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    مقدِّمة  - الًأو  
فقــت جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، يف التقريــر عــن دورهتــا اتَّ  -١

، يف التوصـيات  ٢٠١٥ عـام  السابعة واخلمسني، على أن تنظر، يف دورهتا الثامنـة واخلمسـني، يف  
الشــفافية وبنــاء الثقــة يف أنشــطة تــدابري كفالــة الــواردة يف تقريــر فريــق اخلــرباء احلكــوميني املعــين ب

استبانة التوصيات اليت ميكن تكييفهـا واالسـتفادة منـها إىل    )، هبدف A/68/189الفضاء اخلارجي (
ــا بغــرض ضــمان أمــان العمليــات الفضــائية    واســتدامة أنشــطة الفضــاء   أقصــى مــدى ممكــن عملي

  ).٣٧٣، الفقرة A/69/20(الوثيقة  اخلارجي يف األمد البعيد بوجه عام
، دعـا األمـني العـام الـدول األعضـاء      ٢٠١٤متوز/يوليه  ٣١ويف مذكِّرة شفوية بتاريخ   -٢

يف جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية إىل أن تقــدِّم آراءهــا بشــأن طرائــق   
وردهــا  ة العمليــة مــن التوصــيات. وقــد أعــدَّت األمانــة هــذه املــذكِّرة علــى أســاس ردِّ االســتفاد

  استجابةً لتلك الدعوة.
    

      يف اللجنةعضو  ةمن دول اردد الوالر  - ثانياً  
    إيطاليا    

  [األصل: باإلنكليزية]
    ]٢٠١٥فرباير /شباط ٢[

ت علـى أن تنظـر، يف دورهتـا    فقـ جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي اتَّ     تشري إيطاليـا إىل أنَّ   
كفالـة  الثامنة واخلمسني، يف التوصيات الـواردة يف تقريـر فريـق اخلـرباء احلكـوميني املعـين بتـدابري        

اسـتبانة التوصـيات الـيت ميكـن تكييفهـا      الشفافية وبناء الثقة يف أنشـطة الفضـاء اخلـارجي، هبـدف     
ان العمليـات الفضـائية واسـتدامة    واالستفادة منها إىل أقصى مدى ممكن عمليا بغـرض ضـمان أمـ   

العديــد مــن املبــادئ  . وإيطاليــا مقتنعــة بــأنَّأنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد بوجــه عــام
 ألنشـطة الفضـائية  ااسـتدامة  اقترحها الفريق العامل املعين ب التوجيهية بشأن أفضل املمارسات اليت

أ مـن اجلهـود الراميـة    ال يتجـزَّ  اًل جـزء تقنية، تشكِّ، التابع للجنة الفرعية العلمية واليف األمد البعيد
  . الفضائيةز استدامة األنشطة الشفافية وبناء الثقة اليت تعزِّكفالة إىل تنفيذ تدابري 

 ٦٥/٦٨وتعرب إيطاليا عن تقديرها للمبادرة اليت اختذهتا اجلمعية العامة مبوجب قرارها   
يف أنشـطة الفضـاء اخلـارجي"، الـذي طلبـت فيـه إىل        املعنون "تـدابري كفالـة الشـفافية وبنـاء الثقـة     

األمني العام أن ينشئ، على أساس التوزيع اجلغرايف العادل، فريقا من اخلرباء احلكـوميني ليجـري   
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الثامنـة والسـتني،    دورهتام إىل اجلمعية، يف سة بشأن تدابري كفالة الشفافية وبناء الثقة وأن يقدِّادر
اجلمعيـة   أنَّبـ  مقتنعـة  إيطاليـا واسة الـيت أجراهـا اخلـرباء احلكوميـون.     تقريرا يتضمن يف مرفقه الدر
بغـرض اعتمـاد توصـيات بشـأن      وح إنشـاء فريـق اخلـرباء احلكـوميني    طلبت يف ذلـك القـرار بوضـ   

 مــة قانونــاًتكــون غــري ملزِ علــى أن تــدابري كفالــة الشــفافية وبنــاء الثقــة يف جمــال الفضــاء اخلــارجي
  نتائج ذات منحى عملي. إىل ؤدي وتوقابلة للتنفيذ  وواقعية

 ، وهـو القـرار  ٦٨/٥٠قـرار اجلمعيـة العامـة     يف قحقَّـ َتر إيطاليا توافـق اآلراء الـذي   وتقدِّ  
ــذي رحَّ ــه بــت ال ــة في ــق اخلــرباء احلكــوميني وشــجَّ  اجلمعي ــر فري ــى  بتقري ــدول األعضــاء عل عت ال

وأحالـت فيـه إىل جلنـة اسـتخدام     استعراض وتنفيذ التدابري املقترحة لكفالة الشـفافية وبنـاء الثقـة،    
ــزع الســالح، حســب         ــؤمتر ن ــزع الســالح وم ــة ن الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية وهيئ

  االقتضاء، التوصيات الواردة يف التقرير للنظر فيها. 
ن اخلصـائص الـيت   قد بيَّ(فريق اخلرباء) تقرير فريق اخلرباء احلكوميني  وتالحظ إيطاليا أنَّ  

ق تـدابري كفالـة الشـفافية وبنـاء     حقِّـ ع هبا. فلكـي تُ الة الشفافية وبناء الثقة أن تتمتَّينبغي لتدابري كف
سـم  أن تتَّ كـن مي نـة خصـائص معيَّ ومثـة  الثقة أهدافها، ينبغي هلا أن تكون واضحة وعملية ومثبتـة.  

كاختبـار مصـداقية لتحديـد مـا إذا كـان أي       أن ُتسـتخدم  ميكـن وتـدابري الشـفافية وبنـاء الثقـة      هبا
مبقـدور  ينبغي أن يكـون  فاالً أم ال. تدبري مقترح من تدابري بناء الثقة والشفافية ميكن أن يكون فعَّ

ق من تطبيـق تـدابري الشـفافية    أطراف أخرى، كل طرف على حدة أو على حنو مجاعي، أن تتحقَّ
أسباب انعـدام   ،ازيل هنائيص، أو حىت أن ُتقلِّأن ُت وبناء الثقة على حنو موضوعي. وينبغي للتدابري

وفيما يتعلـق هبـذه النقطـة     )١(الثقة وسوء الفهم وسوء التقدير فيما يتعلق بأنشطة الدول ونواياها.
ق مـن  مـة، تـدابري التحقُّـ   الشفافية وبناء الثقة، نظراً لطبيعتها غـري امللزِ كفالة ل تدابري كمِّاألخرية، ُت

  .لها، ولكنها ال حتل حممة قانوناًاالتفاقات والنظم امللزِ
وقــد خلــص تقريــر فريــق اخلــرباء احلكــوميني إىل أنــه ينبغــي للــدول أن تســتعرض تــدابري     

الشفافية وبناء الثقة وتنفذها على أساس طوعي من خالل اآلليات الوطنيـة ذات الصـلة. وينبغـي    
ســق مــع املصــاحل الوطنيــة للــدول. ا، وبطريقــة تتَّممكــن عمليــ تنفيــذ تلــك التــدابري إىل أقصــى حــدٍّ

الشفافية وبناء الثقة ومناقشة تدابري إضافية كفالة بغي للدول أن تستعرض بانتظام تنفيذ تدابري وين

───────────────── 
  )١( Peter Martinez and others, “Criteria for developing and testing transparency and  

confidence-building measures (TCBMs) for outer space activities”, Space Policy, vol. 30,  
No. 2 (2014), pp. 91-97 
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يف جمـال تطـور   احملرز م حمتملة قد يكون من الضروري اختاذها، مبا فيها التدابري اليت يفرضها التقدُّ
  تكنولوجيات الفضاء وتطبيقها.  

الشـفافية وبنـاء   كفالـة  ى أن لـبعض تـدابري   د إيطاليا من جديد علومن هذا املنظور، تؤكِّ  
الثقــة الــيت حــددها فريــق اخلــرباء احلكــوميني أمهيــة خاصــة للجنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف  

    .بعض تلك التدابريل هاطرائق تنفيذمعلومات بشأن  تتيحض السلمية، ويسر إيطاليا أن ااألغر
    

      بشأن الفضاء اخلارجيتبادل املعلومات عن مبادئ وأهداف سياسة إيطاليا     
من تقرير فريق اخلرباء، أن تنشر معلومات عن سياسـاهتا   ٣٧للفقرة  ينبغي للدول، وفقاً  

واستراتيجياهتا الوطنية يف جمال الفضاء، وعن أحباثها الرئيسية املتعلقة بالفضاء اخلـارجي وبراجمهـا   
   الدول يف مجيع أحناء العامل. للتطبيقات الفضائية من أجل بناء مناخ من الثقة واالطمئنان بني

يطاليـة، الوثـائق   املوقع الشبكي لوكالـة الفضـاء اإل   ذ إيطاليا ذلك التدبري بنشرها، يفوتنفِّ  
ــيت تتضــمَّ  ــة     الرئيســية ال ــل الرؤي ــها االســتراتيجية، مث ــائق رؤيت ــة، ووث ن السياســة الفضــائية الوطني

ثــالث الــيت تغطــي لة ألنشــطتها ، واخلطــط املفصَّــ٢٠٢٠-٢٠١٠االســتراتيجية العشــرية للفتــرة  
    ).www.asi.it/en/agenzia/documenti_istituzionaliسنوات (
من خالل برامج التعاون الدويل على صعيدي احلكومة ووكالة  ذ ذلك التدبري أيضاًنفَُّيو  
ات . وُتَعدُّ االجتماعات الثنائية اليت تعقدها إيطاليا مع خمتلف الشركاء مناسـب على السواءالفضاء 

لتبـــادل املعلومـــات ذات الصـــلة باالســـتراتيجيات والسياســـات الفضـــائية ومشـــاريع التطبيقـــات  
  الفضائية على الصعيد الوطين. 

    
    تبادل املعلومات واإلخطارات فيما يتعلق بأنشطة الفضاء اخلارجي    

ــرة     ــأن    ٣٩تنـــاول فريـــق اخلـــرباء، يف الفقـ ــادل املعلومـــات بشـ ــألة تبـ ــره، مسـ مـــن تقريـ
املـداري احملتملـة.    وحـاالت االقتـران  رات املدارية لألجسام املوجودة يف الفضاء اخلـارجي  البارامت

تنفيــذ ذلــك التــدبري ينبغــي أن يشــمل مــا يلــي: (أ) تبــادل املعلومــات عــن العناصــر   وأشــار إىل أنَّ
 (ب) تزويد األمم املتحدة مبعلومات التسجيل وفقا التفاقية تسجيلواملدارية لألجسام الفضائية؛ 

طــالع اجلمهــور علــى الســجالت الوطنيــة إ(ج) إتاحــة ولقــة يف الفضــاء اخلــارجي؛ األجســام املطَ
  لألجسام الفضائية. 

  ذ إيطاليا تلك التدابري املذكورة أعاله بوسائل منها على وجه اخلصوص ما يلي: وتنفِّ  



 

V.15-01325 5 
 

A/AC.105/1080/Add.1 

ع مــن خــالل تبــادل البيانــات املداريــة عــن الســواتل الوطنيــة القابلــة للمنــاورة مــ  (أ)  
ــراب شــديد. وقــد نُ   اهليئــات املختصَّــ ــة حــدوث اقت ــدول األعضــاء األخــرى يف حال ــة يف ال ذت فِّ

دة بشأن التوعية بأحوال الفضاء. وكانت تلك مبوجب اتفاقات حمدَّ هذه عمليات تبادل البيانات
دي تعهِّـ مة علـى مسـتوى   ا مع هيئات وطنية عامة أو مـع منظمـات خمتصَّـ   عت إمَّاالتفاقات قد وقِّ

  ول أعضاء أخرى؛  يف د التشغيل
قـة يف الفضـاء اخلـارجي وتقـدمي     من خالل تنفيذ اتفاقية تسـجيل األجسـام املطلَ    (ب)  

  املعلومات املطلوبة إىل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي على حنو منتظم؛ 
قـة يف الفضــاء اخلــارجي، عــرب  د السـجل الــوطين لألجســام املطلَ مـن خــالل تعهُّــ   (ج)  

 :وعنوانـــهجل متـــاح للعمـــوم علـــى موقـــع الوكالـــة الشـــبكي  وكالـــة الفضـــاء اإليطاليـــة. والســـ
www.asi.it/it/news/informazioni_sul_registro_nazionale_degli_oggetti_lanciati_nello_spazio .  

    
    إخطارات احلد من املخاطر    

مـن تقريـره، بضـرورة أن تقـوم الـدول، يف الوقـت        ٤٢، يف الفقـرة  أوصى فريـق اخلـرباء    
  رة. ر من أي مناورات مقرَّا، بإخطار الدول اليت قد تتأثَّممكن عملي ىل أقصى حدٍّإواملناسب، 
ب تعديل مسار جسم مـا لتجنُّـ  حيتاج األمر إىل  ماويف حالة حدوث اقتراب شديد، عند  

  رة.  مناورة مقرَّ ة يف الدول األعضاء األخرى بأيِّاالصطدام، ختطر إيطاليا اجلهات املختصَّ
    

    ورصدها األحداث الشديدة اخلطورة اخلارجة عن السيطرةب اإلخطارات    
، ينبغــي للــدول أن تــدعم وضــع احلكــوميني مــن تقريــر فريــق اخلــرباء ٤٣وفقــاً للفقــرة   

املتوقَّعـة الـيت    العـودة وتنفيذ تدابري لتبـادل املعلومـات مـع مجيـع الـدول الـيت قـد تتـأثَّر بعمليـات          
إىل الغـالف   يتسبَّب فيهـا اجلسـم الفضـائي العائـد    تنطوي على خطورة شديدة واليت حيتمل أن 

من عودة اجلسم الفضائي إىل الغالف اجلوي يف حدوث ضرر كـبري أو  ملتبقية ااملواد أو  اجلوي
تلـوُّث إشــعاعي، وأن ختطـر تلــك الــدول واألمـني العــام واملنظمــات الدوليـة ذات الصــلة بتلــك     

  العمليات يف الوقت املناسب وقدر اإلمكان.  
الفعل مـن وضـع جمموعـة مـن أفضـل املمارسـات مـن أجـل تنفيـذ          وقد انتهت إيطاليا ب  

علـى حنـو خـارج عـن      BeppoSaxاجلسـم الفضـائي اإليطـايل     بعـودة تلك التوصية. ففيما يتعلق 
صـة. وكانـت تضـم    ، أنشئت وحـدة تنسـيق وطنيـة خمصَّ   ٢٠٠٢نيسان/أبريل  ٣٠السيطرة، يف 

ت مهـام التنسـيق إدارة احلمايـة املدنيـة     لَّـ ممثلني عن اهليئات املدنية والعسكرية على السـواء، وتو 
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ع مسـاره. وعلـى   اإليطالية اليت كُلِّفت مبواصلة رصـد حالـة عـودة ذلـك اجلسـم الفضـائي وتوقُّـ       
ر مـن عـودة اجلسـم    وجه اخلصوص، زودت إيطاليا بانتظام األمم املتحدة والـدول الـيت قـد تتـأثَّ    

مــرور  وقــتثــة بشــأن قعــات حمدَّالفضــائي، عــن طريــق ســفارات تلــك الــدول يف إيطاليــا، بتو  
    .داخلهاجلسم فوق املناطق املأهولة بالسكان والشريط اجلغرايف الذي قد تسقط الشظايا 

    
    وزيارهتا هاالتصال مبواقع اإلطالق الفضائي ومرافق    

من تقريره، الدول على النظر على أسـاس طـوعي يف    ٤٧ع فريق اخلرباء، يف الفقرة شجَّ  
  . ءالفضا بأحوالاء لزيارة املرافق الفضائية، مبا يف ذلك مراكز التوعية تلبية طلبات اخلرب

ب إيطاليـا بزيـارات الوفـود الدوليـة و/أو     للقوانني واللوائح الوطنية السارية، ترحِّـ  ووفقاً  
اخلرباء إىل مرافق وكالة الفضاء اإليطالية، كمركـز اجليوديسـيا التـابع للوكالـة يف مـاتريا، ومركـز       

الوكالـة شـريكة فيهـا،     تكـون للفضاء يف ماليندي (كينيا) واملراكز ذات الصـلة الـيت   سان ماركو 
بحـوث الفضـاء   لركز اإليطايل املمة يف تورينو، ومثل مركز اهلندسة التكنولوجية اللوجستية املتقدِّ

   اجلوي يف كابوا، ومركبة اإلطالق األوروبية يف كوليفريو.
    

    التعاون الدويل    
مــن تقريــره، باألمهيــة القصــوى للتعــاون الــدويل يف    ٤٩، يف الفقــرة رباءســلَّم فريــق اخلــ   

ر أساسـا جلميـع الـدول لتطـوير وتعزيـز      استخدام الفضاء اخلـارجي لألغـراض السـلمية، ألنـه يـوفِّ     
م بأنـه ميكـن   قدراهتا على االضـطالع بأنشـطة الفضـاء اخلـارجي و/أو االسـتفادة منـها. كمـا سـلَّ        

يع العلميــة والتقنيــة فيمــا بــني الــدول الــيت ترتــاد الفضــاء والــدول الــيت   للتعــاون الــدويل يف املشــار
  ترتاده على السواء أن يسهم يف بناء الثقة.   ال

ــ   ــى    وتنفِّ ــدبري عل ــك الت ــا ذل ــة   اذ إيطالي ــى مســتوى وكال الفضــاء  لصــعيد احلكــومي وعل
ع ق مـ وبالتنسـي  . وتعمل الوكالة حتديداً حتت إشراف وزارة التعليم واجلامعات والبحـث اإليطالية

دة األطـــراف وزارة الشـــؤون اخلارجيـــة والتعـــاون الـــدويل، يف إطـــار العالقـــات الثنائيـــة واملتعـــدِّ 
تنسـيق مشـاركة إيطاليـا يف املشـاريع الفضـائية األوروبيـة       من خـالل  واتفاقات التعاون الفضائي، 

  والدولية. 
ة املعنيـة  ، على الصـعيد الثنـائي، طـرف يف االتفاقـات اإلطاريـة احلكوميـة الدوليـ       وإيطاليا  

مـا  فيا بأنشطة استكشاف الفضاء اخلـارجي واسـتخدامه. ووكالـة الفضـاء اإليطاليـة طـرف حاليـ       
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 اًبلـدان  مبـا يشـمل علـى السـواء    عاً مع خمتلف الشركاء الـدوليني،  موقَّ ااتفاقاً ثنائي ٦٠يقرب من 
  قدرات فضائية نامية أو ناشئة.  ذات  اًمرتادة للفضاء وبلدان

ذ إيطاليا ذلك التدبري من خـالل مشـاركتها الفاعلـة    د األطراف، تنفِّتعدِّوعلى الصعيد امل  
يف العديد من املنظمات احلكومية الدولية املتعددة األطراف اإلقليمية منها والدوليـة، مثـل وكالـة    
الفضــاء األوروبيــة، واملنظمــة األوروبيــة الســتغالل ســواتل األرصــاد اجلويــة، واملنظمــة األوروبيــة  

ــواتل اال ــان     لسـ ــلمية، واللجـ ــراض السـ ــارجي يف األغـ ــاء اخلـ ــتخدام الفضـ ــة اسـ ــاالت، وجلنـ تصـ
واجملموعات املشتركة بني الوكاالت، مثل الفريق املختص برصد األرض، واللجنة املعنية بسواتل 
رصــد األرض، واللجنــة الدوليــة املعنيــة بــالنظم العامليــة لســواتل املالحــة، وفريــق التنســيق الــدويل  

  ى.، ويف منتديات تقنية أخرالستكشاف الفضاء
    

    التوعية    
من تقريره، بأنه ميكن لتـدابري التوعيـة أن حتسِّـن     ٦١و ٦٠فريق اخلرباء، يف الفقرتني  أقرَّ  

األطـراف وعلـى    الصـعيد اإلقليمـي واملتعـدد    كل مـن  التفاهم فيما بني الدول وتعزز التعاون على
نبغـي للـدول الـيت ترتـاد الفضـاء أن تبلِّـغ       صعيد القطاعني غري احلكومي واخلاص. وأشار إىل أنه ي

األمني العام لألمم املتحدة وعامة اجلمهور واألوساط العلمية الدولية بطبيعة أنشـطتها يف الفضـاء   
  قعها ونتائجها وذلك وفقاً ملعاهدة الفضاء اخلارجي. اومو وتنفيذهااخلارجي 
ناسبات الفضائية الوطنية والدوليـة  ى املذ إيطاليا تلك التدابري من خالل الترويج لشتَّوتنفِّ  

علومـات  املورعايتها بالتعاون مع شـركاء أوروبـيني وشـركاء دولـيني آخـرين، ومـن خـالل نشـر         
ســيما موقــع وكالــة الفضــاء اإليطاليــة، عــن مــؤمترات الفضــاء   علــى املواقــع الشــبكية العامــة، وال

  ارجي. وحلقات العمل وغريها من أنشطة التوعية ذات الصلة بالفضاء اخل
    

    التنسيق    
من تقريره، الدول، مبا يف ذلك مـن خـالل وكـاالت     ٦٣، يف الفقرة ع فريق اخلرباءشجَّ  
واآلليات القائمة واملنظمـات الدوليـة، علـى تعزيـز     األخرى الوطنية أو الكيانات املرخَّصة  ءالفضا

 وإمكانيـة ت الفضـاء  التنسيق يف جمـال سياسـاهتا وبراجمهـا الفضـائية بغيـة تعزيـز سـالمة اسـتخداما        
ــا. واتَّ  ــؤ هب ــرة   التنب ــق أيضــاً، يف الفق ــق الفري ــدول      ٦٥ف ــى ضــرورة أن تنشــئ ال ــره، عل ــن تقري م

واملنظمات الدولية وجهات القطاع اخلاص الفاعلة الـيت تضـطلع بـربامج فضـائية، مراكـز اتصـال       
  .ألغراض تعزيز التنسيق يف أنشطة الفضاء اخلارجي
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تســعى إىل املشــاركة، إىل أقصــى حــدٍّ ممكــن، يف  ل أنوعــالوة علــى ذلــك، ينبغــي للــدو  
األنشطة املتصلة بالفضاء اخلـارجي الـيت تضـطلع هبـا الكيانـات احلكوميـة الدوليـة التابعـة ملنظومـة          
األمم املتحدة، مثل مؤمتر نزع السالح، واالحتاد الـدويل لالتصـاالت، واملنظمـة العامليـة لألرصـاد      

من ذلـك التقريـر، ينبغـي للـدول الـيت تضـطلع        ٦٧ة. ووفقاً للفقرة اجلوية، وجلنة التنمية املستدام
بأنشــطة فضــائية أن تشــارك، كأعضــاء أو كــدول مراقبــة، يف أنشــطة جلنــة اســتخدام الفضــاء         

  اخلارجي يف األغراض السلمية. 
ذ إيطاليا تلك التدابري من خالل مـا يلـي: (أ) املشـاركة الفعالـة، بتنسـيق مـن وزارة       وتنفِّ  
والتعاون الـدويل، يف مجيـع األنشـطة الفضـائية للكيانـات احلكوميـة الدوليـة يف منظومـة          اخلارجية

 ،األمم املتحدة، مثل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، ومـؤمتر نـزع السـالح   
واالحتـــاد الـــدويل لالتصـــاالت، واملنظمـــة العامليـــة لألرصـــاد اجلويـــة، وجلنـــة التنميـــة املســـتدامة؛  

احلــرص علــى التنســيق بــني اخلــرباء الــوطنيني علــى خمتلــف املســتويات (السياســية والتقنيــة   و(ب)
  . والقانونية)، فيما يتصل مبختلف املسائل املطروحة للنقاش يف احملافل الدولية ذات الصلة

    
    االستنتاجات والتوصيات    

سـتنتاجات  يف اال قي،من تقريره التـواف  ٦٩ب إيطاليا بتأييد فريق اخلرباء، يف الفقرة ترحِّ  
تشجيع التصرفات املسـؤولة  ب للجهود الرامية إىل تنفيذ االلتزامات السياسيةاخلتامية،  توصياتالو

 مـن خـالل وضـع    على سبيل املثال ، وذلكيف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية
صـيات فريـق اخلـرباء    وإيطاليـا علـى اقتنـاع راسـخ بـأن تو      .دة األطرافمدونة قواعد سلوك متعدِّ

تعزيـز سـالمة أنشـطة    الراميـة إىل  األخـرى   اجلاريـة  دة األطـراف اجلهود الدبلوماسـية املتعـدِّ   لُكمُِّت
التنبؤ هبا واستدامتها. وتشارك إيطاليـا بفعاليـة يف تلـك اجلهـود      وإمكانية هاوأمنالفضاء اخلارجي 

ذ تـدابري علـى حنـو طـوعي لكفالـة      اجلارية ويف ضمان اعتماد صكوك غري ملزمة قانونا بشأن اختـا 
ذلـك   م بـأنَّ ، وتسـلِّ بعيـد ال يف األمـد  وأمنـها  الشفافية وبناء الثقة هبدف تعزيز استدامة بيئة الفضاء

  بأمهية حيوية بالنسبة إىل اجملتمع الدويل بأسره. سميتَّاهلدف 
 


