ق
    

   ٢٢املبدأ التوجيهي     
 

  وضع إجراءات بشأن أنشطة الفضاء اخلارجي املتعلقة بأجسام غري مسجَّلة    
 

وتدابري عملية ترمي إىل تيســـري وتعزيز  هنوج[ســـعيًا للتصـــدي للتحديات املرتبطة بوضـــع   ١-٢٢
ر على األجســام أنشــطة معاجلة البيئة الفضــائية أو أيِّ أنشــطة فضــاء خارجي أخرى تنطوي أو تؤثِّ

سجيل  سجيل مبقتضى اتفاقية الت ضعة للت ضائية ومكوناهتا ومركبات إطالقها وأجزائها، غري اخلا الف
بسبب اختالف املمارسات القائمة بشأن  ١٩٦١) لعام ١٦-باء (د ١٧٢١ ةأو قرار اجلمعية العام

ـــتناد إىل  ـــجَّع الدول واملنظمات احلكومية الدولية على االس انطباق هذه االتفاقية وهذا القرار،] ُتش
  املبدأ التوجيهي التايل [فيما يتعلق باألجسام غري املسجَّلة]:

ر عدم تســـجيل األجســـاينبغي أالَّ ُي  (أ)   م الفضـــائية ومكوناهتا ومركبات إطالقها فســـَّ
وأجزائها، مبا يف ذلك تلك اليت ال تكون قادرة أصــــــًال على أداء الوظائف املســــــندة إليها أو اليت 

ــــكِّ ــــند ملكية، ل يف حد ذاته مربِّفقدت تلك القدرة، على أنه يش ــــام بال س رًا العتبار تلك األجس
ملســؤولية الدولية عن األضــرار اليت حتدثها األجســام ة أمور منها مقتضــيات اتفاقية اروعيت عدَّ إذا

دة عن تلك األجســـام، ســـواء ضـــمن الفضـــائية. وينبغي أيضـــًا أالَّ ُيعترب عدم وجود معلومات حمدَّ
زع أخرى، ســببًا لن بيانات تســجيل معيَّنة أم على شــكل إشــارة يف بيانات تســجيل ختص أجســامًا

  ام و/أو إهناء املصاحل أو احلقوق فيها؛ الوالية القضائية والسيطرة عن تلك األجس
د باملالحظات العملية الواردة يف الفقرة الفرعية (أ) أعاله إىل ينبغي أالَّ يؤدي التقيُّ  (ب)  

إضعاف حرص الدول واملنظمات احلكومية الدولية على وضع سياسات، حسب االقتضاء، تساعد 
لدولة املْط ية اا لدول قة و/أو املنظمة احلكومية ا لة على  ْتَلِبليت َقِل احلقوق وااللتزامات ذات الصــــــ

د من وضــع األجســام الفضــائية غري املســجَّلة. وينبغي أن تتيح تلك الســياســات إمكانية تنازل التأكُّ
الدول و/أو املنظمات احلكومية الدولية، كليًّا أو جزئيًّا، عن ســلطتها على تلك األجســام الفضــائية 

  قرارات بشأن أنشطة معاجلة البيئة الفضائية؛  ى وضع إطار الختاذحبيث يتسنَّ
ــاعد النَّ  (ج)   هج املبيَّن يف الفقرة الفرعية (ب) أعاله الدول واملنظمات ُيفترض أن يس

طلبات التحديد  ًةتامَّ احلكومية الدولية على اختاذ قرارات وترتيبات مشــــــتركة تراعي مراعاًة
الدقيق لاللتزامات واإلجراءات التقنية املتعلقة بتنفيذ أنشــــطة معاجلة البيئة الفضــــائية واعتمادها، 

ر األطراف يف القرارات والترتيبات املشتركة املذكورة أنَّ تلك األنشطة من املتطلبات عندما تقرِّ
  األولوية.  أو املهام ذات
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أحداث  ص للشـــظايا النامجة عن حتطُّم أجســـام فضـــائية أوينبغي، لدى حتديد الوضـــع اخلا  ٢-٢٢
تكون خاضــعة   موضــوعية ال تتعلق بأبعادها اخلطية، قد ال أخرى، مراعاة أنَّ تلك الشــظايا، لدواٍع

للتسـجيل بسـهولة حبكم طبيعة مصـدرها وحالتها املادية والطابع املعقَّد لتحديد بارامترات حركتها 
ترات بانتظام. وينبغي، لتقييم إمكانية تســــجيل تلك الشــــظايا، إجراء املدارية وحتديث تلك البارام

ضائي آخر حمدَّد ميكن  شظية وجسم ف التقييم الالزم ملدى إمكانية الوثوق بعالقة االرتباط بني كل 
أن يكون مصـــــدرها و/أو بني كل شـــــظية وحدث أفضـــــى إىل ظهورها يف املدار. وينبغي للدول 

الراغبة يف تسجيل الشظايا اليت ترى أنَّ هلا صلة بأجسام فضائية سبق  واملنظمات احلكومية الدولية،
ـــجَّلتها، أن تؤكِّ ـــؤون الفضـــاء اخلارجي عزمها على تســـجيل هذه الشـــظايا، هلا أن س د ملكتب ش

م إليه معلومات عن الطلبات املزمع تقدميها إلدراج تلك املعلومات يف مورد ذي صـــلة من تقدِّ وأن
ي اعتراضـــــات ابعة للمكتب. وينبغي ختصـــــيص فترة زمنية حمدودة معقولة لتلقِّموارد املعلومات الت

الدول و/أو املنظمات احلكومية الدولية األخرى على هذا التســـــجيل، نظرًا إىل أنَّ قيمة املعلومات 
  املدارية تتناقص باطراد ما مل يتم حتديثها. 

إطار الرؤية املشـــتركة للجوانب العملية ينبغي متكني الدول واملنظمات احلكومية الدولية، يف   ٣-٢٢
ــــألتني املترابطتني املتمثِّ ــــوية املس ن يف أمان العمليات الفضــــائية وختفيف احلطام لتْياملتعلقة بتناول وتس

الفضــائي، من أن تتيح، وفقًا لســلطاهتا ومســؤولياهتا مبوجب املبادئ واملعايري ذات الصــلة يف معاهدة 
يارات تسمح بتغيري وضع األجسام الفضائية اخلاضعة لواليتها القضائية الفضاء اخلارجي وتبعًا هلا، خ

فت عن وسيطرهتا (مبا فيها األجسام اليت كانت يف األصل جزءًا من تلك األجسام الفضائية) اليت توقَّ
خذ من إجراءات للعمل، حبيث تســــتويف َقْطعًا متطلبات إدراجها فيما قد ُيتَّ العمل أو مل تعد صــــاحلًة

إلخالء الفضـــاء اخلارجي من احلطام الفضـــائي. وميكن اعتماد هذه املمارســـة حتديدًا باعتبارها  دولية
فيما يتعلق بشظايا احلطام الفضائي إذا ثبت على حنو مقنع أنَّ تلك الشظايا قد فقدت  عمليًة ضرورًة

إزالتها قد يكون احلل هنائيًّا قدرهتا على العمل أو على مواصلة العمل، وأنَّ رفع القيود املفروضة على 
األمثل. وينبغي أن ختضــع املجموعة الكاملة من األنشــطة ذات الصــلة إلجراءات صــارمة تعلن الدول 

ع نشوء احلاجة إىل تغيري وضع األجسام الفضائية واملنظمات احلكومية الدولية رمسيًّا مبوجبها أهنا تتوقَّ
القانون الدويل، يف حدود ما هو ممكن من  على النحو اآلنف الذكر مع اســـتيفاء مســـؤولياهتا مبوجب

دة خذ فعًال على احلقوق املحدَّ صــــــراحًة يف أيِّ قرار مزمع اختاذه أو متَّ الناحية التقنية. وينبغي النصُّ
ر ختويلها أو التنازل عنها يف ممارســــــة الوظائف املتعلقة بتحديد طريقة معاملة تلك األجســــــام. املقرَّ

حالة على حدة ما إذا كان اإلذن هبذه املمارسات واعتمادها ممكنًا ومناسبًا. قرَّر يف كل وينبغي أن ُي
وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تنظر، عمًال باملادة التاســــــعة من معاهدة الفضــــــاء 

دة يف هذا اخلارجي، يف املشاركة يف أنشطة تعاونية استنادًا إىل اتفاقات ذات صلة إلعداد حلول حمدَّ
جال. وينبغي، يف إطار تلك االتفاقات، حتديد املســؤوليات وتوزيع املهام فيما بني مجيع املشــاركني امل

طة املقرَّرة. وينبغي أن تنصَّ ية  يف األنشــــــ قة على تنظيم عمل فاقات على اإلجراءات املنطب تلك االت
ية التكنولوجيا، نة له، عالوة على تدابري حلماالوصــــــول إىل اجلســــــم الفضــــــائي و/أو األجزاء املكوِّ

  كانت تلك اإلجراءات والتدابري ضرورية وممكنة من الناحية العملية.   مىت
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    ٨املبدأ التوجيهي     
    لفضائية املجراة على مسافة قريبةللتسيري اآلمن للعمليات ا التقيُّد بإجراءات  

الفضــــــائية اليت تنطوي ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تكفل تنفيذ العمليات   ١-٨
على اســتخدام أجســام فضــائية خاضــعة لواليتها القضــائية وســيطرهتا أو تكون هلا فيها حقوق ملكية 

ــــــام فضــــــائية أخرى، بالتقيُّد   أو ــــــافة قريبة جدًّا من أجس حقوق قانونية أخرى، وُتجرى على مس
األمان و] األمان [اخلاصة هبذه  [الصمود أمام املخاطر و] [احتياطات  يناسب من املعايري املتعلقة ب مبا

ـــــيطرهتا بأن تكفل ذلك.  ـــــائية و/أو س ـــــعة لواليتها القض العمليات]، وأن توعز إىل الكيانات اخلاض
على مسافة قريبة ذ عمليات فضائية [وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أو الكيانات اليت تنفِّ

ائية غري تلك اخلاضــــعة لواليتها القضــــائية قد تنطوي على اســــتخدام أجســــام فضــــ  تنطوي أو جدًّا
طية ترمي إىل حقوق أخرى، أن تضـــــع تدابري حتوُّ  وســـــيطرهتا أو اليت تكون هلا فيها حقوق ملكية أو

ب وقوع أحداث قد متس بأمان وأمن تلك األجسام الفضائية، وأن توعز إىل كياناهتا ذات الصلة جتنُّ
تدابري التحوُّ ثارًاطية.] [وباختاذ مثل هذه ال ية  ال جيوز تنفيذ العمليات اليت ميكن أن تســــــتتبع آ تقن

باملوافقة الصــرحية للســلطات اليت ختضــع تلك األجســام  تشــغيلية على تلك األجســام الفضــائية إالَّ  أو
  تكون هلا حقوق فيها.]   لواليتها القضائية وسيطرهتا وللجهات اليت تكون تلك األجسام ملكًا هلا أو

واملنظمات احلكومية الدولية، سعيًا لتعزيز أمان العمليات الفضائية وبناء الثقة ينبغي للدول   ٢-٨
اليت  وحتديد النهوج املمكنةإلجراء مناقشــــات  ًةأنشــــطة الفضــــاء اخلارجي، أن تكون مســــتعدَّ يف
خيص  شـــأهنا أن تفضـــي إىل وضـــع معايري أمان جمدية جيري إقرارها على الصـــعيد الدويل فيما من

من األجســـام الفضـــائية، باعتبار ذلك من املقتضـــيات   جتري على مســـافة قريبة جدًّات اليتالعمليا
  األساسية لتناول املزيد من ممارسات وضع املعايري يف هذا املجال.

ُتشــجَّع الدول واملنظمات احلكومية الدولية على أن ُتْطِلَع جلنة اســتخدام الفضــاء اخلارجي   ٣-٨
على تقييمها للحالة يف الفضاء اخلارجي من منظور أمان  ،آخر من وقت إىل ،يف األغراض السلمية

ر على العمليات الفضــائية. وُتشــجَّع أيضــًا على تبادل املعلومات عن حتليالت األحداث اليت قد تؤثِّ
  ]مالحظة: أشري إىل أنَّ من األنسب وضع هذه الفقرة يف مكان آخر.أمان العمليات الفضائية. [

    
    ١٠املبدأ التوجيهي     
    مراعاة احتياطات األمان عند استخدام تقنيات تغيري البيئة الفضائية الطبيعية لألغراض السلمية  

ســــــق مع القانون الدويل، ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، عندما تقوم، مبا يتَّ  ١-١٠
ــــــتخدام تكنولوجيات أو تقنيات ميكن أن  بتخطيط وتنفيذ جتارب و/أو أنشــــــطة تنطوي على اس

ضائية الطبيعية، أن تبقى مدركًة ستخدام هذه  تفضي إىل تغيري متعمَّد يف البيئة الف للحاجة إىل منع ا
ر على هبا ويؤثِّ التكنولوجيات أو التقنيات على حنو قد يعرِّض األجســـام الفضـــائية للخطر أو يضـــرُّ

ُظم الفضــــائية] [الفوائد املبتغاة [[أداء] النُّ انتقال املوجات الراديوية [عرب الغالف األيوين] أو ميس ب
  من املهمة] [أمان البعثات الفضائية]. 
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ينبغي أن ُيدَعم اســــتخدام تقنيات تغيري البيئة الفضــــائية لألغراض الســــلمية بتدابري األمان   ٢-١٠
ــــــتناد يف اختيار معايري األمان البالغة األمهية اليت متيز حالة التحوُّ ــــــبة. وينبغي االس البيئة طية املناس

الفضـــــائية الطبيعية ويف حتديد عتبات التغريات املقبولة يف قيمها إىل تقييم مناســـــب لآلثار املحتملة 
ة عوامل منها املقارنة مع على البيئة الفضــائية بســبب اســتخدام هذه التقنيات، وذلك بالنظر إىل عدَّ

كون مفهومًا أنَّ اســـــتخدام التغريات يف بارامترات خمتارة بســـــبب العمليات الطبيعية. وينبغي أن ي
يؤدي إىل آثار على األجسام الفضائية ميكن أن تكون أشد من تلك النامجة   تقنيات التغيري ينبغي أالَّ
  عن الظواهر الطبيعية. 

   
  ٩املبدأ التوجيهي     

 
  لكي تنظر فيهما الوفود.] ٩[ُتعرض أدناه صيغتان للمبدأ التوجيهي     

 
  ]٩التوجيهي لعنوان املبدأ  ١[الصيغة     

 
التوعية باحلاجة إىل استبعاد استخدام منتجات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على حنو ميس     

  ات ذات الصلة هبا بأمان وأمن األجسام الفضائية واملعدَّ
 

    ]٩لعنوان املبدأ التوجيهي  ٢[الصيغة     
استخدام تكنولوجيا املعلومات  استبعاد] [استبعاد[ملعاجلة مسألة  وضع إجراءاتالنظر يف     

واالتصاالت على حنو ميكن أن يفضي إىل] [االستخدام اخلبيث لتكنولوجيا املعلومات 
    ات ذات الصلة هبا املساس بأمان وأمن األجسام الفضائية واملعدَّ ]الرامي إىلواالتصاالت 

األدوات والتقنيات ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تســــعى إىل منع انتشــــار   ١-٩
ثة للمعلومات واالتصـــــــاالت والوظائف اخلفية الضـــــــارَّ ة يف الرباجميات، ألنَّ هذه التقنيات اخلبي

ات، قد متس باحلالة والوظائف، إذا أدجمت يف األجســــــام الفضــــــائية و/أو ما يتصــــــل هبا من معدَّ
  مع توفري ضمانات. التشغيلية لألجسام الفضائية وبأدائها لوظائفها وبالقدرة على تشغيلها 

ــــــالمة ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تتَّ  ٢-٩ خذ اخلطوات الالزمة لضــــــمان س
ى للمستخدمني النهائيني أن يثقوا يف أمن منتجات تكنولوجيا املعلومات سلسلة اإلمداد حبيث يتسنَّ

ات ذات الصــلة. عدَّم على منت األجســام الفضــائية و/أو كجزء من املســتخَدواالتصــاالت اليت ســُت
وبصــــــرف النظر عن الضــــــوابط الرقابية اليت ميكن أن ختتار الدول واملنظمات احلكومية الدولية 

دو األجســام اعتمادها على النحو املناســب، ينبغي أن يكون املبدأ العام هو أن حيرص صــانعو ومورِّ
زاهة التجارية، وعلى التقيُّد نات ذات الصــلة هبا على العمل حبســن نية وعلى الالفضــائية و/أو املعدَّ

دون عون واملورِّباملقتضــــيات الراســــخة فيما خيص ضــــمان األمان واألمن. وينبغي أن يكون املصــــنِّ
مســـتعدين لتزويد املتلقني و/أو املســـتخدمني النهائيني بضـــمانات بشـــأن عدم وجود وظائف خفية 

  صلة هبا.ات ذات رونه من أجسام فضائية و/أو معدَّة فيما يوفِّضارَّ
 


