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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية
  الدورة الثامنة واخلمسون

       ٢٠١٥حزيران/يونيه  ١٩-١٠فيينا، 
بعة توحيد فهم قضايا حتسني املمارسات املتَّ بطرائقاعتبارات تتعلق    

تسجيل األجسام الفضائية بالنظر إىل احلاجة إىل ضمان أمان  يف
      العمليات يف الفضاء

    *ة عمل مقدَّمة من االحتاد الروسيورق  
 نيلنتـائج االسـتعراض والتحليـل الشـامل    الواجـب   مـع التقـدير  ت ورقة العمل هـذه  دَِّعأُ  -١

الفريـق   مـا اضـطلع هب  اللذينملمارسات الدول واملنظمات الدولية يف تسجيل األجسام الفضائية 
ــة القانونيــة       ــابع للجنــة الفرعي ــل املعــين الت ــة لالعام ــتخدام الفضــاء اخلــارجي يف    لجنــةالتابع اس

بتلـك النتـائج. وال ينبغـي    ، ودون اإلخـالل  ٢٠٠٧ا بنجـاح يف عـام   األغراض السلمية وأجنزمه
وال استنساخاً ملـداوالت سـابقة بشـأن مسـائل يبـدو يف الظـاهر أهنـا         استعادةً هذه الورقة اعتبار

حـول املشـاكل الـيت تعـوق     سـاق  قد ُحلَّت، بل هي دعوة إىل عقد نقاش جيمع بـني الدقـة واالتِّ  
إلزالـة  يف جمـال التسـجيل ووضـع هنـج وظيفـي       الرقـايب  تنفيذ األفكـار املتعلقـة بتحسـني التنظـيم    

  هذه املشاكل.
مفهــوم ضــمان االســتدامة الطويلــة األمــد ألنشــطة الفضــاء إحكــام العمــل علــى  وُيتــيح  -٢

ســبل ووســائل حتديــد مســألة اخلــارجي وعلــى وضــع مبــادئ توجيهيــة لــه تســليط الضــوء علــى 
                                                         

أُتيح نصُّ هذه الوثيقة أوَّالً باللغتني اإلنكليزية والروسية يف ورقة غرفة اجتماعات إبَّان دورة اللجنة الفرعية  *  
 ).A/AC.105/C.1/2015/CRP.23العلمية والتقنية الثانية واخلمسني (
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ئ فرصـاً  ، كمـا يهيِّـ  زيـادة ملحوظـة   ؤ بالوضع يف املـدار القريـب مـن األرض   زيادة إمكانية التنبُّل
نطــاق املســائل الــيت   ويف هــذا الصــدد فــإنَّ جديــدة للحــوار بشــأن خمتلــف جوانــب التســجيل.   

قـاً مباشـراً   علُّق الكـثري مـن هـذه املسـائل يف أصـوهلا ت     سـاع. ويتعلَّـ  باالتِّيتَّسم ها ن حلُّيتعيَّوف س
األجسـام واألحـداث يف الفضـاء اخلـارجي     عـن   ةاملتبادلـ  ونوعية املعرفة املعلوماتيةبرفع مستوى 

كفاءة تنفيـذ اتفاقيـة سـنة    زيادة موضوع وجاهة القريب من األرض. ويف هذا السياق، تستمر 
ألمـم  مـة ل العا اجلمعيـةُ  وقد أولـت بشأن تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي.  ١٩٧٥

 ١٧يف  ٦٢/١٠١ل يف اعتمـاد قراراهـا   حدث بارز متثَّـ من خالل  األولويةَ لةَأاملتحدة هذه املس
صـياغة  لعمـدت إىل اختـاذ إجـراءات عمـل كافيـة      ومن مثَّ فقـد  ، ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب 

يف سـبيل ضـمان    معـاً  وتشجيع الدول على توحيـد جهودهـا   ،مهمة حتسني ممارسات التسجيل
  ذه املهمة.إجناز ه

جـدوى حتسـني ممارسـات    اآلراء بشـأن  وعلى الرغم من إضفاء مسة رمسية علـى توافـق     -٣
والواقـع  حتقيـق هـذا اهلـدف.    طرائق التسجيل واستصوابه، فمن الواضح أنه يلزم كذلك حتديد 

 سـبب بقـاء   اجزئيـ ر دة التصـميم لتنفيـذ توصـيات اجلمعيـة العامـة يفسِّـ      االفتقار إىل آليـة جيِّـ  أنَّ 
ــة معلَّ  ل إىل اســتخدام إشــعارات النســق املوسَّــ  التحــوُّ ــاً ع بشــأن األجســام الفضــائية املطلق يف ق
وواضح ألفضل طريقة لتحويل املهمـة الـيت   عموماً . وهناك حاجة إىل إجياد فهم مشترك األكثر
ق ذلـك،  دهتا اجلمعية العامة إىل ممارسة ناجحة ومدعومة على نطـاق واسـع. وإىل أن يتحقَّـ   حدَّ
االتفاقيـة إللـزام   أقرَّهتـا  الـيت  املتطلبـات  واٍف ل على حنو متثِّبعض املمارسات الوطنية ال  بدو أنَّي

، بـل إهنـا قـد    مناسبورقابتها على حنو القضائية الدول بتسجيل األجسام الواقعة حتت واليتها 
ــالنظر إىل . املتطلبــات تتعــارض مــع هــذه  ما اســتمرار املمارســة يف عــدم التســجيل (وال ســي  وب

بـاع هنُـج انتقائيـة    اتِّث بالتشـبُّ و ،)التسجيل اليت جتتذب انتباهاً خاصد االمتناع عن احاالت تعمُّ
(حىت من منطلق املعايري املوضـوعة يف اتفاقيـة التسـجيل) فيمـا يتعلـق بنسـق (حجـم)        واعتباطية 

نطـاق واسـع وبُيْسـر    على الدول ع قبول املتعذَّر توقُّمن  فإنه يكاد أن يكون مة،املعلومات املقدَّ
  .درجة يف هذا اخلصوص أعلىا وجديدة جوهريباع معايري قرارات بشأن اتِّ

عة عـن األجســام الفضــائية علــى أســاس  وبـالنظر إىل احتمــاالت تقــدمي معلومــات موسَّــ   -٤
املتطلبـات  دون تعديل اتفاقية التسـجيل، تواجـه الـدول مهمـة املواءمـة بـني       ومن  حصراًطوعي 

مصـاحلها يف الفضـاء اخلـارجي علـى حنـو تفهمـه كـل        بـني  ة بتقـدمي املعلومـات و  اجلديدة اخلاصـ 
ممــا هــو حــىت شــأناً ل عــامالً أهــم هــذه املصــاحل متثِّــ نَّأكمــا دولــة وتصــوغه بطريقتــها اخلاصــة. 

  .يف معرض حتديد املمارسات الوطنية يف جمال تسجيل األجسام الفضائية مفترض عادة
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مجيــع  عيــة العامــة لألمــم املتحــدة تســتند إىل افتــراض أنَّ توصــيات اجلم ومــن اجللــي أنَّ  -٥
ال تسـتهدف   توصـيات  فهـي  ذلكوبـ  ؛للتسجيليف الفضاء ختضع طلق األجسام الفضائية اليت ُت

حــاالت ب تعقُّــحتديــداً منــع حــاالت عــدم تســجيل تلــك األجســام. ومــع ذلــك، فمــن املمكــن 
مـع أنَّ  ( كليـا ا غـري موجـودة   إمَّـ تسـجيلها  أجسام فضـائية لكـن معلومـات    طلقت فيها بنجاح أُ

 لـيس لـه أيُّ  ا جـد يف نطـاق حمـدود   ا معروضـة  وإمَّـ ت عمليـة اإلطـالق)   وسائط اإلعالم قد غطَّ
. فعلـى سـبيل   أو كليهمـا  املـادة الرابعـة مـن اتفاقيـة التسـجيل     ميتثـل ألحكـام   تطبيق عملي أو ال 

ة املـدار الثابـت بالنسـبة إىل    املثال، رمبا تشري معلومـات تسـجيل جسـم فضـائي مطلـق يف منطقـ      
سـب  ، حبف هناك فعـالً مل يتوقَّاجلسم  يف حني أنَّاألرض إىل بارامترات مدار انتظار منخفض، 

إىل هـذه النقـائص والتباينـات    عـزى  أن ُتمـا ميكـن    نـادراً . واجـد وقت قصري ل إالَّ ،خطة الطريان
االمتناع عـن موافـاة األمـم املتحـدة     إمكانية د قصور الفطنة. وتستبيح بعض البلدان لنفسها جمرَّ

النـهائي، الـيت مـن شـأهنا يف الواقـع أن تتـيح       اإلقحـام  مبعلومات عن البارامترات األساسية ملـدار  
األسـباب   أنَّالبـديهي  اجلسـم. ومـن   فيـه   عيتوضَّـ الفضـاء اخلـارجي الـذي    مـن  زء اجلمن د التأكُّ

بعـض  يت تفهـم هبـا علـى وجـه التحديـد      تقتـرن بالطريقـة الـ   هـذه املمارسـات   اليت تتـيح  احلقيقية 
و/أو األجســام الفضــائية تســجيل عـدم   حيــث إنَّ ؛البلـدان مصــاحلها يف مضــمار األمـن الــوطين  

دون مــن  وذلــك مــثالً(ها علــى حنــو صــحيح تقــدمي البيانــات املطلوبــة لتســجيلعــدم اســتكمال 
مســـات أو  ن أيِّإىل جتريـــد األجســام الفضـــائية مـــ  فعـــالً يحتديــد بـــارامترات املـــدارات) يــؤدِّ  

. وهـذا  حتديـداً دقيقـاً  املـدار  وحتديـد طريقـة دخوهلـا إىل    هويتها ميكن أن تتيح استبانة خصائص 
ا كـان  أغـراض سياسـية منـاظرة. وأيـ    فـة حبكـم   مكيَّ متامـاً دة تحقيق أهداف حمـدَّ اإلمكانية ليتيح 

هبة ملــا ســبق بيانــه للقبــول واملصــداقية والتفضــيل يف أوضــاع مشــا التفســري الــذي قــد يبــدو حمــالًّ
األجسـام  عـن  علومـات  املعلـى   شـديدةً هذه املمارسة تضع قيوداً  أنَّجبالء أعاله، فمن الواضح 

االكتمـال والدقـة   وجهـة النظـر املعنيـة ب   مـن  وذلـك  واألحداث يف الفضـاء القريـب مـن األرض    
األمـن  ض عـرِّ وتب خماطر وقوع طـوارئ يف الفضـاء اخلـارجي    تسبِّلذلك فإهنا  تبعاًواملوثوقية، و

فيـه االمتنـاع عـن اإلفصـاح عـن أجسـام فضـائية أو        ي حيتمـل أن يـؤدِّ  وضـع  وهـو  . للخطـر  فيه
إىل إثــارة أو نزاعــات أو حــىت ب بوقــوع حادثــات التســبُّاإلفصــاح عنــها بشــكل غــري واٍف إىل 

بـــالنظر إىل هـــذه األســـباب علـــى وجـــه و. علـــى حنـــو ال ميكـــن اســـتبعاده ســـات صـــداميةتوجُّ
  د من التسجيل.ب املتعمَّللتهرُّغ معقول ر وجود مسوِّكن تصوُّال مياخلصوص، 

االنتبــاه إىل مســألة كيفيــة التعامــل مــع ه توجِّــمشــكلة االمتنــاع عــن التســجيل نَّ كمـا أ   -٦
تقريـر األمـني العـام لألمـم املتحـدة       املراحل املستهلكة من مركبات اإلطالق. ومن املعروف أنَّ

ــة ا   ــق اتفاقي ــاع عــن  يعتــرف مب) A/AC.105/382لتســجيل (بشــأن اســتعراض تطبي مارســة االمتن
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لـك االتفاقيـة. وميكـن    باعتبارهـا ممتثلـة لت  بعهـا)  الـدول تتَّ  أكثريـة تسجيل املراحل (الـيت ال تـزال   
 المتنـاع الـدول عـن تسـجيل املراحـل هـو عـدم كـون هـذه املراحـل          الرئيسـي  الـدافع   إنَّالقول 

، مـن حيـث   ميكـن االفتـراض   نفسـه،  يف الوقـت و. ظيفيـا و فاعلـةً  أجسـاماً فضـائيةً  ا بذاهتا عموًم
ر التطـــوُّ هـــذه التقييمـــات القاطعـــة ال تعكـــس احلالـــة الراهنـــة بشـــكل كامـــل، ألنَّ  املبـــدأ، أنَّ

ات ستخدام املراحل املستهلكة من مركبات اإلطـالق كمنصَّـ  اإلمكانية الالتكنولوجي قد أتاح 
ف املرحلـة نفسـها عـن    لعمل مدة طويلة بعد توقُّقابلة للفصل اليت تستمر يف االللحموالت غري 

ر مـع  تنظـيم مسـألة تسـجيل املراحـل علـى الصـعيد الـوطين يتغيَّـ         العمل. وجتـدر اإلشـارة إىل أنَّ  
تسـجيل  ر تقـرِّ بعـض الـدول   مبعىن أنَّ سم يف عدد من احلاالت بالدينامية، مرور الوقت، وأنه يتَّ

ة لضــمان االلتــزام وجــه اخلصــوص، علــى نيَّــ  املراحــل. وميكــن اعتبــار ذلــك داللــة، علــى هــذه 
  ، الصادرة عن جلنة الفضاء اخلارجي.التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائيباملبادئ 

فهماً كامالً للكيفية اليت ميكن هبا وضع شـروط سياسـية    هناك وحىت اآلن، ال يبدو أنَّ  -٧
رات ب التطـوُّ تجنُّـ ل اإلمكانيـة يتـيح  واحـد فحسـب   من أجل تطبيـق هنـج   ي على حنو كلِّمسبقة 

، ولتوسـيع نسـق التسـجيل. وينبغـي عقـد املزيـد       املضمارالعشوائية والتباين يف املمارسة يف هذا 
املقـام   من النقاش بشأن الطرائق اليت ميكن هبا ضـمان متكِّـن الـدول، الـيت يتـاح هلـا اخليـار (ألنَّ       

د املوحَّـ لتحقيق التحسـني   قمقام توصيات)، من العمل بشكل منسَّهو هنا من الوجهة الرمسية 
يف ممارسات التسجيل الوطنية واالسـتفادة ممـا تنطـوي عليـه مـن قابليـة للتكييـف. ومـا يلـزم يف          

سم بأقصى قـدر ممكـن   بعها الدول تتَّاألساس هو آلية لتحويل التوصيات الناجتة إىل ممارسات تتَّ
القــرار املتعلــق بتحــديث ســاع وبتأصــل الســمة اجلماعيــة يف جوهرهــا. وينبغــي ترمجــة   مــن االتِّ

إىل صــيغة ميكــن االعتمــاد عليهــا تتــيح للــدول تنفيــذ معــايري الســلوك   الرقــايب اإلطــار التنظيمــي
  قة.املشتركة واختاذ إجراءات منسَّ

الـيت   الوظيفيـة  وقد يكون لتـوفري مزيـٍد مـن املعلومـات عـن األجسـام الفضـائية واملهـام          -٨
خبصــائص حركتــها املداريــة، وجاهتــه بالفعــل يف جمــال   يهــا، فضــالً عــن املعلومــات املتعلقــةتؤدِّ

تـوفري معلومـات عـن املوقـع املـداري لألجسـام        مصاحل األمـن الـوطين. ويف الوقـت نفسـه، فـإنَّ     
ــت الفضــائية واســتخدامها يف   ــام     الن أســاس كــلٍٍّ يشــكِّ املناســبالوق ــان الع ــن ضــمان األم م

خــذ ، ينبغــي أن تتَّوبنــاًء عليــه. يتــهالِّبكاألنشــطة الفضــائية أمــن للعمليــات الفضــائية ومنظومــة 
  الدول إجراءات عملية مشتركة لوضع نظام سليم لألولويات.

مجيع الـدول الـيت تطلـق أجسـاماً، وبـاألخص تلـك       املتزامنة من جانب  شاركةُامل ومتثِّل  -٩
يف  ،خـدمات اإلطـالق)  تـوفري  منـها  أمور أخرى، ملة جبعمليات اإلطالق (وتضطلع فعليا باليت 
ــنة ل اتجــراءاإل ــيت  ل األساســية الوســيلةَ ،الفضــائية ألجســاماتســجيل احملسَّ ــق األهــداف ال تحقي
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أيضـاً اإلسـهام يف حظـر حـاالت      للـدول . ويف هذا السياق العام، ينبغي وضعتها اجلمعية العامة
ر ضــمان االلتــزام االمتنــاع عــن تســجيل األجســام الفضــائية. وال ميكــن اســتبعاد احتمــال تعــذُّ  

نــة، سياســية أو غــري سياســية. يف ظــل ظــروف معيَّ ،املمارســات اجلديــدة يف هــذا اجملــالالــدائم ب
مـن  بقـدر كـاٍف   نفَّـذ  يكون مآل هذه املمارسات نفسها إىل زوال سـريع مـا مل تُ  لكن سوف و
، ال سيما تلك الـدول الـيت متـارس الواليـة القضـائية      يف عدد معترب من الدول ساق والفعاليةاالتِّ

  دي) خدمات اإلطالق.لي (مورِّعلى مشغِّو/أو الرقابة 
لقيـام بأنشـطة   امسار عة من احلاالت العملية اليت تنشأ يف حتليل جمموعة متنوِّ ويكشف  -١٠

ســم بقــدرٍ مــن ر بــدرجات متفاوتــة يف التســجيل، وتتَّمشــاكل تــؤثِّوجــود يف الفضــاء اخلــارجي 
 يـتمُّ ل تنظيم التسـجيل (مبـا يف ذلـك مـا     زا التعقيد يف جوانبها التنظيمية والتقنية والقانونية. وما

 إىل حـدٍّ  ،)، متمحـوراً ٦٢/١٠١من خـالل تنفيـذ توصـيات اجلمعيـة العامـة الـواردة يف القـرار        
حــول ممارســة القيـام بأنشــطة فضــائية بالشــكل الـذي كــان معهــوداً يف ســابق   يف أساســه  ،بعيـد 

 ت الــيت متــرُّا احلــااليــة. أمَّــيف جوانبــه التنظيميــة والتكنولوج ايموضــوع الســنوات وكــان أبســط
 والتعقيـدُ  ،فيشكِّلها استخدام حلـول تكنولوجيـة هـي يف أساسـها جديـدة      ار حاليمبراحل التطوُّ

املتناميـة مـن املشـاركني يف األنشـطة الفضـائية.       املتزايد يف تصميم األجسـام الفضـائية واألعـدادُ   
ي يف كـثري مـن األحيـان    ربح التجـاري يـؤدِّ  التأثري املتزايد العتبارات الـ  وعالوة على ذلك، فإنَّ

من زبـائن عمليـات اإلطـالق    بوضوح كاف فيها  ُيطلبخالل املمارسة العملية إىل حاالت ال 
ــع   لي ومشــغِّ ــاء جبمي مــن شــأن   التســجيل املنطبقــة. كمــا أنَّ متطلبــات األجســام الفضــائية الوف

أن تسـفر عـن حـاالت تـداخل     األجسام الفضـائية   خيصُّحاالت نقل احلقوق وااللتزامات فيما 
حـدوث أعطـال يف   ملشـاكل املقترنـة باحتمـال    ا فـإنَّ يف ممارسة التسجيل. وباإلضافة إىل ذلـك،  

  .له دوره يف هذا الصدد ال تزال عامالًاملعدات الفضائية 
ده مكتـب  يكشـف اسـتعراض الفهـرس احملوسـب لألجسـام الفضـائية الـذي يتعهَّـ        كما   -١١

ألمانـة عـن جمموعـة كاملـة مـن القـرارات املتعلقـة بنظـام تسـجيل          شؤون الفضـاء اخلـارجي يف ا  
. ويف عـدد مـن   مرَتقبـة يبـدو أهنـا مل تكـن    الـيت   على الصعيد الـوطين  املعَتمدةاألجسام الفضائية 

األجسـام   خيـصُّ م خدمات اإلطالق بدور دولة التسجيل فيمـا  احلاالت تضطلع الدولة اليت تقدِّ
علــى هــذه القضــائية لواليــة ا اى هــي الــيت متــارس ظاهريــخــردولــة أوإن كانــت الــيت أطلقتــها، 

املنصــوص عليــه يف املــادة الثامنــة مــن باالشــتراط األجســام ومراقبتــها. وال تفــي هــذه املمارســة 
الـدول يف ميـدان استكشـاف واسـتخدام الفضـاء اخلـارجي،       لنشـاطات  معاهدة املبادئ املنظِّمة 

فضــائية الجســام ا األأمَّــ. ١٩٦٧عــام املربمــة رى مبــا يف ذلــك القمــر واألجــرام الســماوية األخــ 
يف سـجل  فُتسـجَّل  أنشـطتها مبقتضـى تشـريعات دولـٍة مـا      تضـطلع ب ملوكة لشـركات خاصـة   امل
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هـذه   أحقيـة ا يـثري تسـاؤالت بشـأن    األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي باسم دولة أخرى، ممَّـ 
ــا الـــدول بالفعـــل،    ــرارات. وتوجـــد حـــاالت تتجاهـــل فيهـ ــح،  ون أيِّدمـــن القـ ســـبب واضـ

الوطنيـة األجسـام    سـجالهتا عـدم تضـمني   مفضِّـلةً  االلتزامات الناشئة مبوجـب اتفاقيـة التسـجيل    
ُيقتصـر علـى إبـالغ    يف هـذه احلـاالت   واليت ينبغي أن تدرج فيها وفقاً جلميع املعـايري القانونيـة.   

يتعلـق بـبعض عمليـات    األمني العام لألمم املتحدة باإلطالق. وقد لوحظت هذه املمارسة فيمـا  
أصـبحت   دوليـة لالتصـاالت السـاتلية مثَّ   منظمـات   كانـت سـابقاً  ملنظمات تابعة إطالق سواتل 

نظـام خـاص تنفيـذ وظيفـة التسـجيل فيمـا يتعلـق باحلـاالت          متييـز اآلن شركات خاصة. وميكن 
 ل أساســاًويشــكِّ نظــام ُمعِضــل علــى األرجــح يف املنــاطق ذات الوضــع اخلــاص بأنــه   الــيت متــسُّ

 كـانون األول/  ١١الصـادر يف   ٦٨/٧٤قـرار اجلمعيـة العامـة    يثبـت أنَّ  ". وقـد  ةرماديـ منطقة "
باستكشـاف الفضـاء    ذات الصـلة املعنون "توصيات بشأن التشريعات الوطنيـة   ٢٠١٣ديسمرب 

زاويــة التشــجيع علــى تنظــيم  مــنمفيــد وظيفيــا واخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية" 
ل إىل حلـول  ب التوصُّـ . ويتطلَّـ يف بعـض احلـاالت اإلشـكالية املبينـة أعـاله      اطاًرقايب أكثـر انضـب  

واضــح مــن الناحيــة القانونيــة عقــد خبلــلٍ حتــول دون تكــرار املمارســات املشــوبة  دةحمــدَّ عمليــة
  .يف هذا الصدد مداوالت جادة

ع م املتوقَّـ ل إىل ممارسة التسجيل بكفاءة ضمن اإلطار التنظيمي العـا ومن املمكن التوصُّ  -١٢
إنشاؤه مبقتضى املبادئ التوجيهية بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد. وقـد  

إىل قــرار  مرجعيــة املبــدأ التــوجيهي املتعلــق بالتســجيل إىل إشــارة اخُتــزل املشــروع األويل لــنصِّ
الصـيغة   ضـح أنَّ عناصر تنظيمية. ومع ذلك، فمـن الوا  أيَّ ، وال يضم٦٢/١٠١ُّاجلمعية العامة 

النهائية للمبدأ التوجيهي ينبغي أن تكون خمتلفة. وينبغي القيام بعمـل مشـترك لوضـع التفاصـيل     
  دة من الوظائف.قائم على فرضية منطقية وجمموعة حمدَّ التنظيمية وإعداد نصٍّ

 متكـامالً  الًّل كُـ متثٍّـ  بوصـفه وثيقـةً   ٦٢/١٠١امـة  وينبغي التعامل مـع قـرار اجلمعيـة الع     -١٣
إىل ل التوصُّـ  هـذا ال يعـين ضـمناً أنَّ    أنَّ سم بقدر معقول من املنطقية، إالَّصيغ بشكل مقنع ويتَّ

فيمـا يتعلـق باجلوانـب واملصـطلحات التقنيـة       اقتضت الضـرورة ذلـك،  ، حسبما مزيٍد من الفهم
إىل اتفــاق علــى كــذلك (مبــا يف ذلــك ضــبط الترمجــة جبميــع اللغــات الرمسيــة لألمــم املتحــدة)، و

يف مرحلــة حتويــل التوصــيات الــواردة يف هــذا القــرار إىل نوعيــة   جمــدياًلــيس  ،إجــراءات التنفيــذ
  لتنظيم املقترح.على ابعد عملي  إضفاءجديدة من املبادئ التوجيهية ترمي إىل 

 ةهـو النيَّـ  إصـدار اجلمعيـة العامـة عـدداً مـن التوصـيات       ب لاحلـافز الـذي عجَّـ   وقد كـان    -١٤
حتقيـق  وحيتـاج  سني حفظ سجالت األجسام املطلقـة يف الفضـاء اخلـارجي.    بة يف ضمان حتالطيِّ

وجود جمموعة بيانات تتيح بيـان منشـأ األجسـام وملكيتـها وموضـعها، عـالوةً       إىل هذا اهلدف 
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بعمليــة تكــوين قاعــدة    ةمباشــرذات صــلة وفقــاً خلصــائص   نفســهاعلــى تصــنيف األجســام   
أدنــاه  ١٩إىل  ١٥الفقــرات  نوتتضــمَّ. معلومــات مــن أجــل ضــمان أمــان العمليــات الفضــائية 

  الة للمشاكل التقنية للنظر فيها.أفكاراً من شأهنا تيسري عملية إجياد حلول فعَّ
يف واقـع   وظيفيـا  ومل تعد ممارسة التسجيل املركزي لعمليـات اإلطـالق املـداري فاعلـة      -١٥

هو اجلهـة القائمـة علـى هـذا     األمر. وكان مركز البيانات العاملية التابع للمجلس الدويل للعلوم 
. وبالتــايل، فــال منــاص للجنــة اســتخدام الفضــاء  ٢٠١١النــوع مــن التســجيل حــىت متوز/يوليــه  

اخلـارجي يف األغــراض الســلمية مـن اختــاذ قــرار بشـأن ســبل ووســائل اسـتئناف هــذه املمارســة     
ــة  ــدة  ضــمن منصَّــ املركزي ــة جدي ــب شــؤون الفضــاء      ة دولي ــار مكت ــال يف إط ــبيل املث ــى س (عل

ى تـولَّ  وإذا مـا خلارجي) وبنسـق جديـد (علـى أسـاس التفاعـل املباشـر بـني الـدول واملكتـب).          ا
جلميـع الـدول الـيت تضـطلع بعمليـات       أمكـن على النحو املفتـرض،  الوظيفية ملكتب هذه املهام ا

إطـالق   إطالق مداريـة، عـن طريـق املسـامهة يف هـذه األنشـطة، أن تبـادر إىل تأكيـد واقعـة أيِّ         
 الالزمـة املركزيـة   متامـاً أن يكفـل   جسم جديد يف املدار. ومن شأن هـذا احلـلِّ   أيِّ وتبيان منشأ

وأن  ،يف وظيفة تعيني تسمية دولية لعمليات اإلطالق املداري وفقـاً لنظـام جلنـة أحبـاث الفضـاء     
تنفيــذ التوصــية بتضــمني التســمية الدوليــة لألجســام  يف الــدول تســتند إليــه اينشــئ أساســاً عمليــ

د د فائدة األخذ باالقتراح الروسـي بإنشـاء مركـز موحَّـ    . وتتأكَّمعلومات التسجيليف  الفضائية
الوظيفيـة  وجـدواه   ،رعايـة األمـم املتحـدة   ب ،رصد الفضـاء القريـب مـن األرض    عنللمعلومات 

ئ اإلطـار  من شأن قاعدة معلومات مـن النـوع املقتـرح أن هتيِّـ     بشكل جلي يف هذا السياق ألنَّ
الالزم لتنفيذ وظيفة حفظ السجالت فيما يتعلق بعمليات إطـالق أجسـام فضـائية علـى أسـاس      

  مة من الدول.املعلومات املقدَّ
قائمــة مستفيضــة مــن اخلصــائص ذات الصــلة   ٦٢/١٠١قــرار اجلمعيــة العامــة   ويضــمُّ  -١٦

فيمـا يتعلـق بـبعض     باألجسام الفضائية اليت يوصى باإلبالغ عنها. ويوجد بني هذه اخلصائص،
اتفاقيــة التســجيل شــيء مشــترك، أو ميكــن أن تضــيف عناصــر   متطلبــات اجلوانــب، وبــني مــن 

علـى املـدار    املوضـع جديدة إىل اإلطار التنظيمي القائم. ولن يكون لبعض هذه العناصـر (بيـان   
داريـة املشـار   املداري)، فضالً عن البـارامترات امل  املوقعر يف تغيُّ الثابت بالنسبة إىل األرض وأيِّ

 إليها يف االتفاقية، فائدة حقيقية من حيث أهـداف ومهـام ضـمان أمـان العمليـات الفضـائية إالَّ      
هــذا املفهــوم، الــذي  تبيــانق. وينبغــي إذا كانــت قيمهــا مبينــة نســبةً إىل التوقيــت العــاملي املنسـّـ 

أجـل ضـمان    يستخدم حـىت اآلن يف تسـجيل األجسـام الفضـائية، يف املبـادئ التوجيهيـة مـن        مل
  استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.
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سم بقدر معترب مـن  ن توصيات تتَّيتضمَّ ٦٢/١٠١قرار اجلمعية العامة  أنَّ يف وال شكَّ  -١٧
املسـائل ذات الصـلة بأمـان     العمـل علـى حبـث    ساع فيما يتعلق بعدد مـن اجلوانـب، غـري أنَّ   االتِّ

ىل صياغة التوصيات بقدرٍ كاٍف من التفصـيل حـىت تـدار هـذه     العمليات الفضائية يثري احلاجة إ
بعــض املصــطلحات املســتخدمة يف نصــوص بــني تكــافؤ ال ه إىل أنَّالعمليــات بكفــاءة، مــع التنبُّــ

أوجـه تبـاين   (هنـاك  تسـاؤل  القرار املذكور أعاله مبختلف اللغات الرمسية لألمم املتحدة موضع 
ســختني الروســية واإلنكليزيــة مــن الوثيقــة). فعلــى واضــحة بــني املصــطلحات املســتخدمة يف الن

ع اجلمعيـة العامـة يف القـرار الـدول علـى النظـر يف إمكانيـة تـوفري معلومـات          سبيل املثـال، تشـجِّ  
فهـم هـذه التوصـية علـى أهنـا      أن ُت ومـن املعقـول متامـاً   ". أثناء التشغيلالة احليف  رتغيِّأيِّ بشأن "

التغريات يف حالة عمل جسم فضـائي و/أو معلومـات    تشري إىل استصواب تقدمي معلومات عن
رات يف وظيفة جسم فضائي بشكل عـام. وميكـن يف هـذا الصـدد تنـاول األوصـاف       بشأن التغيُّ

احملتملة التالية لتحديد هـذه "احلالـة": "يعمـل"/"ال يعمـل"؛ "مسـتخدم للغـرض املقصـود"/"ُنقل        
، ويف الســياق نفســه، فمــن املمكــن إىل نظـام التخزين"/"جــاري اختبــاره". وعــالوة علــى ذلـك  

عمـل اجلسـم (مبـا يف     وضـعية ر يف تغيُّ هو املعلومات املتعلقة بأيِّفعال املراد  فترض أنَّأيضاً أن ُي
ــا كــان يف    ــك م ــتخدام الوصــالت     الــتحكُّ وضــعياتذل ــاهي والتثبيــت واس م يف الوضــع االجت

لة بسـبب مسـائل تفسـريية قائمـة     ب إحـداث مشـك  أريد يف املقام األول جتنُّـ  وإذا ماالراديوية). 
صـراحة  بأهداف القرار، فينبغي الـنص  ب اإلخالل يف املقام الثاين جتنُّ على أسس موضوعية، مثَّ

يف املبادئ التوجيهية املتعلقة بضمان استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيـد علـى أنـه    
ــة ينبغــي للــدول وامليف ســبيل ضــمان أمــان العمليــات الفضــائية،    ــة الدولي إذ  ،نظمــات احلكومي

القائمـة   املنبثقـة مـن  من املعلومات  ام أقصى قدر ممكن عمليتقدِّ أن، مسؤولحنو على ف تتصرَّ
  خلصائص طريان جسم فضائي:الظروف املُالبِسة اإلرشادية التالية من 

  إهناء التشغيل أو جتديده •  
  خرىأعطال أو أسباب أ فقدان القدرة الوظيفية من جّراء •  
دات ب يف تــداخل يف التــردُّالتســبُّ بــالتزامن مــع خمــاطر يفم يف الطــريان فقــد الــتحكُّ •  

وقـوع اقترانـات خطـرة مـع      خمـاطر الراديوية مع أجسام فضائية أخرى عاملـة و/أو  
  أجسام أخرى عاملة

  • بالنسبة إىل السواتل التابعة و/أو العناصر التكنولوجيةىاالنفصال (إن كان متوخ (  
يف خصـائص اجلسـم    تغيريات خطرية الشأنحتدث ) ى(إن كان متوخ عناصرنشر  •  

 خصوصـاً وقت وجـوده التسـياري (هلـذه اخلاصـية أمهيـة       تقديرالفضائي من حيث 
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بالنســبة إىل األجســام الفضــائية الصــغرية والصــغرية للغايــة الــيت تعمــل يف مــدارات   
  منخفضة)

ــدار ختلُّــ     •   ــل جســم فضــائي إىل م ــنق ــت الوجــود   بقصــرتســم دار يَّص أو إىل م وق
  التسياري

يـوفِّر  ص لتنفيـذ القـرار أن   املبدأ التوجيهي املخصَّـ نص من شأن إيراد هذه القائمة يف مشروع و
مـن  لبنودهـا  لوضع صياغة تفصيلية للقسـم املنـاظر    ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي أسساً رمسيةً

  نفيذ القرار.ت بغيةلتقدمي معلومات التسجيل، وذلك استمارته منوذج 
على مسألة تقدمي معلومات عن قدرة جسم فضـائي   حتديداًتسليط الضوء  ومن الالزم  -١٨

مـن شـأن   ف .صة لتغيري املدار، مما تقتضيه الضرورة ملنع اصـطدام األجسـام  على أداء وظيفة خمصَّ
أن  وســيطرهتا القضــائية إعــالن دولــٍة مــا عــن هــذه الوظيفــة يف جســم فضــائي خيضــع لواليتــها   

ما من حيـث احتمـال اختـاذه أساسـاً ملطالبـة دولـة أخـرى،         عف موقف تلك الدولة إىل حدٍّيض
بـاً لالصـطدام جبسـم فضـائي تـابع لتلـك       استناداً إىل حساباهتا اخلاصة، بتغـيري مسـار احلركـة جتنُّ   

اجلســمني  لتحديــد أيِّعمومــاً الدولــة األخــرى. وال يوجــد معيــار عــاملي أو إجــراء مســلَّم بــه    
 سـم اجلتغـيري مسـار    عليهـا من الدولتني  ، يف كل حالة على حدة، له "األولوية" وأيٍّالفضائيني
معــايري  وضــع أيِّ اأن ميكــن عمليـ ح . وعــالوة علــى ذلـك، فمــن غـري املــرجَّ  التــابع هلـا  الفضـائي 

علـى   وظيفـي حمتمـل   ا ميكن التخطيط حلـلٍّ وإجراءات من هذا القبيل يف املستقبل املنظور. ورمب
مـن  ورصد الفضاء القريب مـن األرض.  عن د للمعلومات ل ضمن إطار املركز املوحَّمعقوحنو 

دة املصـادر عـن مواضـع األجسـام الفضـائية تصـف       معلومـات متعـدِّ  جيمِّـع  شأن هـذا املركـز أن   
لمخـاطر  ي لمـن أجـل التحديـد الكمِّـ     هـو ضـروري حتمـاً   مسار حركة األجسام الفضائية، ممـا  

زيـادة   وجوب(مع إدراك  الالزم القيام هبادئي للخطوات اإلضافية احملتملة ووضع التسلسل املب
فــق عليــه ن مــن تلــك اخلطــوات وفقــاً للتوصــيات الــواردة يف مشــروع املبــدأ التــوجيهي املتَّالتــيقُّ
  تاً بشأن تقييم االقتران).مؤقَّ
عمليـة   أثنـاء وتبقى مسألة غري خاضـعة للتنظـيم وهـي التسـجيل يف حـالتني قـد تنشـآن          -١٩
حتـدث أوالمهـا إذا مل    .متزامن على حنوة أجسام فضائية يف املدار ى فيها وضع عدَّالق يتوخَّإط
مـا. ويف  وظيفـي  وقـوع خلـلٍ   بسـبب  عـن مرحلـة مركبـة اإلطـالق     األجسـام  انفصال  افعلي يتم

ة أجسـام فضـائية   " مـن عـدَّ  الًتكتُّهذه احلالة، يوجد يف املدار جسم فضائي يعترب حبكم الواقع "
 هـو أيضـاً  ة دول. وجيلـب هـذا الوضـع    عدَّلدولة واحدة أو القضائية للوالية لتكون خاضعة قد 

لـت" مـن   ا احلالة الثانية فتحـدث إذا "تأجَّ ". وأمَّلالتكتُّجسم من أجسام " مشكلة تسجيل كلِّ
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يف إطــار وة أجســام فضــائية. إطــالق عــدَّ، أثنــاء تكنولوجية/التشــغيلية عمليــة الفصــل ال الناحيــة
 إيصـاهلا فعـالً   حتديـد حـاالت تسـجيل أجسـام متَّ     ، مل يكـن باإلمكـان  ممارسات التسـجيل  حتليل

مسـتقل وتبقـى   على حنـو   امع مع أجسام أخرى ال حتلق مداريضمن جتباعتبارها من إىل املدار 
، وفقـاً للتوصـية الـواردة يف    ولكـن "االستعداد" أثناء انتظارها بدء عمليـة االنفصـال.   وضعية يف 

كـل إطـالق   أثنـاء  جسم فضـائي علـى حـدة     تسجيل كلِّ، جيب ٦٢/١٠١معية العامة قرار اجل
ِلمـا   يترك اجملـال مفتوحـاً  القرار يتطابق مع اتفاقية التسجيل، فإنه  من هذا النوع اجملمع. ومبا أنَّ

كـان   مـا إذا  ، أو فحسـب  مسـتقالًّ  امـداري  اًذ حتليقـ كان ينبغي تسـجيل اجلسـم عنـدما ينفِّـ     إذا 
يف املدار كجزء مـن جسـم   فعال موجوداً فيه يكون أثناء الطور الذي التسجيل أن جيري ينبغي 

إخطــار حبــدوث ذلــك  ال" دومنــ"الفصــل املؤجَّــ وضــعيةي إطــالق أجســام يف آخــر. وقــد يــؤدِّ
ع على العمليات الفضـائية يسـببها الظهـور غـري املتوقَّـ     غري ضئيلة القدر الفصل الحقاً إىل خماطر 

فهـم  ل إىل هـذه املشـكلة بالتوصُّـ    ميكـن حـلُّ  مـن الناحيـة األساسـية،    جديدة. وألجسام مدارية 
علـى   أمسـاء األجسـام املزمـع فصـلها    تبيـان  وجـوب  ن، وإضفاء مسة رمسية وافية عليـه بشـأن   معيَّ

اســتمارة عنــد تعبئــة القســم املنــاظر مــن منــوذج  ،معلومــات أخــرىجانــب إىل  وجــه التحديــد،
  وضعه مكتب شؤون الفضاء اخلارجي. الذي ،تقدمي معلومات التسجيل

اجلديـد  سـياق  التوصـيات اجلمعيـة العامـة يف    يف تبيـان   ياًجـدِّ  موقفاًالدول  اختذتوإذا   -٢٠
للمضمون الـتقين الـذي    املزيد من التدقيقفرصةٌ إلجراء ُألتيحت شروع مبدأ توجيهي، ملنوعياً 

القــرار جبميــع  صــيغ الــواردة يف ل أســاس التوصــياتتنطــوي عليــه املفــاهيم الرئيســية الــيت تشــكِّ
 الًمكمِّـ يكـون   سـوف  املبـدأ التـوجيهي   نـصَّ  لغات األمم املتحدة الرمسية. وميزة هذا النـهج أنَّ 

  ق املوضوعية يف املضمون والدقة املتناهية يف املصطلحات.من حيث ضمان حتقُّ
الروسـية ونسـخة   باللغـة   م االحتـاد الروسـي (يف أصـلٍ   ، يتقـدَّ سـبق أعـاله  على مـا   وبناًء  -٢١

عة مـن املشـاكل   جملموعة متنوِّ ى باعتباره احللَّالتايل للمبدأ التوجيهي املتوخَّ باإلنكليزية) بالنصِّ
  املواضيعية املتعلقة بتسجيل األجسام الفضائية، لكي تنظر فيه اللجنة الفرعية العلمية والتقنية.

    
    مشروع مبدأ توجيهي  
    بعة يف تسجيل األجسام الفضائيةتَّللممارسة امل املتَّسقالتحسني    

علـى دعـم أهـداف اتفاقيـة تسـجيل      خالل عملها ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، من 
خـذ تـدابري   ، أن تت١٩٧٥َّكـانون الثاين/ينـاير    ١٤خـة  املؤرَّ ،األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي

تنفيـذاً   ،االتفاقية املـذكورة هتا اليت أقرَّ التسجيلات لضمان تنفيذ إجراءعلى حنو أساسي متواصلة 
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د بترمجـة إجنـاز مهـام حتسـني املمارسـة      االً وشامالً. ويف هذا السياق، ينبغـي هلـا أيضـاً أن تتعهَّـ    فعَّ
بعة يف تسجيل األجسام الفضائية، على النحو املنصوص عليه يف قرارات اجلمعية العامة لألمـم  املتَّ

إىل حترك سياسي ناجع بغية إكسـاب إجـراءات تقـدمي معلومـات      املتحدة وتوصياهتا ذات الصلة،
عة قبوالً واسـع النطـاق علـى الصـعيد الـدويل وحتقيـق اسـتدامتها يف األمـد الطويـل.          تسجيل موسَّ
يف هـذا اجملـال علـى حنـو مسـؤول،      أن تتصـرَّف  لدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة    لكما ينبغي 

مـن عوامـل األمـن يف الفضـاء      ابشـكل سـليم عـامالً هامـ    الفضـائية   حبيث تعترب تسـجيل األجسـام  
  التالية.الغالبة رات أن تسترشد باملبادئ والتصوُّ لذلك تبعاًاخلارجي، وينبغي 

ذها فِّـ عليـه الصـكوك التنظيميـة الـيت تن     وينبغي أن يكون مما ُيفتـرض بصـورة قاطعـة و/أو تـنصُّ    
ــة واملتعلقــة بالس   ــة الدولي ــدول واملنظمــات احلكومي ــه ال  ال ــة أو  ينبغــيياســات الفضــائية أن لدول

جتاهـل إجـراء التسـجيل أو علـى      إىلرمسـي أو عملـي    على حنو تعمدمنظمة حكومية دولية أن 
تســجيل األجســام الفضــائية قــد يفضــي إىل   عــدم  ، وأنَّالنحــو الواجــبعلــى خــالف  تنفيــذه

ل واملنظمـات  ضـمان أمـان العمليـات الفضـائية. كمـا ينبغـي للـدو        علـى عواقب سـلبية خطـرية   
مـن ممارسـات االمتنـاع عـن      اتسـتدعي أيـ   احلكومية الدوليـة أن تـثين عـن عـدم التسـجيل، وأالَّ     

سـبب مـن األسـباب. وينبغـي أيضـاً التمـاس حلـول،         التسجيل وال تدعمها وال تسمح هبا أليِّ
 ألجســام فضــائية مشــاكل قانونيــة أو تقنيــة، تــدعو إىل  نــةمعيَّمــىت مــا أثــارت عمليــات إطــالق  

  بتنفيذ إجراءات التسجيل. العناية الواجبة
ل وفقـاً للمعـايري املنصـوص عليهـا     ما مل يسجَّ اجسماً فضائيأنَّ مقبول ت على حنو التثبُّويف حالة 

يف اتفاقية التسجيل وقرارات اجلمعية لألمم املتحـدة، جـاز للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة       
احلكومية الدولية اليت ُيفترض امتناعهـا عـن التسـجيل بـأن      إىل الدولة/املنظمةمباشر توجيه طلب 

اشـتباه يف عـدم    ن حقيقـة أيِّ واقعـة عـدم التسـجيل. وينبغـي تبـيُّ     رمسيا د تفصح عن نواياها أو تفنِّ
التسجيل وفقاً لذلك، كما ينبغي االسـتجابة هلـذه الطلبـات والتعليـق علـى واقعـة عـدم التسـجيل         

ــة أيِّ  ــة إزال ــةصــوُّت املفترضــة بغي ــة رات خاطئ ــة و/أو معاجلــة  حمتمل ولــدى . دواعــي القلــق احملتمل
ى مثـل  ، ينبغي للـدول/املنظمات احلكوميـة الـيت تتلقَّـ    االستجابة هلذه الطلبات على النحو املناسب

ت عـن  خفيـة و/أو قصـد مبيَّـ   دوافع  ما يثبت انتفاء أيِّ، حسب االقتضاء، مأن تقدِّ هذه الطلبات
جيل حدثت بالفعل. ويقع على الدول واملنظمات احلكوميـة الدوليـة التـزام    ف عن التسواقعة ختلُّ

  ب إساءة استعمال احلق يف توجيه هذه الطلبات.بالتصرف بطريقة تكفل جتنُّ
دائمـة الختـاذ إجـراء بغـرض     مناسبة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي سلطة أن ُتسَند إىل وينبغي 
ــإنشــاء  ــة تنفيــذ متكنِّــه مــن  وتعهُّ ــْرضٍ  حقِّــأن ُيد آلي يف تشــجيع املنشــود اهلــدف ق علــى حنــو ُم

دة لتقـدمي معلومـات تسـجيل    د الدول واملنظمات احلكومية الدولية باملمارسة املوحَّوضمان تقيُّ
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املهــام الوظيفيــة عة. وعلــى وجــه التحديــد، ينبغــي للمكتــب أن يشــارك بفعاليــة يف تنفيــذ  موسَّــ
ذة (أي عمليـات  عن عمليات اإلطالق املداري املنفَّـ ملعلومات جتميع امبا يلي:  املتكاملة اخلاصة

ــه)           ــد من ــدار األرض أو أبع ــها وضــع أجســام يف م ــتج عن ــيت ين ــل ال ــتكملة بالفع اإلطــالق املس
واألجسام املدارية (أي األجسام الفضائية اليت أطلقت بالفعـل إىل مـدار األرض أو أبعـد منـه)،     

جلنـة   لتصـنيف ألجسـام املداريـة وفقـاً    وختصيص تسميات دوليـة لعمليـات اإلطـالق املـداري وا    
  تقدمي هذه التسميات إىل دول التسجيل.وكذلك أحباث الفضاء، 

ــي أن تتحمَّــ  ــة،  وينبغ ــدول املطلق ــة   ل ال ــة الدولي ، حســبما يكــون  وكــذلك املنظمــات احلكومي
مي خــدمات إطــالق ه بالطلــب، علــى أســس مشــروعة، إىل مقــدِّاملســؤولية عــن التوجُّــ، مناســباً

التســجيل متطلبــات باســتيفاء مجيــع   ء، وإىل مســتعملي هــذه اخلــدمات،  الفضــا األجســام إىل
ل جــدوى تقــدمي معلومــات وعــن تشــجيعهم علــى تقبُّــ  ،املنصــوص عليهــا يف اتفاقيــة التســجيل 

يف ذلــك. وينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة  مليــا ر هم علــى التفكُّــوحــثِّ ،عةتســجيل موسَّــ
يف تقـدمي معلومـات تسـجيل    املتَّبعـة  بع املؤسسـي علـى املمارسـة    إضـفاء الطـا  ت أمتَّاليت  ،الدولية
إىل هـذه املمارسـة   انتـهت  أن جتتهد يف حتقيق استدامة هذه املمارسـة. فـإذا حـدث أن     ،موسعة

، أو مـع مصـاحل   األمنيـة الوطنيـة  يف نطـاق سياسـاهتا    وخصوصـاً مـا،   التعارض مـع مصـاحل دولـةٍ   
هلـذه الدولـة   احلـاالت  منها باألمن، فينبغي يف هـذه   ما يتعلق وخصوصاًمنظمة حكومية دولية، 

ــة أن    ــة الدولي ــة احلكومي ــدِّأو املنظم ــان رمســي توجِّ د، حت ــؤون الفضــاء    يف بي ــب ش ــه إىل مكت ه
  املمارسة.هذه باع الظروف اليت حتول دون استمرار اتِّ، اخلارجي

ضـمان   علـى  حرصـاً ، مسؤولعلى حنو ف تتصرَّ، إذ وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية
م أقصـى قـدر ممكـن مـن املعلومـات الـيت تصـف حالـة (وضـع)          تقـدِّ أن أمان العمليات الفضـائية،  

تقـدمي وصـف   على املوقع املداري للجسـم الفضـائي. وينبغـي    رات من تغيُّجسم فضائي وما طرأ 
، حتليقـه وف ظـر عـن  القائمة اإلرشادية التاليـة  مبا يتطابق مع جسم فضائي  حالة (وضع) أيِّن ُيبيِّ

وظيفيـا  ملهمـة ضـمان أمـان العمليـات الفضـائية ومكافئـة        مباشـرةً  واليت ينبغـي اعتبارهـا اسـتجابةً   
  :٦٢/١٠) من قرار اجلمعية العامة ‘٢‘( (ب)٢ب هلا يف الفقرة للوقائع املتحسَّ

  إهناء تشغيل جسم فضائي أو جتديده؛ (أ)  
  تقنية أو أسباب أخرى؛اء أعطال من جرَّسم فضائي جل فقدان القدرة الوظيفية (ب)  
ــتحكُّ (ج)   ــالتزامن مــع ظهــور خمــاطر م يف طــريان جســم فضــائي  فقــد ال احتمــال  ب
دات الراديويـة مـع الوصـالت الراديويـة ألجسـام فضـائية أخـرى        يف التـردُّ ضـار  تداخل حدوث 

  احتمال وقوع اقترانات خطرة مع أجسام أخرى عاملة؛خماطر عاملة و/أو 



 

V.15-02392 13 
 

A/AC.105/L.295 

ــة و/أو العناصـــر  ىن كـــان متـــوخاالنفصـــال (إ (د)   ــواتل التابعـ ــبة إىل السـ ) بالنسـ
  التكنولوجية ألجسام فضائية؛

يف خصـائص جسـم   مع تغـيري مقصـود    ى)(إن كان متوخ إنشائيةنشر عناصر  (هـ)  
  فضائي املؤثرة يف عمره املداري.

ف، تقـدمي أقصـى   يف التصرُّنفسه لدول واملنظمات احلكومية الدولية، حفاظاً على النهج لوينبغي 
والـيت   ٦٢/١٠١مـن قـرار اجلمعيـة العامـة      ‘٣‘ (أ) ٤قدر ممكن من املعلومات الواردة يف الفقرة 

  رات يف املوقع املداري للجسم الفضائي وفقاً للقائمة اإلرشادية التالية:تصف التغيُّ
ــة جلســم فضــائي يفضــي إىل انتقــال     أيِّ (أ)   ــارامترات املداري تغــيري مقصــود يف الب

  سم الفضائي املعين إىل منطقة خمتلفة ضمن الفضاء القريب من األرض؛اجل
  وضع جسم فضائي يف مقربة مدارية أو مدار ينخفض فيه العمر التسياري؛ (ب)  
  تغيري املوقع على املدار الثابت بالنسبة إىل األرض؛ (ج)  
ــى حنــوٍ         (د)   ــة ســواتل (عل ــة كجــزء مــن كوكب ــة فضــائية عامل ــيري وضــع مركب تغ

ــة األساســية) فيمــا بــني    هامــةتتبع تغــيريات يســ ال ــارامترات املداري ــة ضــمن إ شــقوبيف الب مسي
  تركيبة هذه الكوكبة.

 اق مـداري ويف حالة احتواء جسم فضائي مطلق على أجسام فضائية أخـرى مزمـع فصـلها لتحلِّـ    
جلسـم  تسـجيل ا  أثناءبشكل مستقل يف املستقبل، ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية يف 

الفضائي الرئيسي (يف مرحلة القيد يف سجالهتا وعند تقـدمي معلومـات التسـجيل إىل أمـني عـام      
ــيِّن (  ــال، يف شــكل األمــم املتحــدة) أن تب مالحظــات هامشــية) عــدد األجســام   علــى ســبيل املث

ه إىل أنـه ال ينبغـي إعطـاء تلـك     الفضائية املزمع فصلها عن اجلسـم الرئيسـي وأمساءهـا، مـع التنبُّـ     
 لة يف مرحلة التسجيل التالية.جسام الفضائية أمساء خمتلفة أو معدَّاأل

 


