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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية
  اللجنة الفرعية القانونية
  الدورة الثامنة واخلمسون

        ٢٠١٩نيسان/أبريل  ١٢-١فيينا، 
      مشروع التقرير    

    حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها    -رابعًا  
ــة   -١ ــام ــة الع ــد ، ٧٣/٩١عمًال بقرار اجلمعي ــة يف البن ــة الفرعي من جــدول  ٥نظرت اللجن

األعمال، املعنون "حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها"، كبند 
  منتظم يف جدول أعماهلا.

ــــــي األعمال ممثلو  جدولمن  ٥ار البند وتكلَّم يف إط  -٢ ــــــيا وأاالحتاد الروس ملانيا وإندونيس
ـــــــلَّوتك .الربازيل واملكسيك والواليات املتحدةو والصني، وممثلة  ٧٧م ممثل مصر باسم جمموعة الـ

ــا  ــل، وبوليفي ــاراغواي، والربازي ــــــم األرجنتني، وإكوادور، وأوروغواي، وب ــاس ــاريكــا ب ــــــت   كوس
-زويال (مجهوريةســـلفادور، وشـــيلي، وفنالاملتعددة القوميات)، واجلمهورية الدومينيكية، و-(دولة

ــــــتاريكا. وأثناء التبادل العام لآلراء، ألقى ممثِّلو دول أعضــــــاء أخرى  البوليفارية)، وكوبا، وكوس
  كلمات تتعلق هبذا البند.

ــــــتها  يف، الفرعيةوعاودت اللجنة   -٣ ــــــان/أبريل، َعْقد فريقها  ١املعقودة يف  ٩٧٦جلس نيس
العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضــــــاء اخلارجي وتطبيقها، برئاســــــة 

  تيد (أملانيا). -برهنارد مشيت
جلســــتها [...] املعقودة يف [...] نيســــان/أبريل، تقرير رئيس  يف، الفرعيةوأقرَّت اللجنة   -٤

  املرفق [...] هبذا التقرير. الفريق العامل، الذي يرد يف
  اللجنة الفرعية ما يلي: على معروضاوكان   -٥
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مقدمة من رئيس الفريق العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة عمل ورقة   (أ)  
ـــــادية يف إطار األولوية وتطبيقها بعنوان " اخلارجياخلمس املتعلقة بالفضـــــاء  ـــــروع وثيقة إرش مش

اآلفاق : للفضاء العاملية احلوكمةالنظام القانوين للفضاء اخلارجي و’: ٥٠لليونيسبيس+ ٢املواضيعية 
  ؛(A/AC.105/C.2/L.310) ‘"احلالية واملستقبلية

بشــــأن حالة االتفاقات الدولية املتعلقة باألنشــــطة املضــــطلع هبا يف  اجتماعورقة   (ب)  
  ؛(A/AC.105/C.2/2019/CRP.3) ٢٠١٩كانون الثاين/يناير  ١الفضاء اخلارجي حىت 

من باكســتان واإلمارات العربية املتحدة ومؤســســة  اجتماع تتضــمن ردودًا ورقة  (ج)  
ــــــئلة املقدَّمة من رئيس الفريق العامل املعين حبالة معاهدات األمم  العامل اآلمن على جمموعة األس

  ؛(A/AC.105/C.2/2019/CRP.11)املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها 
من أرمينيا على جمموعة األســــــئلة املقدَّمة من رئيس  دًّاورقة اجتماع تتضــــــمن ر  (د)  

لةالفريق العامل املعين  معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضـــــــاء اخلارجي وتطبيقها  حبا
(A/AC.105/C.2/2019/CRP.18).  

هدات األمم ا اللجنة والحظت  -٦ عا لة م حا ية أنَّ  بالفضـــــــاء الفرع قة  حدة اخلمس املتعل ملت
  كانت كما يلي: ٢٠١٩كانون الثاين/يناير  ١اخلارجي حىت 

معاهدة املبادئ املنظمة ألنشــطة الدول يف ميدان اســتكشــاف واســتخدام الفضــاء   (أ)  
الســــــماوية األخرى (معاهدة الفضــــــاء اخلارجي)، بلغ عدد  واألجراماخلارجي، مبا يف ذلك القمر 

  دولة إضافية؛ ٢٣دول أطراف، ووقَّعت عليها  ١٠٩ها الدول األطراف في
إنقاذ املالحني الفضائيني وإعادة املالحني الفضائيني ورد األجسام املطلقة  اتفاق  (ب)  

، ووقَّعت عليه طرفًادولة  ٩٨يف الفضاء اخلارجي (اتفاق اإلنقاذ)، بلغ عدد الدول األطراف فيه 
ومية دولية قبوهلا للحقوق وااللتزامات املقررة دولة إضــــــافية؛ وأعلنت ثالث منظمات حك ٢٣

  مبقتضى االتفاق؛
الدولية عن األضــــرار اليت حتدثها األجســــام الفضــــائية (اتفاقية  املســــؤوليةاتفاقية   (ج)  

دولة إضــــــافية؛  ١٩عت عليها ، ووقَّطرفًادولة  ٩٦املســــــؤولية)، بلغ عدد الدول األطراف فيها 
  قبوهلا للحقوق وااللتزامات املقررة مبقتضى االتفاقية؛ وأعلنت أربع منظمات حكومية دولية

األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي (اتفاقية التسجيل)، بلغ عدد  تسجيلاتفاقية   (د)  
، ووقَّعت عليها ثالث دول إضــــــافية؛ وأعلنت أربع منظمات طرفًادولة  ٦٩الدول األطراف فيها 

  املقررة مبقتضى االتفاقية؛حكومية دولية قبوهلا للحقوق وااللتزامات 
املنظِّم ألنشـــــطة الدول على ســـــطح القمر واألجرام الســـــماوية األخرى  االتفاق  (ه)  

  ، ووقَّعت عليه أربع دول إضافية.طرفًادولة  ١٨(اتفاق القمر)، بلغ عدد الدول األطراف فيه 
ــــــنويًّا حلالة اال  -٧ تفاقات الدولية املتعلقة وأثنت اللجنة الفرعية على األمانة لتقدميها حتديثًا س

يف الفضــاء اخلارجي؛ وأشــري إىل أنَّ التحديث احلايل متاح للجنة الفرعية يف  هباباألنشــطة املضــطلع 
  .A/AC.105/C.2/2019/CRP.3ورقة االجتماع 
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املنظمة الدولية لالتصــــــاالت الفضــــــائية "إنترســــــبوتنيك"  أنَّ الفرعية اللجنةوالحظت   -٨
احلقوق وااللتزامات املقررة مبقتضــى اتفاق اإلنقاذ واتفاقية املســؤولية أصــدرت إعالنات بقبوهلا 

قبوهلا واجب االمتثال ملعاهدة الفضاء اخلارجي، واملسؤولية  أيضًاواتفاقية التسجيل، وأهنا أعلنت 
  املترتبة عن ذلك.

التقيد على نطاق واســـع مبعاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضـــاء  أنَّ الوفود بعضورأت   -٩
اخلارجي يساهم يف هتيئة مناخ آمن ومأمون ومستدام لتنمية أنشطة الفضاء اخلارجي وتعزيز فعالية 
  اللجنة الفرعية القانونية بصفتها اهليئة الرئيسية املعنية مبناقشة قانون الفضاء الدويل والتفاوض بشأنه. 

الوفود، مع التقــدير، بتزايــد عــدد الــدول األطراف يف معــاهــدات األمم  بعض ورحبــت  -١٠
املتحدة املتعلقة بالفضـــاء اخلارجي، وشـــجعت الدول اليت مل تصـــبح بعد أطرافًا يف تلك املعاهدات 

  على النظر يف فعل ذلك. 
ارجي تشــكل معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضــاء اخل أنَّ الوفود بعضورأت   -١١

حجر الزاوية يف القانون الدويل للفضاء، ومن مث فإن اللجنة الفرعية القانونية لديها والية الستعراض 
حمتوياهتا يف ضوء التطورات العلمية والتقنية، وذلك هبدف التصدي للتحديات الراهنة اليت يطرحها 

  وإضفاء الطابع التجاري عليها.  ع اجلهات العاملة يف الفضاء وتزايد خوصصة األنشطة الفضائيةوُّتن
رئيســـية لتيســـري تدابري كفالة الشـــفافية  أداةاتفاقية التســـجيل متثل  نَّورأت بعض الوفود أ  -١٢

اخلارجي، وأنه ينبغي لألطراف يف تلك االتفاقية أن تقدم معلومات  الفضـــاءوبناء الثقة يف أنشـــطة 
وأن حتتفظ بســجالهتا الوطنية. ورأت تلك كاملة ويف الوقت املناســب بشــأن األجســام اليت تطلقها 

الوفود أيضــًا أنَّ للتدريب وبناء القدرات اللذين يركزان على ممارســات التســجيل يكتســيان أمهية 
  حيوية بالنسبة للجهات الفاعلة اجلديدة يف ميدان الفضاء.

فيها ورأت بعض الوفود أنه يف ضــــــوء تزايد عدد اجلهات الفاعلة يف ميدان الفضــــــاء، مبا   -١٣
الدولية وغري احلكومية، ينبغي بذل جهود لضـــمان توافق ســـلوك مجيع  احلكوميةالدول والكيانات 

  تلك اجلهات مع أحكام القانون الدويل للفضاء املعمول هبا. 
معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضــــــاء اخلارجي ال تزال  أنَّ ورأى أحد الوفود  -١٤

املي الستكشاف الفضاء واستخدامه يف احلاضر واملستقبل، وأن املبادئ تشكل األساس القانوين الع
القدر على البلدان ذات الربامج الفضـــائية الطويلة العهد واجلهات الفاعلة  بنفسالواردة فيها تنطبق 
الوفد أيضـــــًا أنَّ معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة  ذلك. ورأى الفضـــــاءالناشـــــئة يف ميدان 

ارجي تســاهم يف التنفيذ اآلمن والســلمي لألنشــطة الفضــائية، وأهنا حتقق الفائدة جلميع بالفضــاء اخل
  البلدان وختدم مصاحلها. 

أحكام معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضـــــاء اخلارجي قد صـــــيغت  نَّئي أُرو  -١٥
اإلشــارة إىل وجود ثغرات يف القانون الدويل للفضــاء،  املجديبوضــوح وبدون لبس، وأنه من غري 

  أو حماولة سد تلك الثغرات املفترضة بسن تشريعات فضائية وطنية. 
 عتربيانضــمام الدول إىل اتفاق القمر هو أنَّ هذا االتفاق  قلةل املحتملةئي أنَّ األســباب ُرو  -١٦
تحديد وضـــع املوارد الطبيعية املوجودة وموارده الطبيعية تراثا مشـــتركا للبشـــرية، كوســـيلة ل القمر
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على ســطح القمر واألجرام الســماوية األخرى، وأن االتفاق اقترح نظاما يضــمن اســتغالل املوارد 
  الطبيعية للقمر لفائدة مجيع البلدان وخدمة مصاحلها.

 األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضــــــاء اخلارجي ال تزال معاهداتورأى أحد الوفود أنَّ   -١٧
دون شــك متثل حجر الزاوية يف القانون الدويل للفضــاء، إال أنه كان واضــحا لدى صــائغيها وقت 
إعدادها أنه ســــتكون هناك ابتكارات علمية وتطورات تكنولوجية يف املســــتقبل تســــتدعي إدخال 
ـــــينات عليها. ورأى ذلك الوفد أيضـــــًا أنه لكي تظل معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة  حتس

احلاجة إىل إدخال تعديالت  مدىاء اخلارجي جمدية، جيب على اللجنة الفرعية أن تنظر يف بالفضــــــ
النظام التزام أوسع نطاقا بوحتديثات عليها، أو حىت استحداث معاهدات إضافية، وكذلك تشجيع 

  الذي حيكم أنشطة الفضاء اخلارجي.
ــــــتبيانورأى أحد الوفود أنَّ   -١٨ العامل املعين حبالة معاهدات  الذي قدَّمه رئيس الفريق االس

األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها ميثل أداة قيِّمة تساعد اللجنة الفرعية على 
 أنَّ أيضــًاتقييم مدى فعالية النظام القانوين الذي حيكم أنشــطة الفضــاء اخلارجي. ورأى ذلك الوفد 

من تبادل اآلراء بشــأن قضــايا  مكَّنتالردود على االســتبيان اليت قدمتها الدول األعضــاء يف اللجنة 
ملعاجلة حالة النظام القانوين الذي حيكم أنشطة الفضاء اخلارجي  ًاميِّق ًاقانونية هامة، ووفرت أساس

  ونطاقه والثغرات املحتملة فيه. 
    

    ءيف الفضا وانب القانونية إلدارة حركة املرورتباُدل عام لآلراء بشأن اجل  -حادي عشر 
من جــدول  ١٢، نظرت اللجنــة الفرعيــة يف البنــد ٧٣/٩١ العــامــة اجلمعيــةعمًال بقرار   -١٩

األعمال املعنون "تبادل عام لآلراء بشــــــأن اجلوانب القانونية إلدارة حركة املرور يف الفضــــــاء"، 
  كموضوع/بند منفرد للمناقشة.

مات   -٢٠ ند وأدىل بكل طار الب يا  ١٢يف إ ملان ــــــي وأ مال ممثِّلو االحتاد الروس جدول األع من 
والنمســا وهولندا والواليات املتحدة واليابان. وأثناء التبادل  واملكســيكوالربازيل والصــني ومصــر 

  العام لآلراء، ألقى ممثِّلو دول أعضاء أخرى كلمات تتعلق هبذا البند.
  واستمعت اللجنة الفرعية إىل العرضني اإليضاحيني التاليني:   -٢١

  "إدارة حركة املرور يف الفضاء"، قدَّمه ممثل اإلمارات العربية املتحدة؛   )(أ  
"أنشــطة الوكالة اليابانية الســتكشــاف الفضــاء اجلوي املتعلقة بضــمان االســتخدام   )(ب  

  مه ممثل اليابان.دَّاملستقر للفضاء اخلارجي"، ق
إىل أنَّ بيئة الفضـــــاء أخذت تصـــــبح متزايدة التعقُّد واالكتظاظ  الفرعية اللجنةوأشـــــارت   -٢٢

بســــبب تنامي عدد األجســــام يف الفضــــاء اخلارجي وتنوُّع اجلهات الفاعلة فيه وازدياد األنشــــطة 
  الفضائية، وأنه ميكن النظر يف مسألة إدارة حركة املرور يف الفضاء ضمن هذا السياق. 

تدابري اليت جيري اختاذها على الصــــــعيدين وأح  -٢٣ اطت اللجنة الفرعية علمًا بعدد من ال
ــــني  ــــتدامتها، ومنها إدارة حركة املرور يف  الرحالت أمانالوطين والدويل لتحس الفضــــائية واس
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الفضـــاء، وجهود التنســـيق الدويل الرامية إىل إدارة الترددات الراديوية واملدارات الثابتة بالنســـبة 
خالل االحتاد الدويل لالتصاالت، وجهود تعزيز القدرات وتبادل املعلومات املرتبطة  لألرض من

مبعرفة أحوال الفضـــــاء، واإلبالغ عن خطط اإلطالق الســـــنوية وتقدمي إخطارات عن مركبات 
  اإلطالق الفضائية قبل إطالقها.

مل إلدارة حركة املرور يف  أنَّ ورأت بعض الوفود  -٢٤ عدد األطراف وشـــــــا باع هنج مت ات
اقتصــاد الفضــاء العاملي املتنامي من حيث الســالمة والقدرة  احتياجاتالفضــاء من شــأنه أن يليب 

  على التنبؤ واالستدامة.
املرور يف الفضـــاء، اليت تســـتلزم وضـــع وتنفيذ جمموعة من األحكام  حركة إدارة أنَّ ئيُرو  -٢٥

اآلمن إىل الفضــاء اخلارجي والعودة اآلمنة منه واحلفاظ على أمن  الوصــولالتنظيمية لتعزيز التقنية و
العمليات يف الفضــــاء وخلوها من التصــــادمات املادية أو التداخالت الراديوية، هي يف غاية األمهية 

  واستقرارها واستدامتها.  لضمان سالمة بيئة الفضاء اخلارجي
ضاء أن يعزز االضطالع  وجود شأنئي أنَّ من ُرو  -٢٦ شامل إلدارة حركة املرور يف الف نظام 

بأنشطة فضائية على حنو آمن ومستدام، وميكن أن يشمل ما يلي: حتسني التبادل املتعدد األطراف 
للمعلومات عن معرفة أحوال الفضــاء؛ وتعزيز إجراءات التســجيل الدولية؛ واآلليات الدولية للتبليغ 

م الفضــائية ومناوراهتا يف املدار وإعادهتا إىل الغالف اجلوي وتنســيقها؛ عن عمليات إطالق األجســا
  واألحكام اخلاصة باألمان والبيئة.

القانون الدويل احلايل للفضــــاء يتضــــمن بالفعل أحكاما ذات  أنَّ ئي أنه على الرغم منُرو  -٢٧
سد الثغرات يف األطر التنظالفضاءيف  املرورصلة بإدارة حركة   يمية واملبادرات الدولية، فإنه يتعني 

  لكي تكون هذه اإلدارة فعالة.
التوجيهية واملعايري التقنية املتفق عليها دوليًا أثبتت أهنا أنســــــب األدوات  املبادئ أنَّ ئيُرو  -٢٨

إلدارة املسائل املتعلقة حبركة املرور الدولية بكفاءة وعلى حنو مستدام، وأن جلنة املالحة اجلوية التابعة 
مها مثاالن عن  ملنظمة الطريان املدين الدويل وجلنة الســــــالمة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية

اآلليات املؤســـســـية املفيدة يف تطوير اجلوانب التقنية هلذه املبادئ التوجيهية واملعايري، مع إيالء املراعاة 
الواجبة يف الوقت نفســــه للمصــــاحل الوطنية املحددة للدول األعضــــاء، وأن الوقت قد حان للنظر يف 

  ارة حركة املرور يف الفضاء اخلارجي.كيفية وضع مبادئ توجيهية ومعايري تنطبق حتديدًا على إد
إدارة حركة املرور يف الفضـــاء ال تتضـــمن وضـــع قواعد وإجراءات  أنَّ ورأى أحد الوفود  -٢٩

مناســبة إلجراء العمليات الفضــائية فحســب، بل تتضــمن أيضــا وضــع آليات للتعاون الدويل ذي 
، من وجهة نظر عملية، تشــمل إدارة حركة املرور يف الفضــاء أنَّ الصــلة. ورأى ذلك الوفد أيضــًا

ل تنفيذ هِّســتجمموعة كاملة من املهام التقنية والتشــغيلية واإلدارية، حيتاج بعضــها إىل تعاون دويل، 
  املهام التكنولوجية لكل املركبات الفضائية، وللبعثة بوجه عام.

ماعات بشـــأن إدارة حركة املرور يف الفضـــاء اليت عقدت خالل اجت املناقشـــات أنَّ ئيُرو  -٣٠
اللجنة الفرعية قد اســــُتكملت بالبحوث األكادميية والتفاعالت بني املمارســــني وصــــانعي القرار، 
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ومبســامهات مؤســســات دولية مثل األكادميية الدولية للمالحة الفضــائية، وأن النظر يف وضــع نظام 
  دويل إلدارة حركة املرور يف الفضاء ينبغي أن يسترشد هبذه اجلهود جمتمعة.

ي أنه ينبغي للجنة الفرعية أن تتجنب التســــــرع يف الدخول يف أي مناقشــــــات نظرية ئُرو  -٣١
ســــــابقة ألواهنا بشــــــأن إدارة حركة املرور يف الفضــــــاء، وأن عليها بدًال من ذلك إعطاء األولوية 

  اليت ميكن أن هتدد األنشطة الفضائية.  إحلاحًا األكثرللمناقشات بشأن املسائل 
إدارة حركة املرور يف الفضـــاء ليســـت غاية يف حد ذاهتا، وأن أي قواعد ُتوضـــع  أنَّ ئيُرو  -٣٢

  يف الفضاء جيب أن تكون قابلة للتنفيذ. املرورإلدارة حركة 
سعة النطاق للبلدان النامية والبلدان الناشئة يف  من أنَّ ئيُرو  -٣٣ الضروري تعزيز املشاركة الوا

  وعية بشأن إدارة حركة املرور يف الفضاء. جمال ارتياد الفضاء يف املناقشات املوض
بند جدول األعمال املتعلق بإدارة حركة املرور يف الفضاء يتيح فرصة للدول اليت  أنَّ ئيُرو  -٣٤

يف إدارة حركة املرور يف الفضاء لنشر خرباهتا وجتارهبا، ومن مث إذكاء الوعي  متقدمةلديها قدرات 
  بأمهية هذه املسألة. 

الدول األعضــاء لنموذج متفق عليه دوليا إلدارة حركة املرور يف الفضــاء  وضــع أنَّ ئيُرو  -٣٥
ســـيمثل خطوة رئيســـية حنو احلفاظ على الفضـــاء لألغراض الســـلمية، إذ إن تبادل املعلومات عن 

  األجسام الفضائية يشكل إجراء ملموسا لضمان الشفافية وبناء الثقة. 
الية يف جدول األعمال يتصــــل على حنو وثيق بإدارة بعض البنود احل أنَّ ورأى أحد الوفود  -٣٦

املتعلقة باســـتدامة أنشـــطة الفضـــاء اخلارجي يف األمد البعيد،  البنودحركة املرور يف الفضـــاء، مثل 
إحدى طرائق العمل  أنَّ وبضــرورة جتنب تضــارب اجلهود أو ازدواجيتها. ورأى ذلك الوفد أيضــا

ذات الصلة يف إطار الفريق العامل املكرس ملوضوع استدامة  املثمرة قد تتمثل يف مواصلة املناقشات
  أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.

العناصر املوضوعية للمبادئ التوجيهية بشأن استدامة أنشطة الفضاء  أنَّ الوفود أحد ورأى  -٣٧
يف الفضاء، مبا يف اخلارجي يف األمد البعيد متثل لبنات أولية متينة لوضع هيكل إلدارة حركة املرور 

(تقدمي بيانات اتصــــال حمدَّثة ومعلومات بشــــأن األجســــام الفضــــائية  ١-اءذلك املبدأ التوجيهي ب
(زيادة دقة البيانات املدارية عن األجســـــام الفضـــــائية  ٢-اءواألحداث املدارية) واملبدأ التوجيهي ب

يادة جدوى هذا التبادل) وتعزيز ممارســـــات تبادل املعلومات املدارية عن األجســـــام الفضـــــائية وز
(A/AC.105/C.1/L.366) أنه مع اســتمرار العمل بشــأن اســتدامة أنشــطة  أيضــًا. ورأى ذلك الوفد

ـــامل إلدارة  ـــتظهر بالتأكيد لبنات إضـــافية لبناء نظام دويل ش الفضـــاء اخلارجي يف األمد البعيد، س
  حركة املرور يف الفضاء. 

ورأى أحد الوفود أنه لكي تكون قرارات مشغل ما بشأن تشغيل مركبة فضائية والتحكم   -٣٨
الئمة قدر اإلمكان للوضـــع احلايل، جيب أن تتوفر املعلومات املتعلقة مناســـب وم توقيتفيها ذات 

بالبيئة التشــغيلية والبيانات املتعلقة باألجســام واألحداث يف الفضــاء اخلارجي يف الوقت املناســب، 
أنه كلما كانت البيانات دقيقة  أيضــــــًا. ورأى ذلك الوفد ودقيقة ومضــــــبوطةوأن تكون موثوقة 

  زادت إمكانية اختاذ قرارات سديدة ومسؤولة.  اافر، كلموموثوقة وسريعة التو
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ت غري دقيقة عن تقدمي معلوما عمدن تاملسؤولية ع وضوعئي أنَّ من املستحيل جتاهل مُرو  -٣٩
األجســام واألحداث الفضــائية، وال ســيما عندما يؤدي اســتخدام مشــارك آخر يف أنشــطة الفضــاء 

  اخلارجي لتلك املعلومات إىل نتائج سلبية.
صة دولية لتبادل املعلومات ُرو  -٤٠ شاء من ئي أنه ينبغي للدول أن حتلل املقترحات املقدمة بإن

يف الفضـــــــاء اخلارجي، حتت رعاية األمم املتحدة، وكذلك املبادَئ  واألحداثعن األجســـــــام 
التوجيهيَة بشـــأن اســـتدامة أنشـــطة الفضـــاء اخلارجي يف األمد البعيد املتعلقة بســـالمة العمليات 
الفضائية، ألن تلك املقترحات واملبادئ التوجيهية ميكن أن تشكل هنجا مسؤوال ومنهجيا إلدارة 

  الفضاء.   حركة املرور يف
 فيمائي أنَّ نقل املسؤولية املرتقب من وزارة الدفاع إىل وزارة التجارة يف إحدى الدول ُرو  -٤١

 األســاســيةدمات اخلتمدة من احلكومة ويتعلق بتوفري البيانات األســاســية ملعرفة أحوال الفضــاء املســ
ســـيمكن اهليئات تطور تلك البيانات واخلدمات  مســـتعمليملعظم  يف الفضـــاءدارة حركة املرور إل

احلكومية املدنية واملنظمات الدولية والقطاع اخلاص من الوصــــــول إىل مســــــتودع بيانات جديد 
انات معرفة أحوال الفضـــاء وأن يعزز مفتوح البنية من شـــأنه أن حيســـن قابلية التشـــغيل املتبادل لبي

  تبادل تلك البيانات.
  


