
األمم املتحدة
مكتب شؤون الفضاء اخلارجي

 المبادئ التوجيهية
 للجنة استخدام

 الفضاء الخارجي
 في األغراض السلمية

 بشأن استدامة أنشطة
 الفضاء الخارجي
في األمد البعيد

األمم املتحدة





 املبادئ التوجيهية
 للجنة استخدام الفضاء اخلارجي

 في األغراض السلمية
 بشأن استدامة

 أنشطة الفضاء اخلارجي
في األمد البعيد

املتحدة  األمم 
2021 فيينا، 

 مكتب األمم املتحدة
لشؤون الفضاء اخلارجي



ii

 اخللفية: بيغ آيالند، هاواي.
املصدر: يتضمن بيانات معدلة مستمدة من أرصاد سواتل سنتينل التابعة 

 لبرنامج كوبرنيكوس )2016( عاجلتها وكالة الفضاء األوروبية
.)CC BY-SA 3.0 IGO(

ST/SPACE/79

© األمم املتحدة، حزيران/يونيه 2021. جميع احلقوق محفوظة.

ال تنطوي التسميات املستخدمة في هذا املنشور وال طريقة عرض املادة التي 
يتضمنها على اإلعراب عن أي رأي كان من جانب األمانة العامة لألمم املتحدة 
بشأن املركز القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو للسلطات القائمة 

فيها أو بشأن تعيني حدودها أو تخومها.

الصور ©: وكالة الفضاء األوروبية، ما لم ينص على خالف ذلك.

هذا املنشور من إنتاج: قسم اللغة اإلنكليزية واملنشورات واملكتبة، مكتب األمم 
املتحدة في فيينا.

أتيح إعداد هذا املنشور بفضل الدعم السخي املقدم من وكالة الفضاء 
البريطانية.

املبادئ التوجيهية للجنة استخدام الفضاء اخلارجي في األغراض السلمية 
بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي في األمد البعيد اعُتِمدت من جانب 

.)A/74/20( 2019 اللجنة في عام



iii

ت يا ملحتو ا

-  سياق املبادئ التوجيهية بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي في
ً
 أوال

1 األمد البعيد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اخللفية

2 املبادئ التوجيهية، التعريف واألهداف والنطاق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

4   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حال املبادئ التوجيهية

4 التنفيذ الطوعي للمبادئ التوجيهية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

5 استعراض تنفيذ املبادئ التوجيهية وحتديثها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

-  املبادئ التوجيهية بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي
ً
 ثانيا

9 في األمد البعيد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

9 ألف- السياسة العامة واإلطار التنظيمي ألنشطة الفضاء . . . . . . . . . . . . .  

طر تنظيمية وطنية بشأن أنشطة الفضاء 
ُ
املبدأ التوجيهي ألف-1 — اعتماد أ

9 اخلارجي، وتنقيحها وتعديلها، حسب االقتضاء . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

طر تنظيمية
ُ
 املبدأ التوجيهي ألف-2 — مراعاة عدد من العناصر عند وضع أ

10 وطنية بشأن أنشطة الفضاء اخلارجي أو تنقيحها أو تعديلها، حسب االقتضاء      

11   . . . . . . . املبدأ التوجيهي ألف-3 — اإلشراف على األنشطة الفضائية الوطنية

يف 
َ
ال واملنصف ِلط املبدأ التوجيهي ألف-4 — ضمان االستخدام الرشيد والفعَّ

13 الترددات الراديوية وشتى املناطق املدارية التي تستخدمها السواتل                       

14 املبدأ التوجيهي ألف-5 — تعزيز املمارسة املتمثلة في تسجيل األجسام الفضائية  

19 باء- أمان العمليات الفضائية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ثة ومعلومات بشأن األجسام  املبدأ التوجيهي باء-1 — تقدمي بيانات اتصال محدَّ
19 الفضائية واألحداث املدارية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



iv

 املبدأ التوجيهي باء-2 — زيادة دقة البيانات املدارية عن األجسام الفضائية
 وتعزيز ممارسات تبادل املعلومات املدارية عن األجسام الفضائية وزيادة 

20 جدوى هذا التبادل. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 املبدأ التوجيهي باء-3 — تعزيز جمع معلومات عن رصد احلطام الفضائي
21   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وتبادلها ونشرها

املبدأ التوجيهي باء-4 — تقييم التقارب خالل جميع املراحل املدارية للتحليقات 
21 م. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ُّ
اخلاضعة للتحك

 املبدأ التوجيهي باء-5 — وضع نهوج عملية بشأن إجراء تقييم قبل اإلطالق
22 الحتماالت التقارب. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 املبدأ التوجيهي باء-6 — تبادل البيانات والتنبؤات التشغيلية املتعلقة
23   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بطقس الفضاء

 املبدأ التوجيهي باء-7 — وضع مناذج وأدوات بشأن طقس الفضاء وجمع
25 املمارسات املعمول بها بشأن التخفيف من آثار طقس الفضاء . . . . . . . . . . .  

 املبدأ التوجيهي باء-8 — تصميم األجسام الفضائية وتشغيلها، بصرف النظر
27 عن خصائصها الفيزيائية والتشغيلية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ي للمخاطر املرتبطة بعودة األجسام  املبدأ التوجيهي باء-9 — اتخاذ تدابير للتصدِّ
28   . . . . . . . . . . . . . م

ُّ
الفضائية إلى الغالف اجلوي بطريقة غير خاضعة للتحك

 املبدأ التوجيهي باء-10 — مراعاة تدابير االحتياط عند استخدام مصادر
29   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ة عبر الفضاء اخلارجي أشعة الليزر املارَّ

31 جيم- التعاون وبناء القدرات والتوعية على الصعيد الدولي . . . . . . . . . . . .  

 الستدامة أنشطة 
ً
املبدأ التوجيهي جيم-1 — تعزيز التعاون الدولي وتيسيره دعما

31 الفضاء اخلارجي في األمد البعيد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 املبدأ التوجيهي جيم-2 — تبادل التجارب املتعلقة باستدامة أنشطة الفضاء
 اخلارجي في األمد البعيد ووضع إجراءات جديدة، حسب االقتضاء،

31 لتبادل املعلومات                                                                                                   

31 املبدأ التوجيهي جيم-3 — تشجيع ودعم بناء القدرات . . . . . . . . . . . . . . .  

32 املبدأ التوجيهي جيم-4 — إذكاء الوعي باألنشطة الفضائية . . . . . . . . . . . .  

37   . . . . . . . . . . . . . . . . . دال- البحث والتطوير في املجالني العلمي والتقني

ُبل  املبدأ التوجيهي دال-1 — تشجيع ودعم البحث والتطوير فيما يتعلق بالسُّ
37   . . . . الكفيلة بتعزيز استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه على نحو مستدام

ي تدابير جديدة إلدارة مجموع احلطام الفضائي  املبدأ التوجيهي دال-2 — تقصِّ
38 في األمد البعيد، والنظر في تنفيذ تلك التدابير . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



v



vi



1

-  سياق املبادئ التوجيهية بشأن
ً
 أوال

 استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي 
في األمد البعيد

اخللفية

ا  حاليًّ يستخدمه  لالستنفاد   
ً
قابال  

ً
مصدرا لألرض  املدارية  الفضائية  البيئة  ل 

ِّ
1- تشك

يكون  وقد  احلكومية.  غير  والكيانات  الدولية  احلكومية  واملنظمات  الدول  من  متزايد  عدد 

وزيادة  كبيرة  تشكيالت  وظهور  الفضائية  العمليات  تعقيد  وتزايد  الفضائي  احلطام  النتشار 

األنشطة  استدامة  على  أثر  الفضائية  األجسام  تشغيل  على  والتشويش  االصطدام  مخاطر 

الدول  تتعاون  أن  واملخاطر  رات  التطوُّ هذه  معاجلة  وتتطلب  البعيد.  األمد  في  الفضائية 

الفضائية  بالبيئة  اإلضرار  ب 
ُّ
جتن بغية  الدولي  الصعيد  على  الدولية  احلكومية  واملنظمات 

الفضائية. العمليات  وبأمان 

 ، ثمَّ ومن  املستدامة.  التنمية  أهداف  لتحقيق  أساسية  أدوات  الفضائية  األنشطة  َعدُّ 
ُ
2- وت

لدى  باالهتمام  حتظى  مسألة  هي  البعيد  األمد  في  اخلارجي  الفضاء  أنشطة  فإنَّ استدامة 

سيما  وال  لديهم،  باألهمية  سم  وتتَّ واملستجدين  احلاليني  الفضائية  في األنشطة  املشاركني 

النامية. البلدان  في 

في  السلمية  األغراض  في  اخلارجي  الفضاء  استخدام  نظرت جلنة  السنني،  مر  3- وعلى 

الزوايا.  مختلف  من  البعيد  األمد  في  اخلارجي  الفضاء  أنشطة  استدامة  جوانب  مختلف 

املعني  العامل  الفريق  أعدَّ  الصلة،  ذات  اجلهود  وسائر  السابقة  اجلهود  هذه  إلى   
ً
واستنادا

والتقنية  العلمية  الفرعية  للجنة  التابع  البعيد  األمد  في  اخلارجي  الفضاء  أنشطة  باستدامة 

استدامة  تعزيز  إزاء  شامل  نهج  حتديد  بهدف  الطوعية  التوجيهية  املبادئ  من  مجموعة 

التدابير  من   
ً
مجموعة التوجيهية  املبادئ  وتشمل  البعيد.  األمد  في  اخلارجي  الفضاء  أنشطة 

الفضاء اخلارجي  أنشطة  استدامة  إلى ضمان  ترمي  التي  االلتزامات  ومن  ا  دوليًّ بها  املعترف 

خاصة. بصفة  الفضائية  العمليات  أمان  تعزيز  وإلى  البعيد،  األمد  في 

 
ً
بيئة اخلارجي  الفضاء  إبقاء  هو  أساس  إلى  الطوعية  التوجيهية  املبادئ  إعداد  4- ويستند 

متاحة  وتكون  السلمية،  األغراض  في  استخدامها  على  ظ 
َ
ُيحاف  ،

ً
وآمنة  

ً
ة مستقرَّ  

ً
تشغيلية
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واملستقبل،  احلاضر  أجيال  جانب  من  بشأنها  الدولي  والتعاون  واستخدامها  الستكشافها 

أيِّ  وبدون  العلمي  أو  االقتصادي  رها  تطوُّ درجة  عن  النظر  بصرف  البلدان،  جميع  لصالح 

إلى  التوجيهية  املبادئ  وتهدف  املساواة.  ملبدأ  الواجب  االعتبار  إيالء  ومع  التمييز  من  نوع 

املخاطر  ة  حدَّ تخفيف  على  وجماعات،  فرادى  الدولية،  احلكومية  واملنظمات  الدول  مساعدة 

ى املحافظة على املنافع الراهنة وتهيئة 
َّ
املرتبطة بإجراء أنشطة الفضاء اخلارجي بحيث يتسن

أنشطة  استدامة  بشأن  التوجيهية  املبادئ  تنفيذ  ز  يعزِّ أن  ينبغي   ، ثمَّ ومن  مستقبلية.  فرص 

اخلارجي  الفضاء  استخدام  مجال  في  الدولي  التعاوَن  البعيد  األمد  في  اخلارجي  الفضاء 

السلمية. األغراض  في  واستكشافه 

والنطاق واألهداف  التعريف  التوجيهية،  املبادئ 

استدامة  على  القدرة  بأنها  البعيد  األمد  في  اخلارجي  الفضاء  أنشطة  استدامة  ف  عرَّ
ُ
5- ت

األهداف  ق 
ِّ
يحق نحو  على  املستقبل  في  ى  مسمَّ غير  أجل  إلى  األنشطة  بهذه  القيام  إمكانية 

الفضاء  واستخدام  استكشاف  من  االستفادة  من  منصف  نحو  على  التمكني  في  املتمثلة 

بيئة  على  احلفاظ  مع  احلاضر  أجيال  احتياجات  مراعاة  بغية  سلمية،  ألغراض  اخلارجي 

الفضاء اخلارجي من أجل أجيال املستقبل. ويتماشى ذلك مع أهداف إعالن املبادئ القانونية 

املبادئ  ومعاهدة  واستخدامه  الفضاء اخلارجي  استكشاف  الدول في ميدان  مة ألنشطة 
ِّ
املنظ

ذلك  في  مبا  اخلارجي،  الفضاء  واستخدام  استكشاف  ميدان  في  الدول  ألنشطة  املنظمة 

ألنها  األهداف  هذه  ويدعم  اخلارجي(،  الفضاء  )معاهدة  األخرى  السماوية  واألجرام  القمر 

املتمثلة  ي احلاجة األساسية  يلبِّ الفضائية على نحو  بالقيام باألنشطة  بااللتزام   
ً
مرتبطة متاما

واالستخدام  لالستكشاف  مالئمة  كبيئة  اخلارجي  الفضاء  بيئة  على  املحافظة  ضمان  في 

الفضاء  استكشاف  على  احلفاظ  أنَّ  الدول  وتدرك  واملستقبل.  احلاضر  أجيال  جانب  من 

قاطبة. البشرية  لصالح  املبتغى  الهدف  هو  السلمية  األغراض  في  واستخدامه  اخلارجي 

وتعزيزها،  البعيد  األمد  في  اخلارجي  الفضاء  أنشطة  استدامة  ضمان  هدف  6- ويستلزم 

حتديد  ضرورة  التوجيهية،  املبادئ  في  ن  واملبيَّ الدولي  الصعيد  على  يحمله  الذي  باملعنى 

الدول  بها  تبقى  التي  الكيفية  حتسني  في  لالستمرارية  الالزمة  واألساليب  العام  السياق 

على  وتنفيذها،  وتخطيطها  الفضائية  أنشطتها  إعداد  عند  الدولية،  احلكومية  واملنظمات 

بيئة  على  احلفاظ  لضمان  السلمية  األغراض  في  اخلارجي  الفضاء  باستخدام  التزامها 

واملستقبل. احلاضر  أجيال  أجل  من  اخلارجي  الفضاء 

7- وتستند هذه املبادئ التوجيهية إلى مفهوم أساسي يتمثل في ضرورة القيام باستكشاف 

األمد  في  اخلارجي  الفضاء  أنشطة  استدامة  يكفل  نحو  على  واستخدامه  اخلارجي  الفضاء 

إلى احلفاظ  القيام بأنشطة ترمي  الدول في  الهدف منها هو أن تدعم  ، فإنَّ  البعيد. ومن ثمَّ

الفضاء  استكشاف  الدولية  احلكومية  واملنظمات  الدول  جلميع  ى 
َّ
ليتسن الفضاء  بيئة  على 
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التوجيهية  املبادئ  د 
ِّ
تؤك الصدد،  هذا  وفي  السلمية.  األغراض  في  واستخدامه  اخلارجي 

على  تنص  والتي  اخلارجي،  الفضاء  معاهدة  من  الثالثة  املادة  في  الواردة  املبادئ   
ً
دا مجدَّ

للقانون   
ً
وفقا واستخدامه  اخلارجي  الفضاء  استكشاف  مجال  في  الدول  أنشطة  ذ 

َّ
نف

ُ
ت أْن 

إلى  تستند  أن  للدول  ينبغي  م،  تقدَّ ما  على  وبناء  املتحدة.  األمم  ميثاق  ذلك  في  مبا  الدولي، 

اخلارجي. الفضاء  في  ذها 
ِّ
وتنف الوطنية  أنشطتها  تخطط  عندما  املبادئ  هذه 

ي  التصدِّ بغية  الدولي  الصعيد  على  والتفاهم  التعاون   
ً
أيضا التوجيهية  املبادئ  ز  8- وتعزِّ

الدول  جتريه  مبا  متس  أن  ميكن  والتي  البشرية،  األنشطة  عن  والناجتة  الطبيعية  للمخاطر 

الفضاء  أنشطة  وباستدامة  اخلارجي  الفضاء  في  عمليات  من  الدولية  احلكومية  واملنظمات 

أجل  من  اخلارجي  الفضاء  استخدام  على  احلفاظ  ويتماشى  البعيد.  األمد  في  اخلارجي 

من  األولى  املادة  في  طويل  زمن  منذ  القائم  املبدأ  إعالء  مع  واملستقبل  احلاضر  أجيال 

مبا  اخلارجي،  الفضاء  واستخدام  استكشاف  أنَّ  في  واملتمثل  اخلارجي،  الفضاء  معاهدة 

ومصلحة  فائدة  فيه  ملا  بهما  ع 
َ
ُيضطل أن  ن  يتعيَّ األخرى،  السماوية  واألجرام  القمر  ذلك  في 

 
ً
ميدانا يكونا  وأن  العلمي،  أو  االقتصادي  رها  تطوُّ درجة  عن  النظر  بصرف  البلدان،  جميع 

قاطبة. للبشرية 

على  لألمان  طر 
ُ
وأ ممارسات  إعداد  على  املساعدة  إلى  التوجيهية  املبادئ  9- وتهدف 

املرونة  إتاحة  مع  اخلارجي،  الفضاء  بأنشطة  بالقيام  يتعلق  فيما  والدولي  الوطني  الصعيدين 

بلد. بكل  اخلاصة  الظروف  بحسب  طر 
ُ
واأل املمارسات  هذه  تكييف  في 

في  الدولية  احلكومية  واملنظمات  الدول  دعم  إلى   
ً
أيضا التوجيهية  املبادئ  10- وتهدف 

ص 
ِّ
يقل نحو  على   ،

ً
مناسبا يكون  حسبما  تعاونية،  مساٍع  خالل  من  الفضائية  قدراتها  تطوير 

الفضاء  ببيئة  أضرار  بإحلاق  ب  التسبُّ خطر  املمكن  احلد  إلى  ب 
ِّ
يجن أو  األدنى  احلد  إلى 

واملستقبل.  احلاضر  أجيال  لصالح  الفضائية،  العمليات  وبأمان  اخلارجي 

والعلمية  والتشغيلية  والتنظيمية  السياساتية  اجلوانب  التوجيهية  املبادئ  11- وتتناول 

الفضائية.  األنشطة  تلك  من  القدرات  وبناء  الدولي  والتعاون  باألمان  املتعلقة  وتلك  والتقنية 

احلكومية  واملنظمات  الدول  خبرات  وإلى  املعارف،  من  كبيرة  مجموعة  إلى  تستند  وهي 

احلكومية  الكيانات  همُّ 
َ
ت فهي   ، ثمَّ ومن  احلكومية.  غير  والدولية  الوطنية  والكيانات  الدولية 

الفضائية،  األنشطة  بجميع   
ً
أيضا التوجيهية  املبادئ  وتتعلق  سواء.  حدٍّ  على  احلكومية  وغير 

مبا  الفضائية،  البعثات  مراحل  بجميع  تتعلق  كما  احلال،  مقتضى  املزمعة، حسب  أو  اجلارية 

التشغيلي. عمرها  انقضاء  بعد  منها  والتخلص  وتشغيلها  إطالقها  ذلك  في 

احلكومية  واملنظمات  الدول  مصالح  أنَّ  مفادها  فكرة  على  التوجيهية  املبادئ  12- وتقوم 

تبعات  على  تنطوي  قد  أو  تنطوي  إنها  حيث  من  اخلارجي،  الفضاء  في  وأنشطتها  الدولية 
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الوطني، ينبغي أن تكون متماشية مع هدف احلفاظ على الفضاء  أو األمن  الدفاع  في مجال 

على  واحلفاظ  السلمية،  األغراض  في  واستخدامه  استكشافه  من  ن 
ُّ
التمك بغية  اخلارجي 

الصلة.  ذات  ومعاييره  الدولي  القانون  ومبادئ  اخلارجي  الفضاء  ملعاهدة   
ً
وفقا حالته 

13- وتراعي املبادئ التوجيهية على النحو الواجب التوصيات ذات الصلة الواردة في تقرير 

الفضاء  أنشطة  في  الثقة  وبناء  الشفافية  كفالة  بتدابير  املعني  احلكوميني  اخلبراء  فريق 

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

التوجيهية املبادئ  حال 

ا   قانونيًّ
ً
الفضاء اخلارجي إطارا املتحدة بشأن  واملبادئ احلالية لألمم  املعاهدات  ر 

ِّ
14- توف

التوجيهية.  للمبادئ  ا  أساسيًّ

أيَّ  أنَّ  غير  الدولي،  القانون  مبوجب   
ً
قانونا ُملِزمة  وغير  طوعية  التوجيهية  15- واملبادئ 

املنطبقة.  ومعاييره  الدولي  القانون  مبادئ  مع   
ً
سقا متَّ يكون  أن  ينبغي  لتنفيذها  خذ  ُيتَّ إجراء 

فيما  الدولية  واملنظمات  الدول  ممارسات  حتسني  أجل  من  التوجيهية  املبادئ  صيغت  وقد 

أحكام  من  حكم  أيُّ  ر  يفسَّ وال  الصلة.  ذات  ومعاييره  الدولي  القانون  مبادئ  بتطبيق  يتعلق 

هذه املبادئ التوجيهية على أنه تنقيح أو تقييد أو إعادة تفسير لهذه املبادئ واملعايير. وليس 

وال  الدول.  على   
ً
جديدا ا  قانونيًّ  

ً
التزاما يوِقع  أنه  على  ر  ُيفسَّ ما  التوجيهية  املبادئ  هذه  في 

األطراف  الدول  على   
َّ
إال التوجيهية  املبادئ  هذه  في  إليها  املشار  الدولية  املعاهدات  تنطبق 

املعاهدات. هذه  في 

التوجيهية للمبادئ  الطوعي  التنفيذ 

آلياتها  تدابير، من خالل   
ً
خذ طواعية تَّ

َ
ت أن  الدولية  واملنظمات احلكومية  للدول  16- ينبغي 

أقصى  إلى  التوجيهية  املبادئ  هذه  تنفيذ  لضمان  بها،  املعمول  األخرى  اآلليات  أو  الوطنية 

مبقتضى  القائمة  واللتزاماتها  وقدراتها،  وظروفها  الحتياجاتها   
ً
وفقا وعملي،  ممكن  حدٍّ 

القانون الدولي املنطبق، مبا في ذلك أحكام معاهدات األمم املتحدة ومبادئها املنطبقة بشأن 

اإلجراءات  تدير  أن  على  الدولية  احلكومية  واملنظمات  الدول  ع  شجَّ
ُ
وت اخلارجي.  الفضاء 

باملبادئ  املرتبطة  املتطلبات  تلبية  أجل  من  االقتضاء  عند  جديدة  إجراءات  تضع  أو  القائمة 

التعاون  مببدأ  التوجيهية  املبادئ  هذه  تطبيق  عند  الدول  تسترشد  أن  وينبغي  التوجيهية. 

ملصالح  الواجب  االعتبار  بإيالء  اخلارجي  الفضاء  في  أنشطتها  بجميع  تقوم  وأن  والتعاضد، 

األخرى.  الدول  جميع 
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أن  عليها  كان  أخرى،  وقدرات  تقنية  قدرات  من  املعنية  الدولة  لدى  ما  ازداد  ما 
َّ
17- وكل

الدول  ع  شجَّ
ُ
وت وعملي.  ممكن  حدٍّ  أقصى  إلى  التوجيهية  املبادئ  تنفيذ  على  التركيز  تزيد 

املبادئ  تنفيذ  على  قدراتها  لتنمية  تدابير  اتخاذ  على  القدرات  هذه  مثل  لديها  ليس  التي 

اللوائح  واشتراع  وضع  أنَّ  فيها  لها  ن  يتبيَّ التي  احلاالت  في  الدول،  ع  شجَّ
ُ
وت التوجيهية. 

صعبة،  مهمة  يكونان  قد  التوجيهية  املبادئ  لتنفيذ  املطلوبة  واإلجراءات  واملعايير  التنظيمية 

قدراتها  تنمية  أجل  من  األخرى  الدولية  احلكومية  املنظمات  أو  الدول  دعم  تلتمس  أن  على 

أمان  ملتطلبات  امتثالها  مستوى  املناسبة  بالوسائل  ن  وأن حتسِّ التوجيهية،  املبادئ  تنفيذ  على 

األمان.  مجال  في  االجتاهات  ورصد  الفضائية  العمليات 

النامية  البلدان  دعم  ميكنها  التي  املعنية  الدولية  احلكومية  واملنظمات  الدول  ع  شجَّ
ُ
18- وت

في تنمية قدراتها الوطنية على تنفيذ هذه املبادئ التوجيهية، من خالل آليات لبناء القدرات 

ضمان  وسائل  من  باعتباره  بذلك  تقوم  أن  على  املعنية،  األطراف  بني  عليها  فق  ومتَّ مناسبة 

البعيد. األمد  في  اخلارجي  الفضاء  أنشطة  استدامة  وتعزيز 

)على  الدول  جانب  من  نطاق  أوسع  على  التوجيهية  املبادئ  هذه  تنفيذ  19- ويتطلب 

قدرات  الدولية  احلكومية  واملنظمات  احلكومية(  غير  والكيانات  احلكومية  األجهزة  مستوى 

إعالن  وينص  الدولي.  التعاون  منها  بوسائل  وحتسينها  تكوينها  ميكن  نة،  معيَّ وإمكانيات 

واستخدامه  اخلارجي  الفضاء  استكشاف  مجال  في  الدولي  بالتعاون  اخلاص   1996 عام 

على  النامية  البلدان  الحتياجات  خاص  اعتبار  إيالء  مع  ومصلحتها  الدول  جميع  لفائدة 

على  بينها  التعاون  جوانب  جميع  حتديد  حرية  الدولية  احلكومية  واملنظمات  للدول  أنَّ 

تكون ممتثلة  أن  ينبغي  وأنَّ هذه اجلوانب  املعنية،  أساس منصف ومقبول جلميع األطراف 

امللكية  بحقوق   
ً
مثال يتعلق  فيما  وذلك  املعنية،  لألطراف  املشروعة  واملصالح  للحقوق   

ً
متاما

التكنولوجية،  الضمانات  ترتيبات  مسائل  معاجلة   
ً
أيضا األخرى  اجلوانب  وتشمل  الفكرية. 

احلال. انطباق  حسب  الصلة،  ذات  واملمارسات  واملعايير  األطراف،  دة  املتعدِّ وااللتزامات 

أجل  ومن  ال،  فعَّ نحو  على  التوجيهية  املبادئ  تنفيذ  أجل  من  الدولي  التعاون  20- ويلزم 

د  جتسِّ تبقى  بحيث  الفضائية  األنشطة  ر  لتطوُّ مواكبتها  وكفالة  فعاليتها،  ومدى  أثرها  رصد 

الفضاء  أنشطة  استدامة  على  ر 
ِّ
تؤث التي  الصلة  ذات  بالعوامل  املتعلقة  املعارف  أحدث 

طبيعة  في  ر 
ِّ
تؤث التي  العوامل  بتحديد  يتعلق  فيما  سيما  وال  البعيد،  األمد  في  اخلارجي 

تنشئ حاالت  أن  التي ميكن  أو  الفضائية،  األنشطة  املرتبطة مبختلف جوانب  املخاطر  ومدى 

الفضاء. بيئة  في  رات  وتطوُّ خطورة  على  تنطوي  قد 
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وحتديثها التوجيهية  املبادئ  تنفيذ  استعراض 

املتحدة  األمم  هيئة  هي  السلمية  األغراض  في  اخلارجي  الفضاء  استخدام  جلنة  21- إنَّ 

بتنفيذ  املتعلقة  املسائل  حول  متواصل  مؤسسي  حوار  إلجراء  الرئيسي  املحفل  تعتبر  التي 

تبادل  على  الدولية  احلكومية  واملنظمات  الدول  ع  شجَّ
ُ
وت واستعراضها.  التوجيهية  املبادئ 

التوجيهية. املبادئ  هذه  تنفيذ  بشأن  اللجنة  في إطار  واخلبرات  املمارسات 

ومكتب  اللجنة  إطار  في   
ً
أيضا تعمل  أن  الدولية  احلكومية  واملنظمات  للدول  22- وينبغي 

ملعاجلة  االقتضاء،  حسب  املتحدة،  لألمم  العامة  لألمانة  التابع  اخلارجي  الفضاء  شؤون 

التنفيذ  بشأن  تنشأ مسائل  وعندما  التوجيهية.  املبادئ  بتنفيذ  يتعلق  فيما  تثار  التي  الشواغل 

ع الدول واملنظمات احلكومية الدولية على إثارة هذه املسائل  شجَّ
ُ
العملي للمبادئ التوجيهية، ت

ودون  املناسبة.  القنوات  عبر  مباشرة  املعنية  األخرى  الدولية  احلكومية  واملنظمات  الدول  مع 

أن  ميكن  اخلارجي،  الفضاء  معاهدة  من  التاسعة  املادة  في  عليها  املنصوص  باآللية  املساس 

للوضع  مشترك  فهم  إلى  ل  التوصُّ إلى  العملي  التنفيذ  بشأن  التبادالت  هذه  من خالل  ُيسعى 

حلول  من  تستتبعه  وما  التبادالت  تلك  نتائج  عرض  وميكن  لتسويته.  املشتركة  وللخيارات 

واخلبرات  املعارف  تبادل  بهدف  العملية،  هذه  في  املنخرطة  الدول  مبوافقة  اللجنة،  على 

األخرى. الدولية  احلكومية  واملنظمات  الدول  مع  الصلة  ذات 

التي  واملحتملة  احلالية  التحديات  بشأن   
ً
مشتركا  

ً
فهما التوجيهية  املبادئ  د  23- وجتسِّ

تواجه استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي في األمد البعيد، وطبيعة هذه التحديات، والتدابير 

واملمارسات  السائدة  املعارف  إلى   
ً
استنادا صها، 

ِّ
تقل أو  ة  الضارَّ آثارها  أن متنع  ميكن  التي 

إجراء  على  الدولية  احلكومية  واملنظمات  الدول  ع  شجَّ
ُ
وت احلالي.  الوقت  في  بها  املعمول 

الترويج  على  و/أو  وتنفيذها،  التوجيهية  املبادئ  بهذه  الصلة  ذات  املواضيع  بشأن  بحوث 

البحوث. هذه  إلجراء 

لضمان  التوجيهية  املبادئ  هذه  وتنقيح  باستعراض  ا  دوريًّ تقوم  أن  للجنة  24- وميكن 

األمد  في  اخلارجي  الفضاء  أنشطة  استدامة  لتعزيز  الة  فعَّ إرشادات  تقدمي  في  استمرارها 

التوجيهية  املبادئ  هذه  لتنقيح  مقترحات  عرض  اللجنة  في  األعضاء  للدول  وميكن  البعيد. 

فيها. تنظر  لكي  اللجنة  على 
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-  املبادئ التوجيهية بشأن استدامة أنشطة 
ً
ثانيا

الفضاء اخلارجي في األمد البعيد

الفضاء ألنشطة  التنظيمي  واإلطار  العامة  ألف- السياسة 

ألف-1 التوجيهي   املبدأ 
وتنقيحها  اخلارجي،  الفضاء  أنشطة  بشأن  وطنية  تنظيمية  طر 

ُ
أ اعتماد 

حسب االقتضاء وتعديلها، 

وأن  اخلارجي  الفضاء  أنشطة  بشأن  وطنية  تنظيمية   
ً
طرا

ُ
أ تعتمد  أن  للدول  1- ينبغي 

املتحدة  األمم  معاهدات  مبوجب  التزاماتها  مراعاة  مع  االقتضاء،  حسب  وتعدلها  تنقحها 

الوطنية  اخلارجي  الفضاء  أنشطة  عن  مسؤولة   
ً
دوال باعتبارها  اخلارجي  بالفضاء  املتعلقة 

 تنظيمية 
ً
طرا

ُ
أ ِلقة. وينبغي للدول، عند اعتمادها أو تنقيحها أو تعديلها أو تنفيذها 

ْ
 ُمط

ً
ودوال

في  اخلارجي  الفضاء  أنشطة  استدامة  وتعزيز  ضمان  إلى  احلاجة  في  تنظر  أن  وطنية، 

البعيد. األمد 

وغير حكومية  فاعلة حكومية  بها جهات  تقوم  التي  الفضاء اخلارجي  أنشطة  تزايد  2- مع 

أنشطة  عن  دولية  مسؤولية  ل  تتحمَّ أنها  إلى   
ً
نظرا للدول،  ينبغي  العالم،  أنحاء  في شتى 

تنظيمية   
ً
طرا

ُ
أ ل  تعدِّ أو  ح 

ِّ
تنق أو  تعتمد  أن  حكومية،  غير  كيانات  بها  التي تقوم  الفضاء 

املقبولة  الصلة  ذات  الدولية  واملمارسات  واملعايير  للقواعد  ال  الفعَّ التطبيق  ضمان  أجل  من 

بأمان. اخلارجي  الفضاء  بأنشطة  للقيام   
ً
عموما

أن  اعتمادها،  أو  تعديلها  أو  تنقيحها  أو  وطنية  تنظيمية  طر 
ُ
أ وضع  عند  للدول،  3- ينبغي 

الوطنية  التشريعات  الذي يتضمن توصيات بشأن  العامة 74/68  تراعي أحكام قرار اجلمعية 

بوجه  وينبغي،  السلمية.  األغراض  في  واستخدامه  اخلارجي  الفضاء  باستكشاف  الصلة  ذات 

 ،
ً
أيضا تراعي  أن  بل  احلالية  الفضائية  واألنشطة  املشاريع  مبراعاة  الدول  تكتفي   

َّ
أال خاص، 

تنظيمية  لوائح  وضع  ى 
َّ
تتوخ وأن  الوطني،  الفضائي  لقطاعها  املحتمل  ر  التطوُّ اإلمكان،  قدر 

الصدد.  هذا  في  القانونية  الثغرات  اجتناب  من أجل  املناسب  الوقت  في  مالئمة 
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4- ينبغي للدول أن تضع في اعتبارها، عند سن لوائح تنظيمية جديدة أو تنقيح أو تعديل 

وقد  اخلارجي.  الفضاء  معاهدة  من  السادسة  املادة  مبوجب  التزاماتها  احلالية،  التشريعات 

واملسؤولية  األمان  مثل  نة  معيَّ مبسائل  الوطنية  التنظيمية  اللوائح  عنى 
ُ
ت أن  على  العادة  جرت 

تعزيز  جديدة،  تنظيمية  لوائح  وضع  عند  ى، 
َّ
تتوخ أن  للدول  وينبغي  والتكلفة.  واملوثوقية 

اللوائح  في  اإللزام  درجة  تبلغ   
َّ
أال على  البعيد،  األمد  في  اخلارجي  الفضاء  أنشطة  استدامة 

الهدف.  هذا  لتحقيق  مبادرات  اتخاذ  دون  احليلولة  حدَّ 

ألف-2 التوجيهي   املبدأ 
أنشطة  بشأن  وطنية  تنظيمية  طر 

ُ
أ وضع  عند  العناصر  من  عدد  مراعاة 

االقتضاء حسب  تعديلها،  أو  أو تنقيحها  اخلارجي  الفضاء 

على  منطبقة  تنظيمية  تدابير  وضع  عند  الدولية،  احلكومية  واملنظمات  للدول  1- ينبغي 

تعديلها،  أو  التدابير  تلك  تنقيح  أو  البعيد  األمد  في  اخلارجي  الفضاء  أنشطة  استدامة 

األمم  معاهدات  مبوجب  االلتزامات  فيها  مبا  الدولية،  التزاماتها  ذ 
ِّ
أن تنف االقتضاء،  حسب 

فيها.  طرف  التي هي  بالفضاء  املتعلقة  املتحدة 

أو تنقيحها  وطنية  تنظيمية  طر 
ُ
أ وضع  عند  الدولية،  احلكومية  واملنظمات  للدول  2- ينبغي 

االقتضاء:  حسب  أو تعديلها، 

التشريعات  بشأن  توصيات  يتضمن  الذي   74/68 العامة  اجلمعية  قرار  أحكام  تراعي  )أ( أن   

السلمية؛ األغراض  في  واستخدامه  اخلارجي  الفضاء  باستكشاف  الصلة  ذات  الوطنية 

احلطام  لتخفيف  التوجيهية  املبادئ  مثل  الفضائي،  احلطام  لتخفيف  تدابير  ذ 
ِّ
تنف )ب( أن   

بها؛ املعمول  اآلليات  خالل  من  السلمية،  األغراض  في  اخلارجي  الفضاء  استخدام  للجنة  الفضائي 

ى، قدر اإلمكان، ملخاطر إطالق األجسام الفضائية وتشغيلها في املدار وعودتها  )ج( أن تتصدَّ  

والبيئة؛ العامة  والصحة  واملمتلكات  الناس  د  تهدِّ التي  اجلوي،  الغالف  إلى 

اإلمكان  قدر  التخفيف  فكرة  تدعم  عامة  وسياسات  تنظيمية  لوائح  وضع  على  ع  تشجِّ )د( أن   

واملنظمات  الدول  ع  وتشجَّ اخلارجي.  الفضاء  بيئة  وفي  األرض  كوكب  في  البشرية  األنشطة  تأثير  من 

وإلى املتطلبات  املستدامة  التنمية  أهداف  إلى   
ً
استنادا ألنشطتها  التخطيط  على  الدولية  احلكومية 

األرض؛ وكوكب  الفضاء  باستدامة  املتعلقة  الدولية  واالعتبارات  الرئيسية  الوطنية 

ذ اإلرشادات الواردة في إطار األمان اخلاص بتطبيقات مصادر القدرة النووية في 
ِّ
)ه( أن تنف  

النووية  القدرة  مصادر  باستخدام  املتصلة  املبادئ  من  املنشود  الغرض  ق 
ِّ
حتق وأن  اخلارجي  الفضاء 

ن  بيِّ ا  وتقنيًّ ا  وقانونيًّ ا  تنظيميًّ  
ً
إطارا تتيح  التي  بها  املعمول  اآلليات  خالل  من  اخلارجي  الفضاء  في 

املسؤوليات وآليات تقدمي املساعدة، وذلك قبل استخدام مصادر القدرة النووية في الفضاء اخلارجي؛
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احلالية، مبا فيها  الدولية  التقنية  املعايير  استخدام  من  املحتمل جنيها  الفوائد  تراعي  )و( أن   

البيانات  م 
ُ
ظ

ُ
بن املعنية  االستشارية  واللجنة  القياسي  للتوحيد  الدولية  املنظمة  تنشرها  التي  املعايير 

في استخدام  تنظر  أن  للدول  ينبغي  ذلك،  على  وعالوة  الوطنية.  القياسي  التوحيد  وهيئات  الفضائية 

املمارسات املوصى بها واملبادئ التوجيهية الطوعية املقترحة من جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت 

الفضاء؛ أبحاث  وجلنة  الفضائي  باحلطام  واملعنية 

م التكاليف واإليجابيات والسلبيات واملخاطر بخصوص مجموعة متنوعة من البدائل  )ز( أن تقيِّ  

التقنية  القدرات  واستعمالها في ضوء  وإمكانية تطبيقها  التدابير  الغرض من هذه  وأن تضمن وضوح 

 
ً
أيضا التنظيمية  اللوائح  سم  تتَّ أن  وينبغي  التنظيمية.  اللوائح  تفرض  التي  للدول  واإلدارية  والقانونية 

أو املخاطر(  الوقت  أو  املال  حيث  من  املثال،  سبيل  )على  لها  االمتثال  تكلفة  تقليل  حيث  من  بالكفاءة 

األخرى؛  املمكنة  بالبدائل   
ً
مقارنة

طر 
ُ
األ وضع  عملية  خالل  املشورة  إسداء  على  املعنية  الوطنية  الكيانات  ع  تشجِّ )ح( أن   

درجة  على  ب 
َّ
تترت قد  التي  املقصودة  غير  للنتائج   

ً
تالفيا الفضاء،  أنشطة  لها  تخضع  التي  التنظيمية 

أخرى؛ قانونية  التزامات  مع  العملية  تعاُرض هذه  أو  التنظيم  الالزم في عملية  زائدة عن احلد  إلزام 

ف التشريعات احلالية ذات الصلة لضمان امتثالها لهذه املبادئ التوجيهية،  )ط( أن تدرس وتكيِّ  

التقني. رها  تطوُّ مستوى  حسب  انتقالية  فترات  إلى  احلاجة  مراعاة  مع 

ألف-3 التوجيهي   املبدأ 
الوطنية الفضائية  األنشطة  على  اإلشراف 

1- ينبغي للدول، عند إشرافها على األنشطة الفضائية التي تقوم بها كيانات غير حكومية، 

ضمان أن تكون لدى الكيانات اخلاضعة لواليتها القضائية و/أو سيطرتها، التي تقوم بأنشطة 

مبا  بها  والقيام  الفضاء  أنشطة  لتخطيط  الالزمة  واإلجراءات  الهياكل  اخلارجي،  الفضاء 

وأن  البعيد،  األمد  في  اخلارجي  الفضاء  أنشطة  استدامة  تعزيز  في  املتمثل  الهدف  يخدم 

الوطنية  والعمليات  والسياسات  واملتطلبات  التنظيمية  طر 
ُ
لأل االمتثال  وسائل  لديها  تكون 

الصلة.  ذات  والدولية 

اإلذن  وعن  اخلارجي  الفضاء  في  الوطنية  األنشطة  عن  دولية  مسؤولية  الدول  ل  2- تتحمَّ

املستمر  اإلشراف  وعن  املنطبق،  الدولي  للقانون   
ً
وفقا بها  القيام  يجب  التي  األنشطة،  بتلك 

الكيانات  من  كيان  كل  ع  تشجِّ أن  املسؤولية،  بتلك  وفائها  إطار  في  للدول،  وينبغي  عليها. 

يلي: مبا  القيام  على  فضائية  بأنشطة  تقوم  التي 

ومسؤولية  بأمان  اخلارجي  الفضاء  بأنشطة  للقيام  الالزمة  التقنية  الكفاءات  جميع  )أ( توفير   

احلكومية  والعمليات  والسياسات  واملتطلبات  التنظيمية  طر 
ُ
لأل االمتثال  من  املعني  الكيان  ومتكني 

الكفاءات؛ تلك  على  واحلفاظ  الصلة،  ذات  الدولية  واحلكومية 
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اخلارجي  الفضاء  أنشطة  وموثوقية  أمان  تتناول  دة  محدَّ وإجراءات  متطلبات  )ب( وضع   

البعثات؛ مراحل  جميع  في  املعني،  الكيان  لسيطرة  اخلاضعة 

األمد  في  اخلارجي  الفضاء  أنشطة  استدامة  لها  ض  تتعرَّ التي  املخاطر  جميع  )ج( تقييم   

واتخاذ  البعثات،  مراحل  جميع  في  املعني،  الكيان  بها  يقوم  التي  الفضائية  األنشطة  بسبب  البعيد 

اإلمكان. قدر  املخاطر  تلك  من  للتخفيف  تدابير 

عن  املسؤولية  ي 
ِّ
لتول أكثر  أو  واحد  كيان  تعيني  على  الدول  ع  تشجَّ ذلك،  إلى  3- إضافة 

التنمية  أهداف  دعم  في  فعاليتها  تعزيز  بهدف  الفضائية  األنشطة  وتقييم  وتنسيق  تخطيط 

الفضاء  أنشطة  باستدامة  املتعلقة  التوجيهية  املبادئ  أهداف  خدمة  على  عالوة  املستدامة 

أشمل. ورؤية  منظور  حسب  البعيد  األمد  في  اخلارجي 

بوضع  اخلارجي  الفضاء  بأنشطة  يقوم  الذي  الكيان  إدارة  قيام  أن تضمن  للدول  4- ينبغي 

تعزيز  في  املتمثل  الهدف  يخدم  مبا  بها  والقيام  الفضاء  أنشطة  لتخطيط  وإجراءات  هياكل 

ينبغي  التي  املناسبة  التدابير  ومن  البعيد.  األمد  في  اخلارجي  الفضاء  أنشطة  استدامة 

يلي: ما  الشأن  هذا  في  خذها  تَّ
َ
ت أن  لإلدارة 

في  اخلارجي  الفضاء  أنشطة  استدامة  بتعزيز  الكيان،  في  مستوى  أعلى  على  )أ( االلتزام،   

البعيد؛ األمد 

البعيد  األمد  في  اخلارجي  الفضاء  أنشطة  استدامة  بتعزيز  ا  تنظيميًّ الكيان  )ب( التزام   

األخرى؛ الكيانات  مع  الصلة  ذات  التعامالت  في  وكذلك  الكيان،  داخل  االلتزام  هذا  وترسيخ 

اخلارجي  الفضاء  أنشطة  باستدامة  الكيان  التزام  يكون  أن  على  اإلمكان،  قدر  )ج( احلث،   

الفضاء  ألنشطة  بالتخطيط  اخلاصة  إجراءاته  وفي  اإلداري  هيكله  في   
ً
دا مجسَّ البعيد  األمد  في 

بها؛ والقيام  وإعدادها  اخلارجي 

مجال  في  الكيان  خبرات  على  أخرى  جهات  الع 
ْ
إط على  االقتضاء،  حسب  )د( التشجيع،   

استدامة  تعزيز  في  الكيان  من  كمساهمة  ومستدام  آمن  نحو  على  اخلارجي  الفضاء  بأنشطة  القيام 

البعيد؛ األمد  في  اخلارجي  الفضاء  أنشطة 

لتحقيق  املعنية  السلطات  مع  التواصل  مبسؤولية  ف 
َّ
كل

ُ
ت الكيان  داخل  اتصال  جهة  )ه( تعيني   

أجل  من  عاجلة  تدابير  من  خذ  ُيتَّ قد  ما  وتنسيق  املناسب  الوقت  في  املعلومات  تبادل  في  الكفاءة 

واستدامتها. اخلارجي  الفضاء  أنشطة  أمان  تعزيز 

املختصة  الهيئات  داخل  مناسبة  وتشاور  واُصل 
َ
ت آليات  وجود  تعمل على ضمان  أن  للدول  5- ينبغي 

التي تشرف على أنشطة الفضاء أو تقوم بها وفيما بني تلك الهيئات. فمن شأن التواصل داخل الهيئات 

بها،  التنبؤ  سقة وشفافة وميكن  متَّ تنظيمية  لوائح  أن يساعد على وضع  بينها  وفيما  املعنية  التنظيمية 

اة في مجال التنظيم.
َّ
لضمان إحراز النتائج املتوخ
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ألف-4  التوجيهي   املبدأ 
الراديوية  الترددات  يف 

َ
ِلط واملنصف  ال  والفعَّ الرشيد  االستخدام  ضمان 
السواتل تستخدمها  التي  املدارية  املناطق  وشتى 

لالتصاالت  الدولي  االحتاد  دستور  مبوجب  بالتزاماتها  الوفاء  إطار  في  للدول،  1- ينبغي 

األمد  في  الفضاء  أنشطة  الستدامة  ا  خاصًّ  
ً
اهتماما تولي  أن  عنه،  الصادرة  الراديو  ولوائح 

املستبانة  املشاكل  بحلِّ  اإلسراع  ولتيسير  األرض،  كوكب  على  املستدامة  وللتنمية  البعيد 

الراديوية.  للترددات  الضار  بالتشويش  املتعلقة 

وأيَّ  الراديوية  الترددات  أنَّ  الدولي لالتصاالت على  املادة 44 من دستور االحتاد  2- تنص 

موارد طبيعية  األرض، هي  إلى  بالنسبة  الثابت  السواتل  مدار  فيها  بها، مبا  مرتبطة  مدارات 

الراديو،  لوائح  ألحكام   
ً
طبقا ا  واقتصاديًّ  

ً
اال وفعَّ  

ً
رشيدا  

ً
استعماال استعمالها  يجب  محدودة 

نحو  على  والترددات  املدارات  هذه  استخدام  البلدان  ملجموعات  أو  للبلدان  ى 
َّ
يتسن حتى 

نة.  معيَّ لبلدان  اجلغرافي  واملوقع  النامية،  للبلدان  اخلاصة  االحتياجات  مراعاة  مع  منصف، 

من   45 املادة  من  املتوخى  للغرض   
ً
وفقا الدولية،  احلكومية  واملنظمات  للدول  3- ينبغي 

ب  دستور االحتاد الدولي لالتصاالت، أن تضمن القيام بأنشطتها الفضائية على نحو ال يتسبَّ

الفضاء  بأنشطة  املتعلقة  الراديوية  اإلشارات  وإرسال  استقبال  على  الضار  التشويش  في 

استدامة  تعزيز  ُسُبل  أحد  ذلك  باعتبار  أخرى،  دولية  حكومية  ومنظمات  دول  بها  تقوم  التي 

البعيد. األمد  في  اخلارجي  الفضاء  أنشطة 

الكهرمغنطيسي،  للطيف  استخدامها  عند  الدولية،  احلكومية  واملنظمات  للدول  4- ينبغي 

م واخلدمات 
ُ
ظ

ُّ
م الفضائية لرصد األرض وغيرها من الن

ُ
ظ

ُّ
أن تضع في اعتبارها متطلبات الن

الراديو  للوائح   
ً
وفقا وذلك  األرض،  كوكب  على  املستدامة  التنمية  تدعم  التي  الفضائية 

الصادرة عن االحتاد الدولي لالتصاالت والتوصيات الصادرة عن قطاع االتصاالت الراديوية 

باالحتاد.

الراديو  لوائح  إجراءات  تنفيذ  تضمن  أن  الدولية  احلكومية  واملنظمات  للدول  5- ينبغي 

ينبغي  كما  الفضائية.  الراديوية  الوصالت  بشأن  لالتصاالت  الدولي  االحتاد  ها  أقرَّ التي 

بهدف  والدولي  اإلقليمي  التعاون  وتدعم  ع  تشجِّ أن  الدولية  احلكومية  واملنظمات  للدول 

تشويش  من  ُيكتشف  ما  إلزالة  عملية  تدابير  وتنفيذ  القرارات  اتخاذ  في  الفعالية  حتسني 

الفضائية. الراديوية  الوصالت  على  الراديوية  للترددات  ضارٍّ 

التي  اإلطالق  مركبات  في  املداري  اإلطالق  وصواريخ  الفضائية  املركبات  يخص  6- فيما 

ينبغي  املنخفض،  األرضي  املدار  منطقة  عبر  متر  مدارات  في  التشغيلية  أطوارها  أنهت 

َوَجَب  ذلك،  ر 
َّ
تعذ فإذا  م. 

ُّ
للتحك خاضعة  بطريقة  املدار  من  والصواريخ  املركبات  تلك  إزالة 
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األرضي  املدار  منطقة  في  طويل  لوقت  وجودها  تفادي  من  ن 
ِّ
متك مدارات  في  منها  التخلص 

ا املركبات الفضائية وصواريخ اإلطالق املداري في مركبات اإلطالق التي أنهت  املنخفض. أمَّ

تركها  فينبغي  األرض،  مع  املتزامن  املدار  منطقة  عبر  متر  مدارات  في  التشغيلية  أطوارها 

لألجسام  وبالنسبة  املنطقة.  هذه  على  طويل  لوقت  تشويشها  تفادي  من  ن 
ِّ
متك مدارات  في 

من  احلد  ميكن  منها،  أو بالقرب  األرض  مع  املتزامن  املدار  منطقة  في  املوجودة  الفضائية 

مدار  في  مهمتها  انتهاء  عند  األجسام  تلك  بترك  املستقبل  في  اصطدامات  حدوث  إمكانية 

إليها. أو تعود  املنطقة  هذه  على  ش  تشوِّ ال  بحيث  األرض،  مع  املتزامن  املدار  منطقة  فوق 

ألف-5 التوجيهي   املبدأ 
الفضائية األجسام  تسجيل  في  املتمثلة  املمارسة  تعزيز 

 اللتزاماتها مبوجب املادة الثامنة 
ً
 وفقا

ً
1- ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، عاملة

 
ً
قة في الفضاء اخلارجي، وآخذة

َ
ل
ْ
من معاهدة الفضاء اخلارجي واتفاقية تسجيل األجسام املُط

و101/62،  )د-16(  باء   1721 العامة  اجلمعية  قراري  في  الواردة  التوصيات  االعتبار  في 

الصحيح  التسجيل  باعتبار  وشاملة،  الة  فعَّ تسجيل  ممارسات  تنفيذ  و/أو  وضع  تضمن  أن 

الفضائية واستدامتها في األمد  أمان األنشطة   في ضمان 
ً
 حاسما

ً
الفضائية عامال لألجسام 

فيما يخص ضمان  تبعات سلبية  عليها  ب 
َّ
تترت قد  املناسبة  غير  التسجيل  فممارسات  البعيد. 

الفضائية.  العمليات  أمان 

سياسات  تعتمد  أن  الغاية،  لهذه   
ً
حتقيقا الدولية،  احلكومية  واملنظمات  للدول  2- ينبغي 

مواءمة  أجل  من  واللوائح  السياسات  من  ذلك  غير  أو  مناسبة  وطنية  تنظيمية  ولوائح 

ممكن.  دولي  نطاق  أوسع  على  البعيد  األمد  في  بقائها  وضمان  املعنية  التسجيل  ممارسات 

تبقي  أن  فضائية،  أجسام  بتسجيل  القيام  عند  الدولية،  احلكومية  واملنظمات  للدول  وينبغي 

في  تسهم  أن  شأنها  من  املناسب  الوقت  في  معلومات  توفير  إلى  احلاجة  اعتبارها  في 

 في توفير معلومات بشأن 
ً
استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي في األمد البعيد وأن تنظر أيضا

.101/62 العامة  اجلمعية  قرار  في  ن  املبيَّ النحو  على  وحالتها،  وتشغيلها  الفضائية  األجسام 

قبل  صل،  تتَّ أن  فضائي  جسٌم  مرافقها  من  أو  أراضيها  من  ق 
َ
سُيطل التي  للدولة  3- ينبغي 

احلكومية  املنظمات  أو  بالدول  مسبق،  اتفاق  وجود  عدم  وعند  الفضائي  اجلسم  إطالق 

ِلقة لذلك اجلسم الفضائي من أجل االتفاق على كيفية 
ْ
الدولية التي ميكن وصفها بالدول امُلط

تسجيل ذلك اجلسم الفضائي. وعقب إطالق جسم فضائي، ومع مراعاة املعايير ذات الصلة 

للدول  ينبغي  التسجيل(،  )اتفاقية  الفضاء اخلارجي  قة في 
َ
ل
ْ
املُط األجسام  اتفاقية تسجيل   في 

في  تشرك  وأن  بينها،  فيما  ق  تنسِّ أن  إطالقه  في  املشاِركة  الدولية  احلكومية  املنظمات  و/أو 

سيطرة  أو  قضائية  والية  متارس  أن  ميكن  التي  الدولية  احلكومية  واملنظمات  الدول  ذلك 

تسجيله. أجل  من  ل،  املسجَّ غير  الفضائي  اجلسم  على 
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دولة  من   
ً
استفسارا تلقيها  حال  في  الدولية،  احلكومية  املنظمة  أو  للدولة  4- ينبغي 

أو منظمة حكومية دولية أخرى ُيلتَمس فيه توضيح بشأن تسجيل/عدم تسجيل جسم فضائي 

أقرب  في  االستفسار  على  ترد  أن  سيطرتها،  أو  لواليتها   
ً
خاضعا يكون  أن   

ً
افتراضا ميكن 

وفي  بالتسجيل.  تتعلق  دة  محدَّ مسألة  أيِّ  تسوية  و/أو  لتوضيح   
ً
تيسيرا ا،  عمليًّ ممكن  وقت 

خالل  من  املعنية  اجلهة  إلى   
ً
استفسارا ترسل  أن  الدولة  تختار  أن  ميكن  احلاالت،  بعض 

احلاالت،  هذه  وفي  االستفسار.  من  نسخة  إليه  ترسل  أو أن  اخلارجي  الفضاء  شؤون  مكتب 

نفسها.  بالطريقة  االستفسار  على  الرد  على  للطلب  املتلقية  الدولة  ع  شجَّ
ُ
ت

املتاحة،  وموارده  القائمة  مسؤولياته  حدود  ضمن  بفعالية،  ي  يؤدِّ أن  للمكتب  5- ينبغي 

ذة 
َّ
املنف املداري  اإلطالق  عمليات  عن  معلومات  جمع  )أ(  يلي:  ما  بخصوص  متكاملة  مهام 

منه(  أبعد  أو  أرضي  مدار  في  أجسام  وضع  عن  تسفر  التي  املنجزة  اإلطالق  عمليات  )أْي 

منه(؛  أبعد  أو  أرضي  مدار  إلى  طلقت 
ُ
أ التي  الفضائية  األجسام  )أي  املدارية  األجسام   وعن 

تسميات  لنظام   
ً
وفقا املدارية  واألجسام  املداري  اإلطالق  لعمليات  دولية  تسميات  إسناد  )ب( 

للدول  وينبغي  التسميات.  بتلك  السجل  دول  موافاة  على  عالوة  الفضاء،  أبحاث  جلنة 

من  ملبادرات  للترويج  املكتب  يبذلها  التي  اجلهود  تدعم  أن  الدولية  احلكومية  واملنظمات 

املتعلق  احلكم  وتعزيز  تنفيذ  في  والنظر  التسجيل  د مبمارسات  التقيُّ من  الدول  شأنها متكني 

العامة 101/62. اجلمعية  لقرار   
ً
وفقا التسجيل  معلومات  بتقدمي 

كل  تطلب  أن  االقتضاء،  حسب  الدولية،  احلكومية  وللمنظمات  ِلقة، 
ْ
امُلط للدول  6- ينبغي 

اخلاضعني  اخلدمات  تلك  ومستخدمي  اإلطالق  خدمات  مي  مقدِّ من  املعلومات  من  ما يلزم 

اتفاقية  مبقتضى  التسجيل  متطلبات  جميع  تلبية  بغية  لسيطرتها  و/أو  القضائية  لواليتها 

في  ونظرهم  التسجيل  عن  لة  مفصَّ معلومات  تقدمي  لطلبات  تلبيتهم  ع  تشجِّ وأن  التسجيل، 

على  ا  مؤسسيًّ  
ً
طابعا أضفت  التي  الدولية  احلكومية  واملنظمات  للدول  وينبغي  الطلبات.  تلك 

االستمرار  إلى   
ً
جاهدة تسعى  أن  التسجيل  عن  لة  مفصَّ معلومات  تقدمي  في  املتمثلة  املمارسة 

املهمة. تلك  إجناز  د 
ِّ
تعق التي  الظروف  وحتديد  املمارسة  تلك  باع 

ِّ
ات في 

اجلمعية  قرار  االعتبار  في  تأخذ  أن  الدولية  احلكومية  واملنظمات  للدول  7- ينبغي 

)مبا  التشغيل  أثناء  احلالة  في  ر  تغيُّ أيِّ  عن  معلومات  تقدمي  في  تنظر  وأن  العامة 101/62 

الفضائي  اجلسم  مراقبة  تغيير  إثر  م،  تقدِّ وأن  العمل(،  عن  الفضائي  اجلسم  توقف  يشمل 

احلكومية  واملنظمات  للدول  وينبغي  املداري.  موقعه  في  تغيير  أيِّ  عن  معلومات  املدار،  في 

أحكام هذه  تطبيق  في  والتوحيد  ساق 
ِّ
االت من  أهمية حتقيق مستوًى عملي  تدرك  أن  الدولية 

ى 
َّ
يتأت عندما  املتباينة،  التنفيذ  ممارسات  تتطلب  وقد  املستوى.  هذا  على  واحلفاظ  الفقرة 

املناسبة  التفسيرية  اجلوانب  معاجلة  مة،  املقدَّ املعلومات  وسمات  مضمون  عن  التباين  هذا 

من  تنظر،  أن  الدولية  احلكومية  واملنظمات  للدول  ينبغي  احلاالت،  هذه  وفي  الصلة.  ذات 

األغراض  في  اخلارجي  الفضاء  استخدام  جلنة  إطار  في  صة  مخصَّ تشاورية  عملية  خالل 
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احلالة  في  تغييرات  أي  عن  املعلومات  تقدمي  بشأن  مشتركة  مواقف  اتخاذ  في  السلمية، 

املواقف. هذه  تعزيز  وفي  الفضائي،  للجسم  املداري  والوضع  التشغيلية 

املزمع فصلها  ق على أجسام فضائية أخرى من 
َ
ل
ْ
امُلط الفضائي  احتواء اجلسم  8- في حال 

الدولية،  احلكومية  واملنظمات  للدول  ينبغي  مستقل،  مداري  حتليق  أجل  من   
ً
مستقبال عنه 

املتحدة مبعلومات  لألمم  العام  األمني  موافاتها  وعند  في سجلها  األجسام  تلك  إدراجها  عند 

التي ميكن  الفضائية  ( عدد األجسام 
ً
ن )على شكل مالحظات هامشية مثال تبيِّ أن  التسجيل، 

أسماء  إطالق  عدم  أساس  على  وأسماءها،  الرئيسي  اجلسم  عن  املستقبل  في  تنفصل  أن 

الحقة. مرحلة  في  تسجيلها  عند  الفضائية  األجسام  تلك  على  لة  معدَّ أو  مختلفة 

اجلمعية  قرار  إلى  وبالنظر  التسجيل،  اتفاقية  من  الرابعة  املادة  من   2 للفقرة   
ً
9- وفقا

العامة  اجلمعية  قرار  من   3-4 املبدأ  وكذلك  التسجيل،  ممارسات  بشأن   101/62 العامة 

خالل  من  معلومات  املكتب  إلى  م  تقدِّ أن  الدولية  احلكومية  واملنظمات  للدول  ينبغي   ،68/47

مصادر  فيها  ستخَدم 
ُ
ت التي  الفضائية  األجسام  أو  األنشطة  جميع  عن  ا  دوليًّ املقبولة  اآلليات 

اخلارجي. الفضاء  في  نووية  قدرة 
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الفضائية العمليات  أمان  باء- 

باء-1  التوجيهي   املبدأ 
الفضائية األجسام  بشأن  ومعلومات  ثة  محدَّ اتصال  بيانات   تقدمي 

املدارية واألحداث 

بيانات  بسهولة  تتيح  و/أو   
ً
طوعا تتبادل  أن  الدولية  احلكومية  واملنظمات  للدول  1- ينبغي 

يناسب  ما  تقدمي  صالحية  لها  وتخول  نها  تعيِّ التي  الكيانات  بشأن  بانتظام  ثة  محدَّ اتصال 

األجسام  ورصد  التقارب،  وتقييم  املدار،  في  الفضائية  املركبات  عمليات  عن  معلومات  من 

واألحداث في الفضاء اخلارجي، وال سيما الكيانات املسؤولة عن معاجلة البالغات والتنبؤات 

وميكن  ي.  والتصدِّ االحتياط  باب  من  تدابير  واعتماد  حوادث  من  يقع  ما  بخصوص  الواردة 

حتقيق ذلك من خالل تقدمي هذه املعلومات إلى مكتب شؤون الفضاء اخلارجي لكي يتيحها، 

الدولية  احلكومية  واملنظمات  الدول  لسائر  املتاحة،  وموارده  القائمة  واليته  نطاق   ضمن 

أساس  على  الدولية،  احلكومية  واملنظمات  الدول  سائر  إلى  مباشرة  تقدميها  من خالل  و/أو 

املكتب. إلى   
ً
أيضا م  تقدَّ سوف  األقل  على  الوطنية  التنسيق  بجهات  االتصال  بيانات  أنَّ 

من  للتمكني  الالزمة  اإلجراءات  تضع  أن  الدولية  احلكومية  واملنظمات  للدول  2- ينبغي 

م 
ُّ
وحتط مدارية  اصطدامات  وقوع  احتمال  تقليص  أجل  من  املناسب  الوقت  في  التنسيق 

حوادث  وقوع  احتمال  من  تزيد  قد  التي  األحداث  من  ذلك  وغير  املدارات  في  أجسام 

عودة  حاالت  في  للخطر،  البيئة  و/أو  املمتلكات  و/أو  البشر  حياة  ض  تعرِّ قد  أو  اصطدام 

م إلى الغالف اجلوي، و/أو من أجل تيسير 
ُّ
األجسام الفضائية بطريقة غير خاضعة للتحك

األحداث.  لتلك  ي  للتصدِّ الة  فعَّ تدابير  اتخاذ 

عليه،  فق  تتَّ ما  وحسب   ،
ً
طواعية تتبادل  أن  الدولية  احلكومية  واملنظمات  للدول  3- ينبغي 

يقع  قد  ما  أو   
ً
فعال يقع  مبا  املتعلقة  واملعلومات  الفضائية  باألجسام  الصلة  ذات  املعلومات 

الفضاء  عمليات  أمان  على  التأثير  ميكنها  األرض  من  القريب  الفضاء  في  أحداث  من 

حدٍّ ممكن  أقصى  إلى  وكاملة  ودقيقة  موثوقة  مة  املقدَّ املعلومات  تكون  أن  وينبغي  اخلارجي. 

البيانات  تقدمي  وينبغي  فيها.  الصفات  هذه  توافر  مها  يقدِّ الذي  الكيان  د 
ِّ
يؤك وأن  ا،  عمليًّ

الصلة،  ذات  املعلومات  من  ذلك  وغير  انطباقها  وفترة  املرجعي  زمنها  ذلك  في  مبا  املعنية، 

توافقي. أساس  وعلى  املناسب  الوقت  في 

املسائل  في  االقتضاء،  حسب  تنظر،  أن  الدولية  احلكومية  واملنظمات  للدول  4- رينبغي 

ذات  املصادر  مختلف  من  مستقاة  صلة  ذات  معلومات  بتبادل  املتعلقة  العملية  واألساليب 

لتحقيق هدف  األرض،  من  القريب  الفضاء  في  واألحداث  الفضائية  األجسام  الصالحية عن 

وفهم  د،  وموحَّ سق  متَّ نحو  على  اخلارجي  الفضاء  في  واألحداث  الفضائية  األجسام  تسجيل 
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تخصيص  خالل  من  وذلك  بشأنها،  املواقف  وتوحيد   
ً
دقيقا  

ً
فهما واألساليب  املسائل  تلك 

في  اخلارجي  الفضاء  استخدام  جلنة  رعاية  حتت  جرى 
ُ
ت أن  ل  ُيفضَّ الغرض  لهذا  مشاورات 

ذات الصلة.  التقنية  الهيئات  عمل  مراعاة  مع  السلمية،  األغراض 

القيام  بشأن  املتاحة  اخليارات  في  تنظر  أن  الدولية  احلكومية  واملنظمات  للدول  5- ينبغي 

الع 
ِّ
ال بجمع معلومات عن األجسام واألحداث في الفضاء اخلارجي وإتاحة االط على نحو فعَّ

واستخدامها  املعلومات  هذه  فهم  في  ساق 
ِّ
االت حتقيق  وبشأن  املناسب،  الوقت  في  عليها 

الفضائية. وميكن أن تشمل  العمليات  أمان  إلى احلفاظ على  الرامية  كوسيلة لدعم أنشطتها 

اخليارات التي قد ُينظر في األخذ بها معايير ومناذج لتقدمي املعلومات تتيح إمكانية التشغيل 

لتبادل  األطراف  دة  متعدِّ أو  إقليمية  أو  ثنائية  وترتيبات  ؛ 
ً
طواعية مة  املقدَّ للمعلومات  البيني 

ى 
َّ
ليتسن املعلومات  مي  مقدِّ بني  األطراف  د  املتعدِّ أو  أو اإلقليمي  الثنائي  والتنسيق  املعلومات؛ 

تلك  اتخاذ  وميكن  املتحدة.  لألمم  تابعة  معلومات  ة  وإقامة منصَّ البيني؛  والتشغيل  التعاون 

دة على تقدمي  ع من أجل التعاون بني أطراف متعدِّ  لنظام معلومات دولي موزَّ
ً
اخليارات أساسا

األرض. من  القريب  الفضاء  في  واألحداث  عن األجسام  املصادر  دة  متعدِّ معلومات  ونشر 

باء-2 التوجيهي   املبدأ 
ممارسات  وتعزيز  الفضائية  األجسام  عن  املدارية  البيانات  دقة   زيادة 

التبادل هذا  جدوى  وزيادة  الفضائية  األجسام  عن  املدارية  املعلومات  تبادل 

1- ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تعمل على تشجيع وضع واستخدام تقنيات وأساليب 

بها  دة معترف  معايير موحَّ واستخدام  الفضاء  التحليق في   ألمان 
ً
املدارية ضمانا البيانات  دقة  لزيادة 

ا عند تبادل املعلومات املدارية عن األجسام الفضائية. دوليًّ

وغيرها  املدارية  البيانات  دقة  على  ة  بشدَّ يعتمد  الفضاء  في  التحليق  أمان  بأنَّ   
ً
2- تسليما

تعزيز  على  تعمل  أن  الدولية  احلكومية  واملنظمات  للدول  ينبغي  الصلة،  ذات  البيانات  من 

تشمل  أن  األساليب  لهذه  وميكن  الدقة.  هذه  لزيادة  جديدة  أساليب  عن  والبحث  التقنيات 

وتوزيعها  واجلديدة  املوجودة  االستشعار  أجهزة  قدرات  لتحسني  ودولية  وطنية  أنشطة 

البيانات  ودمج  املداري،  ب 
ُّ
التعق للمساعدة على  أجهزة نشيطة وساكنة  واستخدام  اجلغرافي، 

بتشجيع  اخلصوص  وجه  على  االهتمام  وينبغي  منها.  ق 
ُّ
والتحق مختلفة  مصادر  من  ة  املستمدَّ

مشاركة البلدان النامية ذات القدرات الناشئة في مجال الفضاء وتطوير قدراتها بهذا الشأن.

والكيانات  لني 
ِّ
املشغ تشجيع  ينبغي  الفضائية،  األجسام  عن  مدارية  معلومات  تبادل  3- عند 

وتبادل  التعاون  ى 
َّ
يتسن لكي  ا  دوليًّ بها  معترف  دة  موحَّ معايير  استعمال  على  األخرى  املعنية 

عة لألجسام الفضائية 
َّ
املعلومات. فزيادة معرفة جميع اجلهات املعنية باملواضع احلالية واملتوق

حدوثها. ومنع  املناسب  الوقت  في  املحتملة  باالصطدامات  التنبؤ  من  ن 
ِّ
متك
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باء-3 التوجيهي   املبدأ 
ونشرها وتبادلها  الفضائي  احلطام  رصد  عن  معلومات  جمع  تعزيز 

ع على استحداث ما يلزم من تكنولوجيات  ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تشجِّ

استخدام  وعلى  والفيزيائية،  املدارية  خصائصه  وحتديد  ورصده  الفضائي  احلطام  لقياس 

تبادل  على   
ً
أيضا ع  تشجِّ أن  الدولية  احلكومية  واملنظمات  للدول  وينبغي  التكنولوجيات.  هذه 

الدولي  العلمي  والتعاون  البحوث  لدعم  ومنهجيات  بيانات  منتجات  من  تستمده  ما  ونشر 

املداري. احلطام  مجموع  ر  تطوُّ بشأن 

باء-4  التوجيهي   املبدأ 
م

ُّ
للتحك اخلاضعة  للتحليقات  املدارية  املراحل  جميع  خالل  التقارب  تقييم 

تعديل  على  القادرة  الفضائية  املركبات  بجميع  يتعلق  فيما  التقارب  تقييم  1- ينبغي 

للمسارات  بالنسبة  وذلك  م، 
ُّ
للتحك اخلاضعة  للتحليقات  املدارية  املراحل  خالل  مساراتها 

أن جتري،  الدولية  احلكومية  واملنظمات  للدول  وينبغي  الفضائية.  للمركبات  رة  واملقرَّ احلالية 

املراحل  جميع  في  للتقارب   
ً
تقييما الدولي،  التعاون  طريق  و/أو عن  وطنية  آليات  خالل  من 

للمركبات  رة  واملقرَّ احلالية  للمسارات  بالنسبة  وذلك  م، 
ُّ
للتحك اخلاضعة  للتحليقات  املدارية 

الفضاء  معاهدة  من  السادسة  للمادة  الواجب  االعتبار  إيالء  مع  للدول،  وينبغي  الفضائية. 

لسيطرتها،  و/أو  القضائية  لواليتها  اخلاضعة  الكيانات  ع  تشجِّ أن   ،1967 لعام  اخلارجي 

هذا  إجراء  على  التقارب،  تقييم  خدمات  مو  ومقدِّ الفضائية  املركبات  لو 
ِّ
مشغ ذلك  في  مبا 

إجراء  الدولية  احلكومية  للمنظمات  وينبغي  االقتضاء.  عند  وطنية،  آليات  خالل  من  التقييم 

اخلاصة. آلياتها  خالل  من  التقييمات  تلك 

لتقييم  وأساليب  نهوج  وضع  على  تعمل  أن  الدولية  احلكومية  واملنظمات  للدول  2- ينبغي 

مدار  حتديد  عملية  حتسني  )أ(  يشمل:  قد  مبا  املناسب،  النحو  على  وتنفيذها  التقارب 

املعنية  الفضائية  لألجسام  رة  واملقرَّ احلالية  املسارات  )ب( فحص  املعنية؛  الفضائية  األجسام 

إذا  ما  وتقرير  االصطدام  خطر  مدى  حتديد  )ج(  االصطدام؛  احتماالت  استبانة  أجل  من 

واالستخدام  التفسير  عن  معلومات  تقدمي  )د(  اخلطر؛  هذا  لتقليص  املسار  تعديل  يلزم  كان 

احلكومية  واملنظمات  للدول  وينبغي  االقتضاء.  حسب  التقارب،  تقييم  لنتائج  الصحيحني 

لسيطرتها،  و/أو  القضائية  لواليتها  اخلاضعة  الكيانات  تشجيع  االقتضاء،  عند  الدولية، 

نهوج  وضع  على  التقارب،  تقييم  خدمات  مو  ومقدِّ الفضائية  املركبات  لو 
ِّ
مشغ ذلك  في  مبا 

وضعها. على  املساعدة  أو  التقارب  لتقييم  القبيل  هذا  من  وأساليب 

مبن  للتقارب،  تقييمات  إجراء  على  القادرين  غير  الفضائية  املركبات  لي 
ِّ
ملشغ 3- ينبغي 

حسب  الدولة،  سلطات  طريق  عن  الدعم،  التماس  حكومية،  غير  كيانات  إلى  املنتمون  فيهم 

بتقييم  املختصة  الكيانات  من  الصلة،  وذات  املنطبقة  التنظيمية  للوائح   
ً
ووفقا االقتضاء 
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إجراء  على  القادرة  غير  الدولية  احلكومية  للمنظمات  وينبغي  الساعة.  مدار  على  التقارب 

اخلاصة. آلياتها  خالل  من  الدعم  التماس  التقارب  تقييمات 

بكيفية  املتعلقة  واخلبرات  املعارف  تبادل  الدولية  احلكومية  واملنظمات  للدول  4- ينبغي 

صة  مخصَّ دولية  تشاور  عملية  إطار  في  التقارب،  تقييمات  من  ة  املستمدَّ املعلومات  تفسير 

سقة  متَّ ومعايير  أساليب  بغية وضع  االقتضاء،  نة، حسب  املعيَّ كياناتها  وبواسطة  الغرض  لهذا 

على  واالتفاق  لتفاديه  ضرورية  املناورة  كانت  إذا  ما  وتقرير  االصطدام  احتماالت  لتقييم 

واملنظمات  للدول   
ً
أيضا وينبغي  التقارب.  حاالت  أنواع  شتى  على  املنطبقة  األساليب  فئات 

وتقرير  التقارب  تقييم  عمليتي  بشأن  عملية   
ً
ونهوجا أساليب  التي وضعت  الدولية،  احلكومية 

بوسائل  خبراتها  من  االستفادة  تتيح  أن  ضرورية،  االصطدام  لتفادي  املناورة  كانت  إذا  ما 

الفضلى  املمارسات  وتعميم  اجلدد  الفضائية  املركبات  لي 
ِّ
ملشغ تدريبية  فرص  توفير  منها 

واخلبرات. واملعارف 

التقارب  تقييم  خدمات  مي  مقدِّ ع  تشجِّ أن  الدولية  احلكومية  واملنظمات  للدول  5- ينبغي 

احلاالت  هذه  فحص  معايير  بشأن  التشاور  على  ولسيطرتها  القضائية  لواليتها  اخلاضعني 

خدمات  تقدمي  قبل  املعنية  واألطراف  الفضائية  املركبات  لي 
ِّ
مشغ مع  بها  اإلخطار  وعتبات 

ا. عمليًّ  
ً
ممكنا يكون  حسبما  التقارب،  تقييم 

باء-5 التوجيهي   املبدأ 
التقارب الحتماالت  اإلطالق  قبل  تقييم  إجراء  بشأن  عملية  نهوج  وضع 

مي خدمات اإلطالق  إلى مقدِّ توعز  أن  الدولية على  واملنظمات احلكومية  الدول  ع  شجَّ
ُ
1- ت

األجسام  بشأن  للتقارب  تقييم  إجراء  في  بالنظر  وسيطرتها  القضائية  لواليتها  اخلاضعني 

التقارب  تقييم  ممارسات  وترويج  تيسير  أجل  ومن  إطالقها.  قبل  إطالقها  املراد  الفضائية 

مي  مقدِّ مبشاركة  تعمل،  أن  على  الدولية  احلكومية  واملنظمات  الدول  ع  شجَّ
ُ
ت اإلطالق،  قبل 

حسب  وسيطرتها،  القضائية  لواليتها  اخلاضعة  املعنية  الكيانات  وسائر  اإلطالق  خدمات 

وحتسينها.  وتنفيذها  الصلة  ذات  واإلجراءات  األساليب  وضع  على  االقتضاء، 

مي خدمات اإلطالق  إلى مقدِّ توِعز  أن  الدولية على  واملنظمات احلكومية  الدول  ع  شجَّ
ُ
2- ت

اخلاضعني لواليتها القضائية وسيطرتها بأن يلتمسوا الدعم عند اللزوم من الكيانات املناسبة 

املتعلقة  املعلومات  بتبادل  لها  ص 
َّ
املرخ نة  املعيَّ الكيانات  طريق  عن  التقارب،  بتقييم  املعنية 

الصلة،  ذات  املنطبقة  التنظيمية  للوائح   
ً
ووفقا االقتضاء  اإلطالق، حسب  قبل  التقارب  بتقييم 

اإلطالق.  قبل  االقتراب  لتقييم 

اإلطالق،  قبل  للتقارب  ن  معيَّ تقييم  إجراء  عند  اإلطالق،  خدمات  مو  مقدِّ ع  3- يشجَّ

ن،  املعيَّ التقييم  هذا  بشأن  املعنية  الدولية  احلكومية  واملنظمات  الدول  مع  عملهم  على تنسيق 
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املعلومات عن عمليات  بتبادل  لها  ص 
َّ
نة املرخ املعيَّ الكيانات  حسب االقتضاء، وذلك من خالل 

اإلطالق. قبل  التقارب  تقييم 

مي خدمات اإلطالق  أن تضع، مبشاركة مقدِّ الدولية  واملنظمات احلكومية  للدول  4- ينبغي 

دولية  معايير  اللزوم،  حسب  وسيطرتها  القضائية  لواليتها  اخلاضعة  املعنية  الكيانات  وسائر 

 
ً
تيسيرا اإلطالق،  قبل  تقارب  تقييم  إلجراء  الالزمة  الصلة  ذات  املعلومات  لوصف  دة  موحَّ

األطراف. بني  عليه  فق  املتَّ النحو  على  اإلطالق،  قبل  التقارب  تقييم  في إجراء  الدعم  لتقدمي 

من  جتريه  ا  عمَّ املعلومات  تبادل  على  الدولية  احلكومية  واملنظمات  الدول  ع  شجَّ
ُ
5- ت

ر مخاطر ارتطام األجسام الفضائية املعتزم إطالقها  تقييمات حتليلية لالجتاهات املتعلقة بتغيُّ

بأجسام فضائية أخرى تعمل على مقربة من املواضع املدارية املزمعة لتلك األجسام الفضائية 

املعتزم إطالقها.

القائمة  اآلليات  أن تنظر في استخدام  الدولية على  الدول واملنظمات احلكومية  ع  شجَّ
ُ
6- ت

التي  اإلطالق  مواعيد  عن  املعلومات  لتبادل  احلال،  مقتضى  حسب  جديدة،  آليات  تهيئة  أو 

اإلشعارات  وتبادل  الفضائية،  لألجسام  املستقبلية  التشكيلة  في  التغييرات  تقييم  في  تفيد 

استبانة  تيسير  في  تفيد  التي  اإلطالق  خطط  عن  معلومات  تتضمن  التي  لإلطالق  السابقة 

املناطق  بشأن  والطيارين  ارين  للبحَّ إشعارات  وإرسال   ،
ً
حديثا قة 

َ
ل
ْ
املُط الفضائية  األجسام 

هذه  ومواصفات  محتويات  وينبغي أن تكون  إليها.  الوصول  د  ُيقيَّ التي  واجلوية  البحرية 

املقصود منها. للغرض  مناسبة  املعلومات 

صة  7- ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تنظر، من خالل عملية تشاورية مخصَّ

في إطار جلنة استخدام الفضاء اخلارجي في األغراض السلمية، في اتخاذ مواقف مشتركة 

هذه  وتعزيز  اإلطالق،  قبل  التقارب  تقييم  إلجراء  تقدميها  الالزم  املعلومات  ماهية  بشأن 

املشتركة. املواقف 

باء-6  التوجيهي   املبدأ 
الفضاء  بطقس  املتعلقة  التشغيلية  والتنبؤات  البيانات  تبادل 

بطقس  يتعلق  ما  جمع  ز  وتعزِّ تدعم  أن  الدولية  احلكومية  واملنظمات  للدول  1- ينبغي 

طقس  مناذج  من  ة  مستمدَّ وتنبؤات  نواجت  ومن  حاسمة  أهمية  ذات  بيانات  من  الفضاء 

ا  آنيًّ ونشرها،  البعيد  األمد  في  واستمراريتها  ا  تبادليًّ ومعايرتها  وتبادلها  وحفظها  الفضاء، 

البعيد. األمد  في  اخلارجي  الفضاء  أنشطة  استدامة  لتعزيز  كوسيلة  احلال،  اقتضى  إذا 

وتبادل  الفضاء  طقس  رصد  على  اإلمكان،  قدر  املواظبة،  على  الدول  تشجيع  2- ينبغي 

الفضاء. بطقس  املتعلقة  البيانات  لقواعد  دولية  شبكة  إنشاء  بهدف  واملعلومات  البيانات 
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التي  البيانات  مجموعات  حتديد  تدعم  أن  الدولية  احلكومية  واملنظمات  للدول  3- ينبغي 

كما  الفضاء،  طقس  مجال  في  البحوث  وإجراء  اخلدمات  تقدمي  في  حاسمة  أهمية  لها 

بيانات  لتبادل  أو شرط  قيد  دون  املجال  فتح  بشأن  اعتماد سياسات  في  تنظر  أن  لها  ينبغي 

وُيَحثُّ  واألرضية.  الفضائية  موجوداتها  من  ة  املستمدَّ احلاسمة  األهمية  ذات  الفضاء  طقس 

أو  املدني  املجتمع  أو  إلى احلكومات  املنتمية  الفضاء من اجلهات  بيانات طقس  مالكي  جميع 

وحفظها  البيانات  تلك  على  أو شرط  قيد  دون  الع 
ِّ
االط إمكانية  إتاحة  على  التجاري  القطاع 

املشتركة. املصلحة  فيه  ملا 

وشبه  اآلني  التبادل  في  تنظر  أن   
ً
أيضا الدولية  احلكومية  واملنظمات  للدول  4- ينبغي 

طقس  مجال  في  احلاسمة  األهمية  ذات  البيانات  ومنتجات  للبيانات  د،  موحَّ بشكل  اآلني، 

بيانات  من  لديها  ما  على  الع 
ِّ
االط بشأن  دة  موحَّ بروتوكوالت  وتعتمد  ز  تعزِّ وأن  الفضاء، 

التشغيل  إمكانية  ز  تعزِّ وأن  الفضاء،  طقس  مجال  في  حاسمة  أهمية  ذات  بيانات  ومنتجات 

والباحثني  املستخدمني  الع 
ِّ
الط  

ً
تسهيال الفضاء،  طقس  لبيانات  اإللكترونية  للبوابات  الَبْيني 

اآلني  التبادل  في  البيانات  لهذه  اآلني  من التبادل   
ً
كثيرا االستفادة  وميكن  البيانات.  على 

البعيد. األمد  في  اخلارجي  الفضاء  أنشطة  باستدامة  صل  يتَّ فيما  البيانات  من  أخرى  ألنواع 

ق إزاء ضمان االستمرار  باع نهج منسَّ
ِّ
5- ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية كذلك ات

وسدها  القياس  في  الرئيسية  الثغرات  واكتشاف  الفضاء  طقس  رصد  في  البعيد  األمد  في 

الفضاء. بيانات طقس  و/أو  معلومات  إلى  األهمية احلاسمة  ذات  االحتياجات  تلبية  أجل  من 

د االحتياجات ذات األولوية القصوى  الدولية أن حتدِّ 6- ينبغي للدول واملنظمات احلكومية 

بشأن  سياسات  تعتمد  وأن  الفضاء،  بطقس  والتنبؤات  ونواجتها  الفضاء  طقس  مناذج  من 

َحثُّ جميع 
ُ
وت أو شرط.  قيد  دون  الفضاء  ة من مناذج طقس  املستمدَّ والتنبؤات  النواجت  تبادل 

اجلهات املنتمية إلى احلكومات أو املجتمع املدني أو القطاع التجاري التي تقوم بوضع مناذج 

أو  قيد  دون  الع 
ِّ
االط إمكانية  إتاحة  على  الفضاء  بطقس  تنبؤات  وبتوفير  الفضاء  لطقس 

املصلحة  فيه  ملا  وحفظها  الفضاء  طقس  مناذج  من  ة  املستمدَّ والتنبؤات  النواجت  على  شرط 

امليدان. هذا  في  والتطوير  البحث  جهود  ز  سيعزِّ الذي  األمر  املشتركة، 

طقس  خدمات  مي  مقدِّ ع  تشجِّ أن   
ً
أيضا الدولية  احلكومية  واملنظمات  للدول  7- ينبغي 

يلي: ما  على  لها  التابعني  الفضاء 

أداء  بهدف حتسني  التنبؤات  ومن  الفضاء  من مناذج طقس  ة  املستمدَّ النواجت  بني  )أ( املقارنة   

التنبؤات؛ دقة  وزيادة  النماذج 

احلاسمة،  األهمية  ذات  والالحقة  السابقة  للنواجت  د  موحَّ بشكل  العلني  والنشر  )ب( التبادل   

التنبؤات؛ ومن  الفضاء  طقس  مناذج  من  ة  املستمدَّ
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نواجت  من  لديها  ما  على  الع 
ِّ
لالط دة  موحَّ بروتوكوالت  باعتماد  املستطاع،  قدر  )ج( القيام،   

استعمالها،  والباحثني  املستخدمني  على  ليسهل  التنبؤات،  ومن  الفضاء  طقس  مناذج  من  ة  مستمدَّ

الفضاء؛ بطقس  املتعلقة  اإللكترونية  للبوابات  الَبْيني  التشغيل  قابلية  منها  بوسائل 

الفضاء  طقس  خدمات  مي  مقدِّ على  الفضاء  طقس  بشأن  التنبؤات  توزيع  )د( تنسيق   

التشغيليني. النهائيني  واملستخدمني 

باء-7 التوجيهي   املبدأ 
بشأن  بها  املعمول  املمارسات  وجمع  الفضاء  طقس  بشأن  وأدوات  مناذج  وضع 

الفضاء  طقس  من آثار  التخفيف 

 الكتشاف وسد الثغرات 
ً
قا  منسَّ

ً
1- ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تتبع نهجا

التي تشوب مناذج البحث والنماذج التشغيلية وأدوات التنبؤ الالزمة لتلبية احتياجات األوساط 

عند  وينبغي،  ومستخدميها.  الفضاء  طقس  مبعلومات  املتعلقة  اخلدمات  مي  ومقدِّ العلمية 

ملواصلة حتسني  والتطوير  البحث  وتشجيع  لدعم  قة  منسَّ جهود  بذل  ذلك  يشمل  أن  اإلمكان، 

واحلقل  الشمسية  البيئة  ر  تغيُّ آثار  مراعاة  مع  به،  التنبؤ  وأدوات  الفضاء  طقس  مناذج 

اخلارجي  الفضاء  استخدام  جلنة  والسيما في إطار  االقتضاء،  حسب  لألرض،  املغنطيسي 

املنظمة  مثل  أخرى  كيانات  مع  بالتعاون  وكذلك  الفرعيتني،  وجلنتيها  السلمية  األغراض  في 

الفضاء. بيئة  لرصد  الدولية  واخلدمة  اجلوية  لألرصاد  العاملية 

بشأن  والتنسيق  التعاون  ع  وتشجِّ تدعم  أن  الدولية  احلكومية  واملنظمات  للدول  2- ينبغي 

الشذوذ  التنبؤات ورصد جوانب  الفضاء ومنذجة  العمليات األرضية والفضائية لرصد طقس 

اتخاذ  وميكن  الفضائية.  األنشطة  حلماية  الفضاء،  طقس  آثار  عن  واإلبالغ  في السواتل 

يلي: ما  منها  الصدد  هذا  في  عملية  تدابير 

)أ( إدراج عتبات حلالة طقس الفضاء في الوقت الراهن وفي املستقبل ضمن معايير اإلطالق   

الفضاء؛ في 

حتديد  بشأن  الفضاء  طقس  خدمات  مي  مقدِّ مع  التعاون  على  السواتل  لي 
ِّ
مشغ )ب( تشجيع   

بها  يوَصى  دة  محدَّ توجيهية  مبادئ  واستنباط  الشذوذ  جوانب  من  احلد  في  فائدة  املعلومات  أكثر 

ضة إلشعاعات  البيئة معرَّ بخصوص العمليات املدارية. فعلى سبيل املثال، قد يتطلب األمر، إذا كانت 

ذلك؛ إلى  وما  مبناورات  والقيام  البرامجيات  حتميل  لتأخير  إجراءات  اتخاذ  خطرة، 

األرض  في  الفضاء  طقس  بآثار  يتعلق  فيما  وتبادلها  وتوليفها  املعلومات  جمع  )ج( تشجيع   

الفضائية؛ املركبات  منها  م 
ُ
ظ

ُ
ن في  الشذوذ  وجوانب  والفضاء، 

الفضاء.  بطقس  املتعلقة  املعلومات  عن  لإلبالغ  د  موحَّ شكل  استخدام  على  )د( التشجيع   

على  الفضائية،  املركبات  في  الشذوذ  جوانب  عن  باإلبالغ  يتعلق  فيما  السواتل،  لو 
ِّ
مشغ ع  وُيشجَّ

اجلوية؛ األرصاد  بسواتل  املعني  التنسيق  فريق  اقترحه  الذي  بالنموذج   
ً
علما اإلحاطة 
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السواتل،  في  الشذوذ  جوانب  عن  بيانات  تبادل  لتعزيز  سياسات  وضع  على  )ه( التشجيع   

الفضاء؛ طقس  على  بة 
ِّ
املترت باآلثار  يتعلق  فيما 

بهذا  املتعلقة  املعارف  ونقل  الفضاء  طقس  بيانات  استخدام  على  التدريب  )و( تشجيع   

الفضاء. ميدان  في  الناشئة  القدرات  ذات  البلدان  مشاركة  مراعاة  مع  االستخدام، 

أجل حماية  من  لتدابير  و/أو  قانونية  لقيود  تخضع  قد  البيانات  بعض  أنَّ  به  م 
َّ
املسل من   -3

األطراف  دة  املتعدِّ وااللتزامات  الوطنية  للتشريعات   
ً
وفقا يتها،  سرِّ أو  املعلومات  ملكية  حقوق 

الدولي. والقانون  االنتشار  منع  وقواعد 

وجتميع  دولية  معايير  وضع  على  تعمل  أن  الدولية  احلكومية  واملنظمات  للدول  4- ينبغي 

طقس  آثار  من  للتخفيف  السواتل  تصميم  مجال  في  واملنطبقة  بها  املعمول  املمارسات 

التوجيهية  واملبادئ  املمارسات  بشأن  املعلومات  تبادل  يشمل  أن  لذلك  وميكن  الفضاء. 

م 
ُ
ظ

ُّ
الن على  الفضاء  طقس  آثار  من  للتخفيف  بالتصميم  يتعلق  فيما  املستفادة  والدروس 

الفضاء  مستعملي خدمات طقس  باحتياجات  تتعلق  وتقارير  وثائق  وكذلك  العاملة،  الفضائية 

من  بذلك  صل  يتَّ وما  التكلفة  إلى  الفائدة  نسبة  وحتليل  الثغرات  وحتليل  القياس  ومتطلبات 

الفضاء. بطقس  خاصة  حتليالت 

ع الكيانات اخلاضعة لواليتها القضائية و/أو سيطرتها على ما يلي: 5- ينبغي للدول أن تشجِّ

آثار  بسبب  األعطال  إصالح  من  ن 
ِّ
متك آليات  إدماج  على  السواتل،  تصميم  في  )أ( احلرص،   

اآلمن؛ التشغيل  آلية   
ً
مثال ذلك  ومن  الضارة،  الفضاء  طقس 

عند  منها  التخلص  ملهام  والتخطيط  السواتل  تصميم  في  الفضاء  طقس  آثار  )ب( مراعاة   
املخلفات  مدار  إلى  الفضائية  املركبات  وصول  ضمان  أجل  من  وذلك  التشغيلية،  صالحيتها  انتهاء 

احلطام  لتخفيف  التوجيهية  للمبادئ   
ً
وفقا املناسب،  بالشكل  املدار  من  إنزالها  أو  ر  املقرَّ الفضائية 

يشمل  أن  وينبغي  السلمية.  األغراض  في  اخلارجي  الفضاء  استخدام  جلنة  عن  الصادرة  الفضائي 

املناسب. ي  احلدِّ التحليل  إجراء  ذلك 

ج لهذه التدابير لدى الدول األعضاء فيها.  أن تروِّ
ً
6- ينبغي للمنظمات احلكومية الدولية أيضا

االجتماعية- وتبعاتها  الضارة  الفضاء  طقس  آثار  مخاطر  م  تقيِّ أن  للدول  7- ينبغي 

لكل  تتاح  وأن  الدراسات  هذه  نتائج  ر 
َ

نش
ُ
ت أن  وينبغي  التكنولوجية.  مها 

ُ
ظ

ُ
ن على  االقتصادية 

اخلارجي  الفضاء  أنشطة  استدامة  بشأن  مدروسة  قرارات  اتخاذ  في  إليها  لالستناد  الدول 

م 
ُ
ظ

ُ
ن على  الفضاء  لطقس  الضارة  اآلثار  من  التخفيف  بشأن  ال سيما  البعيد،  األمد  في 

العاملة. الفضاء 
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باء-8 التوجيهي   املبدأ 
خصائصها  عن  النظر  بصرف  وتشغيلها،  الفضائية  األجسام  تصميم 

والتشغيلية الفيزيائية 

ز  تعزِّ التي  التصميم  لنهوج  الترويج  على  الدولية  احلكومية  واملنظمات  الدول  ع  شجَّ
ُ
1- ت

مبا  والتشغيلية،  الفيزيائية  خصائصها  عن  النظر  بصرف  الفضائية،  األجسام  ب 
ُّ
تعق إمكانية 

وجودها  فترة  مدى  على  بها 
ُّ
تعق يصعب  التي  واألجسام  الصغيرة  الفضائية  األجسام  فيها 

حلول  تشمل  أن  وميكن  املدار.  في  ملوضعها  والدقيق  الصحيح  التحديد  ر  وتيسِّ املدار،  في 

الفضائية. األجسام  تلك  منت  على  مناسبة  تكنولوجيا  استخدام  هذه  التصميم 

األجسام  لي 
ِّ
ومشغ صانعي  ع  تشجِّ أن  الدولية  احلكومية  واملنظمات  للدول  2- ينبغي 

والتشغيلية،  الفيزيائية  خصائصها  عن  النظر  بصرف  األجسام،  تلك  تصميم  على  الفضائية 

بتخفيف  املتعلقة  املنطبقة  والدولية  الوطنية  التوجيهية  و/أو املبادئ  للمعايير  متتثل  بحيث 

في  مهمتها  انتهاء  بعد  الفضائية  األجسام  وجود  مدة  من  احلد  بغية  الفضائي  احلطام 

على  الدولية  احلكومية  واملنظمات  الدول  ع  شجَّ
ُ
وت اخلارجي.  الفضاء  من  املحمية  املناطق 

انتهاء عمرها  عند  منها  والتخلص  الفضائية  األجسام  تشغيل  عن  واملعلومات  اخلبرات  تبادل 

في األمد البعيد. اخلارجي  الفضاء  أنشطة  الستدامة   
ً
دعما التشغيلي، 

الفضائية،  البرامج  جلميع  بالنسبة  الصغيرة  الفضائية  األجسام  أهمية  إلى  3- بالنظر 

هذا  تنفيذ  يدعم  الفضاء،  بارتياد  العهد  احلديثة  والبلدان  النامية  للبلدان  بالنسبة   
ً
وخاصة

الفضائية  األجسام  وتشغيل  إطالق  ذلك  في  مبا  الفضائية،  البرامج  تطوير  التوجيهي  املبدأ 

أنشطة  استدامة  ز  يعزِّ نحو  على  بها، 
ُّ
تعق يصعب  أخرى  فضائية  أجسام  أي  أو  الصغيرة 

البعيد. األمد  في  اخلارجي  الفضاء 
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باء-9  التوجيهي   املبدأ 
إلى  الفضائية  األجسام  بعودة  املرتبطة  للمخاطر  ي  للتصدِّ تدابير  اتخاذ 

م
ُّ
للتحك خاضعة  غير  بطريقة  اجلوي  الغالف 

1- ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية وضع إجراءات من أجل تزويد الدول األخرى 

ا،  عمليًّ ممكن  وقت  أقرب  في  نة،  املعيَّ الكيانات  طريق  عن  املتحدة،  لألمم  العام  األمني  و/أو 

م 
ُّ
للتحك اخلاضعة  غير  عة 

َّ
املتوق العودة  عن  مبعلومات  اللزوم،  عند  من حتديثات  ومع ما يلزم 

القضائية وسيطرتها، ومن  لواليتها  تكون خاضعة  التي  املحتملة اخلطورة  الفضائية  لألجسام 

للدول  وينبغي  األحداث.  بتلك  املرتبطة  املخاطر  من  التخفيف  بغية  والتنسيق  التواصل  أجل 

أن  الفضائية  األجسام  ب 
ُّ
تعق على  قدرات  لديها  ليس  التي  الدولية  احلكومية  واملنظمات 

تلتمس الدعم من الدول واملنظمات احلكومية الدولية األخرى التي تتاح لديها تلك القدرات. 

غير  عة 
َّ
املتوق العودة  عن  أولية  معلومات  على  دولية  حكومية  منظمة  أو  دولة  حصلت  فإذا 

لدولة  القضائية  للوالية  خاضعة  تكون  اخلطورة  محتملة  فضائية  ألجسام  م 
ُّ
للتحك اخلاضعة 

املنظمة  أو  الدولة  تلك  تطلع  أن  لها  ينبغي  ولسيطرتها،  أخرى  دولية  حكومية  منظمة  أو 

كان  وإذا  لديها.  نة  املعيَّ الكيانات  طريق  عن  املعلومات  تلك  على  األخرى  الدولية  احلكومية 

م 
ُّ
عة غير اخلاضعة للتحك

َّ
لدى دولة أو منظمة حكومية دولية معلومات أولية عن العودة املتوق

أو  لها  خاضعة  تكون  التي  القضائية  الوالية  عرف 
ُ
ت ال  اخلطورة  محتملة  فضائية  ألجسام 

على  املتحدة  األمم  و/أو  الدول  سائر  ِلع 
ْ
ط

ُ
ت أن  لها  ينبغي  سيطرتها،  حتت  تكون  التي  اجلهة 

نة.  املعيَّ الكيانات  طريق  عن  املعلومات  هذه 

واملوارد  التقنية  القدرات  لديها  التي  الدولية  احلكومية  واملنظمات  للدول   2- ينبغي 

تقدم  أن  اجلوي  الغالف  إلى  تعود  أن  املتوقع  األجسام  على  قضائية  والية  لديها  و/أو التي 

 )مببادرة منها و/أو تلبية لطلب( من أجل حتسني إمكانية التعويل 
ً
املساعدة إلى بعضها بعضا

م ألجسام فضائية محتملة اخلطورة، مثل 
ُّ
للتحك العودة غير اخلاضعة  ع 

ُّ
توق النتائج عند  على 

ب األجسام وإعداد معلومات عن مسارها. وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن 
ُّ
تعق

م لألجسام الفضائية.
ُّ
للتحك العودة غير اخلاضعة  القدرات في مجال رصد  بناء  تتعاون على 

للجسم  املداري  التحليق  من  األخيرة  املرحلة  في  الذكر  اآلنفة  اإلجراءات  إعمال  3- ينبغي 

التسياري، وكذلك عند استبانة وصول  انتهاء حتليقه  د من 
ُّ
التأك الفضائي واستخدامها حلني 

 ميس ذلك 
َّ
 وعلى أال

ً
اجلسم الفضائي أو شظاياه إلى سطح األرض، عندما يكون ذلك ممكنا

الفضائية  األجسام  بعودة  املرتبطة  املحتملة  اخلطيرة  األحداث  بشأن  أولية  معلومات  بتقدمي 

م. 
ُّ
للتحك خاضعة  غير  بطريقة  اجلوي  الغالف  إلى 

من  لديها  ما  املناسب  الوقت  في  م  تقدِّ أن  الدولية  احلكومية  واملنظمات  للدول  4- ينبغي 

عن  الناشئة  للمخاطر  ي  التصدِّ لدعم  ا،  عمليًّ  
ً
ممكنا يكون  حسبما  الصلة،  ذات  املعلومات 

املعلومات  محتويات  تكون  أن  وينبغي  م. 
ُّ
للتحك غير خاضعة  بطريقة  الفضائية  األجسام  عودة 
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ومواصفاتها مناسبة إلى أقصى حدٍّ ممكن للتوعية، حسب االقتضاء، باحلاالت الطارئة التي 

مخاطر  على  تنطوي  م 
ُّ
للتحك خاضعة  غير  بطريقة  الفضائية  األجسام  عودة  عن  تنشأ  قد 

م  تقدِّ بأن  لها  يؤذن  مناسبة  كيانات  تعيني  الدولية  احلكومية  واملنظمات  للدول  وينبغي  كبيرة. 

هذه املعلومات. ى 
َّ
وتتلق وتطلب 

تقلل  تصميم  تقنيات  تطبيق  في  تنظر  أن  الدولية  احلكومية  واملنظمات  للدول  5- ينبغي 

عودة  عند  ر  تتدمَّ ال  التي  الفضائية  األجسام  بشظايا  املرتبطة  املخاطر  من  حد  أدنى  إلى 

م.
ُّ
للتحك خاضعة  غير  بطريقة  الفضائي  اجلسم 

وإعادة  الفضائيني  حني 
َّ
املال بإنقاذ  اخلاص  االتفاق  من   5 املادة  بأحكام  املساس  6- دون 

الدول  أو  للدولة  ينبغي  اخلارجي،  الفضاء  في  قة 
َ
ل
ْ
املُط األجسام  ورد  الفضائيني  حني 

َّ
املال

املكونة  األجزاء  أو  فضائي  فيها جسم  اكُتشف  التي  األراضي  على  القضائية  الوالية  صاحبة 

املنظمة  أو  الدولة  ترد على طلب  أن  األرض،  إلى سطح  أنها وصلت  فيها  ُيفترض  أو التي  له 

احلكومية الدولية التي لها الوالية القضائية والسيطرة على ذلك اجلسم لعقد مشاورات في 

القضائية  الوالية  لها  التي  الدولية  احلكومية  املنظمة  أو  الدولة  فيها  تسدي  املناسب،  الوقت 

رت  تضرَّ قد  تكون  أن  يحتمل  التي  الدول  أو  إلى الدولة  املشورة  اجلسم  ذلك  على  والسيطرة 

والتحليل  والتقييم  ف  والتعرُّ البحث  في أعمال  ذلك،  على  االتفاق  حال  في  وتساعدها،  منه 

اكُتِشف  التي  الدول  أو  للدولة  وينبغي  شظاياه.  أو  باجلسم  يتعلق  فيما  واإلعادة  واإلخالء 

فيها  األرض  سطح  بلغا  قد  شظاياه  أو  اجلسم  أنَّ  ُيعتقد  أو  شظاياه  أو  فضائي  جسم  فيها 

اجلسم  يخضع  التي  الدولية  احلكومية  املنظمة  أو  الدولة  من  الواردة  الطلبات  على  تردَّ  أن 

بني  القيام  أجل  من  املناسبة  اإلجراءات  باع 
ِّ
الت سيطرتها  أو  القضائية  لواليتها  الفضائي 

مكوناته،  أو  الفضائي  اجلسم  يخص  فيما  والتحليل  والتقييم  ف  التعرُّ بأعمال  أمور  جملة 

رت  تدمَّ قد  تكون  ال  أن  ميكن  خطرة  مواد  أيِّ  عن  ية 
ِّ
املتأت ة  الضارَّ اآلثار  ب 

ُّ
جتن أجل  من 

م.
ُّ
للتحك خاضعة  غير  بطريقة  عودته  عند 

باء-10 التوجيهي   املبدأ 
عبر  ة  املارَّ الليزر  أشعة  مصادر  استخدام  عند  االحتياط  تدابير  مراعاة 

اخلارجي الفضاء 

الفضاء  عبر  مترُّ  أشعة  تولد  ليزر  أجهزة  حكومي  غير  و/أو  حكومي  كيان  استخدم  إذا 

هذا  يقع  التي  الدولية  احلكومية  املنظمة  أو  للدولة  فينبغي  األرض،  من  القريب  اخلارجي 

 
ً
ل احتمال إضاءة أشعة الليزر عرضا

ِّ
الكيان حتت واليتها القضائية ويخضع لسيطرتها أن حتل

مع  تالقيه  نقطة  عند  الليزر  إشعاع  لقوة  ا  كميًّ  
ً
تقييما وجتري  ة؛  املارَّ الفضائية  لألجسام 

و/أو  للخلل  الفضائية  األجسام  ض  تعرُّ خطر  أمكن  إذا  م  وأن تقيِّ العابرة؛  الفضائية  األجسام 

تدابير االحتياط املالئمة عند الضرورة.  ق  م بسبب هذه اإلضاءة، وأن تطبِّ
ُّ
التحط التلف و/أو 
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الدويل الصعيد  على  والتوعية  القدرات  وبناء  جيم- التعاون 

جيم-1 التوجيهي   املبدأ 
اخلارجي  الفضاء  أنشطة  الستدامة   

ً
دعما وتيسيره  الدولي  التعاون  تعزيز 

البعيد األمد  في 

البلدان،  جميع  لتمكني  ره  وتيسِّ الدولي  التعاون  ع  تشجِّ أن  الدولية  احلكومية  واملنظمات  للدول  ينبغي 

وخاصة البلدان النامية واحلديثة العهد بارتياد الفضاء، من تنفيذ هذه املبادئ التوجيهية. وينبغي أن 

جهود  في  االقتضاء،  املشاركة، حسب  فرصة  األكادميي  والقطاع  اخلاص  والقطاع  العام  للقطاع  تتاح 

العلمية والتكنولوجيا  الدولي، الذي ميكن أن يشمل جملة أمور منها تبادل اخلبرات واملعارف  التعاون 

ات في مجال األنشطة الفضائية، وذلك على أساس منصف وتوافقي. واملعدَّ

جيم-2  التوجيهي   املبدأ 
األمد  في  اخلارجي  الفضاء  أنشطة  باستدامة  املتعلقة  التجارب  تبادل 

املعلومات لتبادل  االقتضاء،  حسب  جديدة،  إجراءات  ووضع  البعيد 

عليه، جتاربها  متفق  هو  ما  وفق  تتبادل،  أن  الدولية  احلكومية  واملنظمات  للدول  1- ينبغي 

مع  البعيد،  األمد  في  اخلارجي  الفضاء  أنشطة  باستدامة  املتعلقة  ومعلوماتها  وخبراتها 

معلومات  جمع  لتيسير  إجراءات  وتعتمد  تضع  وأن  احلكومية،  غير  الكيانات  منها  جهات 

تلك  وتعميم  البعيد  األمد  في  الفضاء  أنشطة  استدامة  بتعزيز  الكفيلة  والوسائل  ُبل  السُّ عن 

لتبادل  إجراءاتها  الدولية، عند حتسني  واملنظمات احلكومية  بفعالية. وميكن للدول   املعلومات 

كيانات  تستخدمها  التي  القائمة  البيانات  تبادل  ممارسات  اعتبارها  في  تضع  أن  املعلومات، 

حكومية. غير 

في  فائدة  ذات  وخبراتها  فضائية  أنشطة  في  املنخرطة  اجلهات  جتارب  اعتبار  2- وينبغي 

 ، ثمَّ ومن  البعيد.  األمد  في  اخلارجي  الفضاء  أنشطة  استدامة  لتعزيز  الة  فعَّ تدابير  وضع 

لتعزيز  الصلة  ذات  واخلبرات  التجارب  الدولية  احلكومية  واملنظمات  الدول  تتبادل  أن  ينبغي 

البعيد. األمد  في  الفضاء  أنشطة  استدامة 

جيم-3  التوجيهي   املبدأ 
القدرات  بناء  ودعم  تشجيع 

الفضاء  أنشطة  في  خبرة  لديها  التي  الدولية  احلكومية  واملنظمات  للدول  1- ينبغي 

حديثة  فضائية  برامج  لديها  التي  النامية  البلدان  في  القدرات  بناء  وتدعم  ع  تشجِّ أن 
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بشأن  ومعارفها  خبرتها  زيادة  مثل  تدابير  خالل  من  وذلك  توافقي،  أساس  على  العهد، 

بشأن  مشتركة  عمليات  وإجراء  ومداراته  التحليق  وديناميات  الفضائية  املركبات  تصميم 

املناسبة  املدارية  البيانات  على  الع 
ِّ
االط إمكانية  وإتاحة  التقارب  وتقييم  املدارية   احلسابات 

الترتيبات  خالل  من  الفضائية  األجسام  لرصد  املناسبة  األدوات  من  واالستفادة  والدقيقة 

املناسبة.

بناء  بشأن  احلالية  املبادرات  تدعم  أن  الدولية  احلكومية  واملنظمات  للدول  2- ينبغي 

التعاون  من  والدولي،  الوطني  القانون  مع  تتوافق  جديدة،  ألشكال  ج  تروِّ وأن  القدرات 

حشد  على  البلدان  مساعدة  أجل  من  والدولي  اإلقليمي  الصعيدين  على  القدرات  وبناء 

ق 
ِّ
حوكمة حتق وأساليب  تنظيمية  طر 

ُ
وأ ومعايير  تقنية  قدرات  وإيجاد  واملالية  البشرية   املوارد 

على  املستدامة  والتنمية  البعيد  األمد  في  اخلارجي  الفضاء  أنشطة  استدامة  وتدعم  الكفاءة 

األرض. كوكب 

القدرات  بناء  مجال  في  جهودها  ق  تنسِّ أن  الدولية  احلكومية  واملنظمات  للدول  3- ينبغي 

في  الكفاءة  لتحقيق   
ً
ضمانا الفضائية،  البيانات  على  الع 

ِّ
االط إمكانية  وإتاحة  الفضائية 

واجلهود  الوظائف  في  لها  داعي  ال  ازدواجية  أيِّ  اجتناب  وضمان  املتاحة  املوارد  استخدام 

أنشطة  وتشمل  ومصاحلها.  النامية  البلدان  احتياجات  مراعاة  مع  واملناسب،  املعقول  بالقدر 

ومن  وأدوات  وبيانات  ومعلومات  من خبرات  يلزم  ما  وتبادل  والتدريب  التثقيف  القدرات  بناء 

التكنولوجيا. نقل  على  عالوة  وتقنياتها،  اإلدارة  منهجيات 

إمكانية  إتاحة  إلى  تسعى  أن  الدولية  احلكومية  واملنظمات  للدول   
ً
أيضا 4- ينبغي 

الكوارث  من  رة  املتضرِّ للبلدان  الصلة  ذات  الفضائية  والبيانات  املعلومات  على  الع 
ِّ
االط

وأن  والن زاهة،  واحلياد  اإلنسانية  االعتبارات  مراعاة  مع  الكوارث،  من  أو غيرها  الطبيعية 

هذه  استخدام  من  املستفيدة  البلدان  متكني  إلى  تهدف  التي  القدرات  بناء  أنشطة  تدعم 

املعلوماُت  أزماٍت  تواجه  التي  للبلدان  تتاح  أن  وينبغي  األمثل.  النحو  على  واملعلومات   البيانات 

وضوح  من  يكفي  ومبا  شرط  أو  قيد  ودون  وسهولة  بسرعة  املذكورة   
ُ
الفضائية والبياناُت 

وزماني. مكاني 

جيم-4  التوجيهي   املبدأ 
الفضائية باألنشطة  الوعي  إذكاء 

الناس  عامة  لدى  الوعي  إذكاء  على  تعمل  أن  الدولية  احلكومية  واملنظمات  للدول  1- ينبغي 

مبا ألنشطة الفضاء من فوائد اجتماعية مهمة ومن ثمَّ بأهمية تعزيز استدامة أنشطة الفضاء 

اخلارجي في األمد البعيد. وينبغي، لهذا الغرض، أن تقوم الدول واملنظمات احلكومية الدولية 

مبا يلي:
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بالتنمية  املتعلقة  وتطبيقاتها  الفضاء  بأنشطة  الناس  وعامة  املؤسسات  وعي  )أ( زيادة   

للطوارئ؛ ي  والتصدِّ الكوارث  وإدارة  البيئيني  والتقييم  والرصد  املستدامة 

واملمارسات  التنظيمية  اللوائح  بشأن  والتثقيف  القدرات  وبناء  للتوعية  أنشطة  )ب( تنفيذ   

البعيد؛ األمد  في  الفضاء  أنشطة  استدامة  بشأن  بها  املعمول 

 الستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي في األمد 
ً
)ج( تعزيز أنشطة الكيانات غير احلكومية دعما  

البعيد؛

والتشريعات  بالسياسات  املناسبة  احلكومية  غير  والكيانات  العامة  املؤسسات  وعي  )د( إذكاء   

األنشطة الفضائية. على  املنطبقة  والدولية  الوطنية  املمارسات  وأفضل  التنظيمية  واللوائح 

2- ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تزيد وعي عامة الناس بالتطبيقات الفضائية 

من  للطوارئ  ي  والتصدِّ الكوارث  وإدارة  البيئيني  والتقييم  والرصد  املستدامة  للتنمية  رة 
َّ
املسخ

مع  حكومية،  غير  وكيانات  عامة  مؤسسات  مع  مشتركة  جهود  وبذل  املعلومات  تبادل  خالل 

الدولية  احلكومية  واملنظمات  للدول  وينبغي  واملستقبل.  احلاضر  أجيال  احتياجات  مراعاة 

 
ً
اهتماما تولي  أن  الفضاء،  مجال  في  التثقيف  برامج  إعداد  عند  غير احلكومية،  والكيانات 

باستخدام  املتعلقة  املمارسات  وتعزيز  املعارف  زيادة  إلى  الرامية  الدراسية  للدورات  ا  خاصًّ

أن  الدولية  احلكومية  واملنظمات  للدول  وينبغي  املستدامة.  التنمية  لدعم  الفضائية  التطبيقات 

 عن أدوات وبرامج توعية وتثقيف عامة الناس بغية املساعدة 
ً
تبادر إلى جمع املعلومات طواعية

وتنفيذها. مماثلة  أهداف  ذات  أخرى  مبادرات  وضع  على 

التي  التوعية  أنشطة  تعزيز  على  تعمل  أن  الدولية  احلكومية  واملنظمات  للدول  3- ينبغي 

املعنية  احلكومية  غير  الكيانات  من  وغيرها  األكادميية  واألوساط  املعنية  القطاعات  بها  تقوم 

شكل  القدرات  وبناء  والتثقيف  التوعية  مبادرات  خذ  تَّ
َ
ت أن  وميكن  معها.  بالتعاون  جتري  أو 

منشورة  توجيهية  مبادئ  أو  اإلنترنت(،  عبر  بالبث  أو  املشاركني  عقد بحضور 
ُ
)ت دراسية  حلقات 

أساسية  معلومات  على  يحتوي  شبكي  موقع  أو  والدولية،  الوطنية  التنظيمية  للوائح  مكملة 

وميكن  التنظيمية.  باملعلومات  معنية  احلكومة  داخل  اتصال  و/أو جهة  التنظيمي  اإلطار  عن 

في  العاملة  الكيانات  كل   
ً
جيدا  

ً
حتديدا الهدف  دة  املحدَّ والتثقيف  التوعية  أنشطة  تساعد  أن 

يتعلق  فيما  خاصة  التزاماتها،  طبيعة  وفهم  إدراك  حتسني  على  الفضائية  األنشطة  مجال 

ا  بعة حاليًّ ي إلى حتسني االمتثال لإلطار التنظيمي احلالي واملمارسات املتَّ ا قد يؤدِّ بالتنفيذ، ممَّ

عند  األمر  هذا  أهمية  وتشتدُّ  البعيد.  األمد  في  اخلارجي  الفضاء  أنشطة  استدامة   لتعزيز 

التنظيمي  اإلطار  تغيير  بعد  الفضاء  مجال  في  الفاعلة  اجلهات  على  جديدة  التزامات  نشوء 

أو حتديثه.

4- ينبغي تشجيع التعاون بني احلكومات والكيانات غير احلكومية وتعزيزه. وميكن للكيانات 

أن  األكادميية،  واملؤسسات  املهنية  والرابطات  املعني  القطاع  رابطات  فيها  احلكومية، مبا  غير 

تقوم بدور مهم في زيادة الوعي الدولي باملسائل املرتبطة باستدامة أنشطة الفضاء، وكذلك في 



34

الترويج لتدابير عملية ترمي إلى تعزيز هذه االستدامة. وميكن أن تشمل هذه التدابير اعتماد 

املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عن جلنة استخدام الفضاء اخلارجي في 

األغراض السلمية؛ واالمتثال للوائح الراديو الصادرة عن االحتاد الدولي لالتصاالت فيما يتعلق 

الجتناب  الالزمة  البيانات  تبادل  بشأن  وشفافة  مفتوحة  معايير  ووضع  الفضائية؛  باخلدمات 

في  الضارة  األحداث  من  ذلك  غير  أو  الراديوية  للترددات  الضار  أو التشويش  االصطدامات 

مضافرة  في  ا  مهمًّ  
ً
دورا ي  تؤدِّ أن   

ً
أيضا احلكومية  غير  للكيانات  وميكن  اخلارجي.  الفضاء 

الفضاء  أنشطة  من  نة  معيَّ جوانب  إزاء  مشتركة  نهوج  وضع  أجل  من  املعنية  اجلهات  جهود 

البعيد. األمد  في  الفضاء  أنشطة  استدامة  ز  تعزِّ أن   
ً
مجتمعة ميكنها 
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والتقين العلمي  اجملالني  يف  والتطوير  دال- البحث 

دال-1 التوجيهي   املبدأ 
بتعزيز  الكفيلة  ُبل  بالسُّ يتعلق  فيما  والتطوير  البحث  ودعم  تشجيع 

مستدام نحو  على  واستخدامه  اخلارجي  الفضاء  استكشاف 

ع وتدعم البحث والتطوير فيما يتعلق  1- ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تشجِّ

إلى  الرامية  املبادرات  من  وغيرها  املستدامة  الفضائية  واخلدمات  والعمليات  بالتكنولوجيات 

استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه على نحو مستدام، مبا في ذلك األجرام السماوية.

أجل  من  فضائية  بأنشطة  قيامها  عند  الدولية،  احلكومية  واملنظمات  للدول  2- ينبغي 

األغراض  في  السماوية،  األجرام  ذلك  في  مبا  اخلارجي،  الفضاء  واستخدام  استكشاف 

السلمية، أن تضع في اعتبارها، في ضوء الوثيقة اخلتامية الصادرة عن مؤمتر األمم املتحدة 

واالقتصادية  االجتماعية  األبعاد   ،)288/66 العامة  اجلمعية  قرار  )مرفق  املستدامة  للتنمية 

األرض. كوكب  على  املستدامة  للتنمية  والبيئية 

إلى  ل 
ِّ
تقل تكنولوجيات  ع على تطوير  أن تشجِّ الدولية  واملنظمات احلكومية  للدول  3- ينبغي 

بة على صنع وإطالق املوجودات الفضائية وتزيد إلى أقصى 
ِّ
أدنى حدٍّ من اآلثار البيئية املترت

من  أو  الفضائية  املوجودات  استخدام  إعادة  إمكانية  ومن  دة  املتجدِّ املوارد  استخدام  من  حدٍّ 

البعيد. األمد  في  األنشطة  تلك  استدامة  تعزيز  أجل  من  مختلفة  في أغراض  استخدامها 

تدابير  من  يناسب  ما  اتخاذ  في  تنظر  أن  الدولية  احلكومية  واملنظمات  للدول  4- ينبغي 

وذلك  الضار،  التلوث  من  الفضاء  وبيئة  األرض  كوكب  حماية  أجل  من  األمان  لضمان 

تلك  على  تنطبق  قد  التي  احلالية  التوجيهية  واملبادئ  واملمارسات  التدابير  من  باالستفادة 

االقتضاء. عند  جديدة  تدابير  ووضع  األنشطة، 

لدعم  وتطوير  بحث  بأنشطة  تقوم  التي  الدولية  احلكومية  واملنظمات  للدول  5- ينبغي 

مشاركة  على   
ً
أيضا ع  تشجِّ أن  مستدام  نحو  على  واستخدامه  اخلارجي  الفضاء  استكشاف 

األنشطة.  هذه  في  النامية  البلدان 
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دال-2  التوجيهي   املبدأ 
البعيد،  األمد  في  الفضائي  احلطام  مجموع  إلدارة  جديدة  تدابير  ي  تقصِّ

تلك التدابير  تنفيذ  في  والنظر 

وضع  وإمكانية  ضرورة  مدى  ى  تتقصَّ أن  الدولية  احلكومية  واملنظمات  للدول  1- ينبغي 

ر  تطوُّ ملواجهة  تنفيذها،  في  تنظر  وأن  التكنولوجية،  احللول  ذلك  في  مبا  جديدة،  تدابير 

التدابير  هذه  تنفيذ  في  النظر  وينبغي  البعيد.  األمد  في  وإدارته  الفضائي  احلطام  مجموع 

على  مفرطة  تكاليف  فرض  إلى  ي  يؤدِّ ال  نحو  على  احلالية،  التدابير  إلى  إضافة  اجلديدة، 

الفضاء. بارتياد  العهد  احلديثة  للدول  الفضائية  البرامج 

الوطني  الصعيدين  على  تدابير  خذ  تَّ
َ
ت أن  الدولية  احلكومية  واملنظمات  للدول  2- ينبغي 

للمبادئ  االمتثال  زيادة  أجل  من  القدرات،  وبناء  الدولي  التعاون  بينها  من   والدولي، 

في  اخلارجي  الفضاء  استخدام  جلنة  عن  الصادرة  الفضائي  احلطام  لتخفيف  التوجيهية 

السلمية.  األغراض 

الصالحية  لتمديد  أساليب  أمور،  جملة  في  جديدة،  تدابير  ي  تقصِّ يشمل  أن  3- ميكن 

دة  املزوَّ غير  باألجسام  أو  ع احلطام 
َ
بِقط االصطدام  دون  للحيلولة  مبتكرة  وتقنيات  التشغيلية، 

لتخميل  رة  متطوِّ وتدابير  بأخرى،  منها  قطعة  تصادم  دون  وللحيلولة  املسار،  لتغيير  بآليات 

م 
ُ
ظ

ُّ
الن حتلل  على  تساعد  وتصاميم  البعثات،  انتهاء  بعد  منها  والتخلص  الفضائية  املركبات 

اجلوي. الغالف  إلى  م 
ُّ
للتحك غير اخلاضعة  العودة  حاالت  في  الفضائية 

ب تلك التدابير اجلديدة الرامية إلى ضمان استدامة األنشطة الفضائية   تتسبَّ
َّ
4- ينبغي أال

الغالف  إلى  م 
ُّ
للتحك خاضعة  غير  وأخرى  م 

ُّ
للتحك خاضعة  عودة  حاالت  على  تنطوي  والتي 

البيئي  التلوث  منها  ألسباب  لها،  داعي  ال  ملخاطر  املمتلكات  أو  الناس  تعريض  في  اجلوي 

خطرة. مواد  عن  الناجم 

والقانون،  العامة  السياسة  مجالي  في  مسائل  تناول   
ً
أيضا الضروري  من  يكون   5- قد 

والقانون  املتحدة  األمم  ميثاق  ألحكام  اجلديدة  التدابير  هذه  امتثال  ضمان  قبيل   من 

املنطبق. الدولي 
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