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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية

  واخلمسون الدورة الثامنة
        ٢٠١٥حزيران/يونيه  ١٩- ١٠فيينا، 

جمموعة حمدَّثة من مشاريع املبادئ التوجيهية بشأن استدامة أنشطة     
      الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد

    رة من األمانةمذكِّ    
  مقدِّمة  - أوالً  

 
لجنـة اسـتخدام   لثانية واخلمسـني للجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة التابعـة ل      أثناء الدورة ا -١

الفريــق العامـل املعـين باســتدامة أنشـطة الفضــاء     أشـارَ  ،ميةالفضـاء اخلـارجي يف األغــراض السـل   
وجيهيــة مشــاريع املبــادئ الت جمموعــة مــن ثــةًحمدَّ ةًهنــاك نســخأنَّ إىل اخلــارجي يف األمــد البعيــد 

 الرمسيـة  شـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد سـُتَعدُّ بلغـات األمـم املتحـدة         بشأن اسـتدامة أن 
امنة واخلمسني للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض السـلمية يف   الست قبل الدورة الث

ــاين  نمَّتضــوي .٢٠١٥عــام  ــةًحمدَّ هــذه الوثيقــة جمموعــةً  مــن البــاب الث ــادئ   مــن ث مشــاريع املب
إعدادها املدخالُت اليت وردت حىت هناية الدورة الثانية واخلمسني للجنـة   روعيت يفالتوجيهية 

ة اجملمَّعـة املعدَّلـة الـيت وردت يف    يـ املبادئ التوجيه مشاريعالفرعية العلمية والتقنية. وهي تشمل 
أثنـاء   املبادئ التوجيهية العشرة اجلديـدة الـيت اقُترحـت    ومشاريع A/AC.105/C.1/L.340الوثيقة 

ن اقتراحـاً بإعـادة تصـنيف مشـاريع املبـادئ التوجيهيـة       فيتضـمَّ  البـاب الثالـث  أمَّـا  ورة. تلك الـد 
ضــمن أربــع فئــات. وكــان االقتــراح قــد طُــرِح أثنــاء الــدورة الثانيــة واخلمســني للجنــة الفرعيــة   

ــر إالَّ   ــو ال ُيعبِّـ ــة؛ وهـ ــة والتقنيـ ــة      العلميـ ــواردة يف الوثيقـ ــة الـ ــادئ التوجيهيـ ــاريع املبـ ــن مشـ عـ
A/AC.105/C.1/L.340. 
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 مشاريع املبادئ التوجيهية بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي   - ثانياً 
    يف األمد البعيد

      البعيد األمد يف سياق املبادئ التوجيهية بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي  - ألف  
    اخللفية  - ١  

 جي واســتخدامه يفشــاف الفضــاء اخلــارأقــرَّ مــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث املعــين باستك   -٢
ــا       ــة الفضــائية: إعــالن فيين ــون "األلفي ــراره املعن ــة  األغــراض الســلمية، يف ق بشــأن الفضــاء والتنمي

مبا لعلوم الفضاء وتطبيقاته من أمهية يف إثراء معرفتنا األساسية بالكون وحتسني حياة  )١(البشرية"،
ملـوارد الطبيعيـة ووضـع نظـم     أرجـاء العـامل مـن خـالل رصـد البيئـة وإدارة ا       كـل  الناس اليومية يف

ؤات األرصـاد  ودعـم إدارة الكـوارث وتنبُّـ   ة الكـوارث  لإلنذار املبكِّر للمساعدة على ختفيف حـدَّ 
اجلويــة ومنذجــة املنــاخ واملالحــة واالتصــاالت باالســتعانة بالســواتل. وتســهم علــوم وتكنولوجيــا  

ــو     ــد يف بل ــاه البشــر، وعلــى وجــه التحدي غ األهــداف الــيت تضــعها  الفضــاء إســهاماً كــبرياً يف رف
املؤمترات العاملية اليت تعقدها األمم املتحدة ملعاجلة خمتلف جوانب التنمية االقتصادية واالجتماعية 

ــذلك   ــة. ول ــا   والثقافي ــؤدِّي أنشــطة الفضــاء دوراً حيوي ــة املســتدامة يف كوكــب     ت ــم التنمي يف دع
ة التنميـة ملـا   خطـ  حتقيـق يف  تسـهم ف اإلمنائية لأللفيـة؛ وس حتقيق األهدا . وقد أسهمت يفاألرض

 األمـد البعيـد مسـألة ال تعـين وهتـمُّ     فـإنَّ اسـتدامة أنشـطة الفضـاء يف      ،ثَـمَّ  . ومـن ٢٠١٥بعد عـام  
أيضـاً   شـاركة فيهـا فحسـُب، بـل تعـين وهتـمُّ      واملـتطلِّعني إىل امل  املشاركني يف أنشطة الفضاء حاليا

  ته.اجملتمع الدويل برمَّ
احلكوميــة الدوليــة   ايــٌد مــن الــدول واملنظمــات   فضــائية عــدٌد متز ويســتخدم البيئــة ال   -٣

غري احلكومية. ويشكِّل انتشار احلطام الفضائي وزيـادة احتمـاالت وقـوع حـوادث      والكيانات
االرتطام وحاالت التشويش على تشغيل األجسام الفضائية مصدر قلق بشـأن اسـتدامة أنشـطة    

ــئيت   ــد، وال ســيما يف بي ــة   الفضــاء يف األمــد البعي  املــدارات األرضــية املنخفضــة واملــدارات الثابت
  بالنسبة لألرض.

 يـة والدوليـة  واملنظمات غري احلكوميـة الوطن احلكومية الدولية وينبغي للدول واملنظمات   - ٤
ــدرة اجلهــات    حتــدَّ خــذ خطــوات لضــمان أالَّ  الضــالعة يف أنشــطة الفضــاء أن تتَّ   ــن ق أنشــطتها م
  اخلاصة هبا، سواء اآلن أو يف املستقبل. األخرى على القيام بأنشطة الفضاء

                                                         
يينا، تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، ف  )١(  

 .١ )، الفصل األول، القرارA.00.I.3(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  ١٩٩٩متوز/يوليه  ٣٠‐١٩
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 اخلـارجي يف األغـراض السـلمية إىل    السنني، نظرت جلنة استخدام الفضـاء  وعلى مرِّ  - ٥
خمتلف جوانب استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد مـن زوايـا خمتلفـة. واسـتناداً     

نــات أخــرى، اقتــرح الفريــق إىل هــذه اجلهــود الســابقة واجلهــود ذات الصــلة الــيت بذلتــها كيا
ابع للجنـة الفرعيـة العلميـة    اء اخلارجي يف األمد البعيد التـ العامل املعين باستدامة أنشطة الفض

الفضـاء اخلـارجي   من التدابري هبدف توفري هنج شامل لتعزيز اسـتدامة أنشـطة    والتقنية سلسلةً
  يف األمد البعيد.

عها يف جمموعة من املبادئ التوجيهية الطوعيـة،  وتوفِّر التدابري املقترحة، اليت جرى جتمي  -٦
أساســاً الســتحداث ممارســات وطنيــة ودوليــة وأُطــر لألمــان فيمــا يتعلــق باالضــطالع بأنشــطة    

يف تكييــف هــذه األطــر للظــروف واهلياكــل   الفضــاء اخلــارجي، وتتــيح يف الوقــت ذاتــه مرونــةً  
وانب أنشطة الفضاء السياساتية والرقابيـة  التنظيمية الوطنية املعيَّنة. وتتناول املبادئ التوجيهية ج

  والتنظيمية والعلمية والتقنية وتلك املتعلقة بالتعاون وبناء القدرات.
فيــه وضــع جمموعــة املبــادئ التوجيهيــة الــواردة يف هــذه  ويشـتمل اإلطــار القــانوين الــذي متَّ   - ٧

ارجي. وباإلضافة إىل ذلـك،  الوثيقة على معاهدات األمم املتحدة ومبادئها القائمة بشأن الفضاء اخل
ــة املمارســاتُ    احلاليــة، واإلجــراءات  روعيــت أيضــاً يف إعــداد هــذه اجملموعــة مــن املبــادئ التوجيهي

  التشغيلية، واملعايري التقنية، والسياسات، واخلربات املكتسبة من القيام بأنشطة الفضاء.
بشـأن التـدابري الالزمـة     دوليـا دة يف هذه الوثيقة توافقـاً  وُتجسِّد املبادئ التوجيهية الوار  -٨

ــتناداً إىل املعـــارف الراهنـــة     ــاء اخلـــارجي يف األمـــد البعيـــد، اسـ ــتدامة أنشـــطة الفضـ لتعزيـــز اسـ
 د األوجـه ملختلـف العوامـل الـيت    تعـدِّ واملمارسات الراسخة. ومع تكـوين فهـم أعمـق للطـابع امل    

اسـتعراض املبـادئ التوجيهيـة،     ر يف استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، ينبغيتؤثِّ
  ل إليها.كما ميكن تنقيحها يف ضوء النتائج اجلديدة اليت جيري التوصُّ

ــذُ يــوفِّروال   - ٩ ــة لالضــطالع بأنشــطة الفضــاء   تنفي الضــمان  عنصــَر األطــر الوطنيــة والدولي
ــهِّ     ــل يس ــة الفضــائية فحســب ب ــدِّ   ملســتخدمي البيئ ــائي واملتع ــاون الثن ــراف يفل أيضــاً التع  د األط

  االستخدامات السلمية للفضاء اخلارجي وبذلك يساهم يف أمان الفضاء اخلارجي واستقراره.
    

    النطاق والتطبيق  - ٢  
ــد     تســتتبع  -١٠ ــق بــني   احلاجــةاســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعي إىل التوفي

 خدامأهداف متكني مجيـع الـدول والكيانـات احلكوميـة وغـري احلكوميـة مـن استكشـاف واسـت         
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ة وحــدها مــن ناحيــة وبــني ضــرورة احلفــاظ علــى بيئــة   يمالفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســل 
  الفضاء اخلارجي ومحايتها على حنو يراعي احتياجات األجيال املقبلة من ناحية أخرى.

تنطبق املبـادئ التوجيهيـة الـواردة يف هـذه الوثيقـة علـى مجيـع أنشـطة الفضـاء، سـواء           و  -١١
ة، وعلــى مجيــع مراحــل دورة حيــاة البعثــات الفضــائية، مبــا يف ذلــك إطالقهــا  املزمعــة أو اجلاريــ
ناهتــا عنــد انتــهاء عمرهــا. وتتعلــق املبــادئ التوجيهيــة باجلوانــب  ص مــن مكوِّوتشــغيلها والــتخلُّ

السياساتية والرقابية والتنظيميـة واجلوانـب العلميـة والتقنيـة واجلوانـب املتعلقـة بالتعـاون الـدويل         
تسـتند   مسـتدامة؛ وهـي  طريقـة آمنـة و  املتصلة بالقيام بأنشطة الفضاء اخلـارجي ب  وبناء القدرات

غـري احلكوميـة    والكيانـات جمموعة كبرية من معارف وخـربات الـدول واملنظمـات الدوليـة      إىل
هـذه املبـادئ التوجيهيـة ذات أمهيـة للكيانـات احلكوميـة وغـري         فـإنَّ  ،الوطنية والدولية. ومـن مثَّ 

  سواء. احلكومية على حدٍّ
 اً للقـانون الـدويل. وهـي هتـدف إىل    واملبادئ التوجيهية طوعية وغري ملزمـة قانونـاً طبقـ     -١٢

  بات التنظيمية املوجودة.استكمال التوجيهات املتاحة يف املعايري واملتطلَّ
وُيعتــرب تنفيــذ املبــادئ التوجيهيــة خطــوة حكيمــة وضــرورية صــوب احلفــاظ علــى بيئــة    -١٣

ــة    الفضــاء اخلــارجي مــن أ  ــة الدولي ــال املقبلــة. وينبغــي للــدول، واملنظمــات احلكومي جــل األجي
آلياهتـا   من خالل، تكفل غري احلكومية الوطنية والدولية أن تقوم طوعاً باختاذ تدابري والكيانات

  .ممكن وجمٍد عمليا ة إىل أبعد حدٍّهذه املبادئ التوجيهي اخلاصة املنطبقة، تنفيذَ
    

    الستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد املبادئ التوجيهية  - باء  
ــيت ترســي مفهــوم ضــمان         -١٤ ــة ال ــة الطوعي ــادئ التوجيهي ــة مــن املب تســتند اجملموعــة التالي

احملليـة  واملمارسـات  د املعـايري األساسـية   استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمـد البعيـد وحتـدِّ   
 تشــغيليةً قــاء الفضــاء اخلــارجي باســتمرار بيئــةً والدوليــة لضــمان هــذه االســتدامة، إىل فكــرة إب 

ويل، ويـرتبط ذلـك   لألغراض السلمية والتعاون الد زاعات ومتاحةً من الن وخاليةً وآمنةً ةًمستقرَّ
مـن أجـل املواظبـة    مـن الفـرص املتاحـة     كاملـةً  باستفادة اجملتمع الدويل اسـتفادةً  ارتباطاً جوهريا

تـدابري   مـن خـالل اختـاذ   ة الفضـاء وشـفافيتها وبنـاء الثقـة فيهـا،      ؤ بأنشطإمكانية التنبُّ على تعزيز
ألنَّ هـذه السـمات تسـاعد علـى تطبيـق املبـادئ التوجيهيـة         الغرض؛ وذلكصة هلذا عملية خمصَّ

  بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد وتفيد يف هذا التطبيق.
ة، جيـب  لتوجيهيـة حبسـن نيَّـ   للمبادئ الية احلكومية الدووعند تطبيق الدول واملنظمات   -١٥

ــا أن ــل ب إلنشــاءترتِّــ عليه ــة (مبــا يشــمل        وتفعي ــن اللــوائح التنظيميــة الداخلي نظــام مالئــم م
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اإلجراءات واملتطلبات الالزمة) وآليات للتعاون الدويل مـن أجـل تنفيـذ الوظـائف ذات الصـلة      
  خلارجي يف األمد البعيد.هبدف أداء املهام املتعلقة بضمان استدامة أنشطة الفضاء ا

الدوليـة باسـتخدام    احلكومية قها الدول واملنظماتوهتدف املبادئ التوجيهية، اليت تطبِّ  -١٦
مبادئ وقواعد القانون الـدويل القائمـة وال تتعـارض معهـا بـأيِّ طريقـة        ُتْغِفلوسائل مناسبة ال 

والوسـائل العمليـة لتحقيـق تنظـيم     بل ال يتنـاول السُّـ  فعَّـ  رقـايب رمسية أو عمليـة، إىل تـوفري إطـار    
احلكوميـة الدوليـة   الـدول واملنظمـات    تسـتطيع ألنشطة الفضـاء اخلـارجي، حبيـث     أكثر عقالنيةً
ي االستفادة من اآلليات القائمة وإجياد آليـات جديـدة تلبِّـ    عن طريق بتلك األنشطة االضطالَع

ــوق، مــن خــالل   ــة، االحتياجــاتِ  علــى حنــو موث ــات  اخلاصــ اجلهــود التعاوني ة بتطــوير اإلمكاني
العمليـات   وبأمـان ا يلحق ببيئة الفضـاء اخلـارجي   ممَّ الفضائية وتساعد على التقليل إىل أدىن حدٍّ

  ب تلك األضرار قدر اإلمكان.الفضائية من أضرار، أو جتنُّ
ل يف كفالـة اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف      حتقيق اهلدف املتمثِّ وعند السعي إىل  -١٧

أيِّ أعمـال أو  أن متتنـع عـن القيـام بـ    احلكوميـة الدوليـة   يـد، ينبغـي للـدول واملنظمـات     األمد البع
شـكال،  ر بـأيِّ شـكل مـن األ   استخدام سـبل أو وسـائل، ميكـن أن تـؤثِّ     ممارسات، وكذلك عن

موجـودات   خيالف مبادئ القانون الدويل وقواعده، علـى  عن قصد أو عن غري قصد، على حنو
ر ظــروف ميكــن أن جتعــل ي إىل تطــوُّ، و/أو تــؤدِّأضــراراًلحــق هبــا ُت يف الفضــاء اخلــارجي و/أو

  ال غري عملي ألسباب تتعلق باألمن الوطين.والفعَّ املبادئ التوجيهية الكاملَ تطبيَق
ــأيٍّ   - ١٨ ــة ملفهــوم وممارســات ضــمان اســتدامة أنشــطة      ودون املســاس ب مــن العناصــر املكوِّن

ر لنظر إىل رصد املخاطر بغرض حتديد العوامـل الـيت تـؤثِّ   الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، ينبغي ا
يف طبيعــة وحجــم املخــاطر املوجــودة يف خمتلــف قطاعــات أنشــطة الفضــاء اخلــارجي واألحــوال     

 مـن  ياًذلك الرصد أكثـر املهـام حتـدِّ    باعتباررات اخلطرة احملتملة اليت حتدث يف بيئة الفضاء والتطوُّ
فيما يتعلق بتنفيذ ومراعاة اإلجراءات التشـغيلية الـيت ميكـن هبـا     حيث توفري السياق لتهيئة احلوافز 

أن تتعـاون   ،املنطبقـة  التشـريعية والتعاهديـة   مظُ، يف ضـوء الـنُّ  احلكومية الدوليـة للدول واملنظمات 
  بل العملية املمكنة.عض جبميع السُّبفعالية وتقدم املشورة واملساعدة لبعضها الب

يهيــة يف ثــالث فئــات تســهيالً لتنفيــذها مــن جانــب خمتلــف وقــد ُصــنِّفت املبــادئ التوج  -١٩
اجلهات الفاعلة احلكوميـة وغـري احلكوميـة يف جمـال الفضـاء، وهـي: الفئـة السياسـاتية والرقابيـة          

  والفئة املتعلقة بالتعاون الدويل وبناء القدرات. ؛والفئة العلمية والتقنية ؛والتنظيمية
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    رقابية والتنظيميةالسياساتية وال املبادئ التوجيهية  - ١  
م املبـادئ التوجيهيـة مـن [...] إىل [...] إرشـادات بشـأن وضـع سياسـات وأطـر         ُتقدِّ  -٢٠

 إىل هـــةًوممارســات تــدعم اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد، موجَّ         رقابيــة 
ع تضـطل  ص ألنشـطة الفضـاء أو  صـلة الـيت تـرخِّ   احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية ذات ال

كما تعيد التأكيد على أمهية احليلولـة دون وضـع أسـلحة يف بيئـة الفضـاء اخلـارجي وأمهيـة         هبا.
أيِّ  تنفيذ تدابري تتعلق بالشفافية وبناء الثقـة يف أنشـطة الفضـاء اخلـارجي مـن أجـل منـع وقـوع        

وطنيــة وتعزيــز  رقابيــةوتتنــاول هــذه اإلرشــادات اعتمــاد أطــر  حــوادث قــد تضــر بتلــك البيئــة.
ابري الطوعية املوصى هبـا مـن جانـب كيانـات تضـطلع بأنشـطة الفضـاء اخلـارجي مـن أجـل           التد

 تبــادلَ ُتَيسِّــررشــادات أيضــاً تــدابري ن هــذه اإلهــذه األنشــطة واســتدامتها. وتتضــمَّ أمــانتعزيــز 
ــادل       ــة وتب ــات بشــأن األجســام الفضــائية واألحــداث املداري ــات االتصــال اخلاصــة  املعلوم  بيان

  لة عن تشغيل املركبات الفضائية.بالكيانات املسؤو
    

ال واملستدام للمبادئ التوجيهية ولألنشطة إنشاء أطر معيارية وتنظيمية تكفل التنفيذ الفعَّ
  )٤٦الالحقة املتعلقة باستعراض تلك املبادئ وتعزيزها (املبدأ التوجيهي 

طــار رقــايب احلــرص علــى إنشــاء إ أن حتــرص كــلَّاحلكوميــة الدوليــة ينبغــي للــدول واملنظمــات 
ال إىل اكتساب مث إدامة، خربات إجيابيـة يف دعـم املزايـا الكامنـة يف     يفضي على حنو عملي وفعَّ
ــؤدي  ــة وي ــادئ التوجيهي ــد  ،املب ــى وجــه التحدي ــات     ،عل ــوائح وعملي ــزم مــن ل ــا يل إىل وضــع م

 أنَّ بوجــه عــام مفهومــاًوترتيبــات تكفــل اســتعراض االمتثــال لتلــك املبــادئ. وينبغــي أن يكــون 
تنفيـذها طـوعيٌّ مـن املنظـور القـانوين الرمسـي،       أنَّ أن ُينظر إليهـا، رغـم    جيببادئ التوجيهية امل

ملبـادئ   وُتمثِّـل إضـافةً وظيفيـةً    على أهنا ترتبط ارتباطاً مباشراً مببـادئ القـانون الـدويل وقواعـده    
 بفكـر وماً تفعيـل تلـك املبـادئ التوجيهيـة ينبغـي أن يكـون مـدع        القانون الدويل وقواعـده؛ وأنَّ 

ــَنٍد مؤسســي موثَّــ   ــم وبَِس ــة أساســية. سياســي مالئ ــ ق يف نصــوص نظري ــادئ  وينبغ ي إعطــاء املب
لمعـايري الـيت ترسـي    ، من خالل عملية واضحة املعامل، َوْضَع الوثيقـِة املؤسِّسـِة ل  التوجيهية رمسيا

فضـائية وبوجـه عـام    دة تضـمن أمـانَ العمليـات ال   وشروطاً متشدِّ أساساً مرجعيا معترفاً به دوليا
اســتدامةَ أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد. وانطالقــاً مــن هــذا الفهــم ينبغــي للــدول      

 القائمـة  األمنيـة جـراءات  اإلتكفـل فعاليـةَ إدارة    أن تنشـئ وسـيلةً  احلكوميـة الدوليـة   واملنظمـات  
روط وتستحدث إجراءات أمنيـة جديـدة إذا اقتضـت الضـرورة؛ وذلـك مـن أجـل اسـتيفاء الشـ         

 جديـدة ختـصُّ   جـاً ُهُن. ويف معرض تنفيذ الـدول  وحدهاالتشغيلية اليت تقترن باملبادئ التوجيهية 
شؤون األمان/األمن من حيث عالقتها بأنشـطة الفضـاء اخلـارجي، تشـجَّع الـدولُ علـى تـأمني        
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ــدابري         ــات وأهــداف وت ــوطين يف ســياق أولوي ــارات األمــن ال ــا أن تراعــي اعتب ــيح هل أوضــاع تت
ة وطنية مالئمة تتناسب مـع أغـراض ومهـام تطبيـق املبـادئ التوجيهيـة وتـرتبط ارتباطـاً         سياساتي

عليــه املبــادئ التوجيهيــة وبطبيعــة ذلــك التعــاون   مالئمــاً مبضــمون التعــاون الــدويل الــذي تــنصُّ 
ومتطلباتــه وخصوصــياته. وينبغــي تصــميم املهــام واملفــاهيم املتعلقــة باختــاذ القــرارات علــى حنــو  

فينبغـي هلـا باملثـل أن     ،احلكوميـة الدوليـة  ا املنظمـات  مع الفهم املوضح أعـاله. أمَّـ   تماشى بدقةي
تتقيد هبذا الفهم يف سياسـاهتا وأن تسـعى جاهـدةً، مـن خـالل اللـوائح التعاهديـة والتعـاون مـع          
ــا مرتبطــاً         ــه إجراءاهت ــذي تســتند إلي ــي ال ــوم الكل ــدول األعضــاء، إىل ضــمان أن يكــون املفه ال

  جَب بالفهم املشار إليه أعاله.االرتباطَ الوا
أن تنظر إىل األمم املتحدة على أهنا احملفل الرئيسـي  احلكومية الدولية وينبغي للدول واملنظمات 

ملواصلة إجراء حوار مؤسسي حـول املسـائل املتعلقـة بتيسـري النجـاح العملـي يف تنفيـذ املبـادئ         
أمَّـا  االً وشـامالً؛  البعيـد تنفيـذاً فعَّـ    التوجيهية بشأن اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد     

، متصرفةً هبذه الصفة من خالل جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي     األمم املتحدة ذاهتا فينبغي هلا
، أن تبقـي علــى  التــابع لألمانـة العامــة  يف األغـراض السـلمية ومكتــب شـؤون الفضــاء اخلـارجي    

ــة سياســاتية خمصصــة اهلــدف وأن ترســي منصــةً الختــاذ     ــدان تتَّ عملي ســم القــرارات يف هــذا املي
ـــ  ــها للتكيُّ ــلمية أن     ف.بقابليتـ ــراض السـ ــارجي يف األغـ ــاء اخلـ ــتخدام الفضـ ــة اسـ ــي للجنـ وينبغـ

ا خذ علـى وجـه اخلصـوص شـكلَ تفامهـات (إمَّـ      تستحدث، عند الضرورة، جمموعات حلول تتَّ
اتبـاع إجـراءات صـاحلة    باملبادئ التوجيهيـة ب  ) متفق عليها ميكن إحلاقها رمسيارقابية أو تفسريية

على استخدام ودعم املمارسـة الـيت   احلكومية الدولية للتطبيق. وتشجَّع بقوة الدولُ واملنظمات 
بتقارير سـنوية، يف توقيـت يالئـم دورات جلنـة     تتمثل يف تزويد مكتب شؤون الفضاء اخلارجي 

املبــادئ  اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، تتضــمن تقييمــات حلالــة تنفيــذ        
أن توثِّــق، بفضــل احلكوميــة الدوليــة التوجيهيــة. ويف تلــك التقــارير ينبغــي للــدول واملنظمــات   

أنشطة الفضاء اخلارجي (بوجـه عـام    رات ذات مصداقية، رؤيتها اليت تفيد بأنَّتقديرات ومؤشِّ
ة دة) يف الوقت الراهن (أي حىت تاريخ صدور كل تقريـر) مسـتقرة وآمنـ   و/أو من جوانب حمدَّ

زاعات يف مجيع جوانبها الرئيسية؛ وذلك علـى حنـو يؤكـد وجـود حـوافز إجيابيـة        وخالية من الن
رات تلك التقارير، عند وجود مـربِّ  تستبنيتنفيذ املبادئ التوجيهية. وينبغي أيضاً أن  فيما خيصُّ

ة طـرأت علـى أنشـط    الـيت  تطـورات اليف الفضاء اخلارجي و/أو  املوجودة ظواهَرال غ ذلك،تسوِّ
مـن   وجيهية مما قد يستلزم نظراً خاصايبدو جبالء أهنا تتعارض مع املبادئ التوالفضاء اخلارجي 

إىل  عاجلـة  وجيـوز تقـدمي بالغـات   . جلنة استخدام الفضاء اخلارجي أثناء دورهتـا التاليـة مباشـرةً   
يف  خاصــااملعقولــة) الــيت تــثري قلقــاً  املكتــب املــذكور تشــري إىل الوقــائع (وخصائصــها ومنابعهــا 
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هــاً إىل ســياق تنفيــذ املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بأمــان العمليــات الفضــائية وتتضــمن نــداًء موجَّ  
ــدول و/أو        ــائع مــن ال املكتــب بالتوســط التماســاً للحصــول علــى إيضــاحات بشــأن تلــك الوق

تـاح  ي االنفاليت قد تكون هلا عالقة بتلك الوقائع. وكجزء من توخِّاحلكومية الدولية املنظمات 
ال للمبـادئ التوجيهيـة، ال سـيما فيمـا     إزاء عمليات تبادل املعلومات على حنو يفيد التنفيذ الفعَّ

ُتغفـل تقـدمي    أالَّاحلكوميـة الدوليـة   يتعلق بأمـان العمليـات الفضـائية، ينبغـي للـدول واملنظمـات       
لتصـرف)  تقارير إىل املكتب عن األحداث اليت تنجم عن تصرفاهتا هـي (أو عـن امتناعهـا عـن ا    

لسـيطرهتا (أو عـن امتنـاع    وأو عن تصرفات الكيانات غري احلكومية اخلاضعة لواليتها القضائية 
  تلك الكيانات عن التصرف) واليت قد ُتعترب شديدةَ األمهية من الناحية العملية.

    
    )٣٣ + ٣٢ + ١٤اإلشراف على أنشطة الفضاء الوطنية (املبادئ التوجيهية     

 شرافها على األنشطة الفضائية اليت تضطلع هبا كيانات غري حكوميـة، ، عند إينبغي للدول
الكيانــات اخلاضــعة لواليتــها القضــائية و/أو ســيطرهتا الــيت تضــطلع بأنشــطة   أن تضــمن أنَّ

لتخطيط أنشطة الفضاء واالضـطالع   املناسبةَ واإلجراءاِت اهلياكلَ َتملكالفضاء اخلارجي 
 ضاء اخلارجي يف األمـد البعيـد، وَتملـك   ة أنشطة الفهبا على حنو يدعم هدف تعزيز استدام

الوطنيـة والدوليـة ذات    الرقابية بات والسياسات والعملياتاالمتثال لألطر واملتطلَّ وسائلَ
آليـات   مـا يلـزم مـن    علـى ضـمان وجـود    الـدولُ  وينبغـي أن تعمـل  الصلة يف هذا الصـدد.  

أنشـطة الفضـاء أو تضـطلع هبـا      ة الـيت تشـرف علـى   ت املختصَّل وتشاور داخل اهليئاواُصَت
  وفيما بني تلك اهليئات.

 ضـطلع هبـا يف الفضـاء اخلـارجي وعـن     ل الدول املسؤولية الدولية عـن األنشـطة الوطنيـة امل   تتحمَّ
اإلشـراف   نفَّـذ وفقـاً للقـانون الـدويل، وعـن     إصدار التـراخيص لتلـك األنشـطة، الـيت جيـب أن ت     

ن املصـاحل الوطنيـة أو التشـريعات الوطنيـة ذريعـةً      وال جيـوز للـدول أن تتخـذ مـ     املستمر عليهـا. 
مبـدأ مـن   أيِّ  غ هلا االضـطالع بعمليـات قـد تتعـارض مـع تلـك املبـادئ التوجيهيـة أو مـع         تسوِّ

املبادئ املنصوص عليها فيما تصدره األمم املتحـدة مـن معاهـدات ومبـادئ توجيهيـة أو وثـائق       
يف وفائهـا بتلـك املسـؤولية أن تشـجِّع      أخرى تتعلق بأنشطة الفضـاء اخلـارجي. وينبغـي للـدول    

نشـاطٌ فضـائي    يتسـبب  الكيانات اليت تضطلع بأنشطة فضائية، واليت تؤدي دوراً يف ضـمان أالَّ 
  على القيام مبا يلي:املساس باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد،  يفمعني 

 االضـطالع  مـن أجـل   ةإنشاء وصون مجيع الكفاءات التقنية الضرورية املطلوبـ   (أ)  
الكيـان مـن االمتثـال     ومـن أجـل متكـني    مـأمون ومسـؤول   علـى حنـو  أنشطة الفضـاء اخلـارجي   ب

  بات والسياسات والعمليات احلكومية واحلكومية الدولية ذات الصلة؛واملتطلَّ الرقابيةلألطر 
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وموثوقيـــة أنشـــطة الفضـــاء  أمـــاندة تتنـــاول وضـــع شـــروط وإجـــراءات حمـــدَّ  ب)(  
  اضعة لسيطرة الكيان، يف مجيع مراحل دورة حياة البعثة؛اخلارجي اخل

ب على استدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد      تقييم مجيع ما يترتَّ  (ج)  
من خماطر مرتبطة بأنشطة الفضاء اليت يضطلع هبا الكيـان، يف مجيـع مراحـل دورة حيـاة البعثـة،      

  واختاذ خطوات للتخفيف من تلك املخاطر.
للـدول  القضـائية   للواليـة تشجَّع الوكاالت أو الكيانات الفضـائية اخلاضـعة    ،إىل ذلك وإضافة

علــى إنشــاء كيــان مســؤول عــن ختطــيط وتنســيق وتقيــيم األنشــطة الفضــائية علــى حنــو يكفــل 
ت الـيت تنشـدها   فعاليتها يف دعم األهداف والعملية اإلمنائية املستدامة عـالوة علـى دعـم الغايـا    

استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد من منظـور ورؤيـة   املتعلقة بةُ بادُئ التوجيهيامل
  أوسع نطاقاً.

ــذي    ــان ال بأنشــطة الفضــاء اخلــارجي أن تكــون هياكــل    يضــطلعوينبغــي أن تكفــل إدارة الكي
هلـدف تعزيـز اسـتدامة أنشـطة      الكيان وإجراءاته املتعلقة بتخطيط وتنفيذ أنشطة الفضـاء داعمـةً  

خـذها اإلدارة يف  ارجي يف األمـد البعيـد. وينبغـي أن تشـمل التـدابري املناسـبة الـيت تتَّ       الفضاء اخلـ 
  هذا الشأن:

على أعلى مستويات الكيان، بتعزيز استدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي     اًالتزام  (أ)  
  يف األمد البعيد؛

بعيـد  التزام تنظيمي بتعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي يف األمـد ال   إرساَء  (ب)  
  وتوطيد هذا االلتزام داخل الكيان، وكذلك يف التعامالت ذات الصلة مع الكيانات األخرى؛

 التزام الكيان باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمـد البعيـد   من أنَّ َدالتأكُّ  (ج)  
د يف هيكله اإلداري ويف إجراءاته اخلاصـة بتخطـيط أنشـطة الفضـاء اخلـارجي وتطويرهـا       ُمجسَّ
  يذها؛وتنف

، على إطالع اجلهات األخـرى علـى خـربات    ، حسبما يكون مالئماًالتشجيَع  (د)  
 اء اخلــارجي كمســامهة مــن الكيــان يفالكيــان يف جمــال التنفيــذ اآلمــن واملســتدام ألنشــطة الفضــ
  تعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد؛

ية االتصـال بالسـلطات املعنيـة    جهة اتصال داخل الكيان تكلَّف مبسـؤول  تعيَني  (ه)  
 ق اختـاذ التـدابري الـيت ُيحتمـل أن    لتسهيل تبـادل املعلومـات بكفـاءة ويف الوقـت املناسـب وتنسـي      

  من أجل تعزيز أمان أنشطة الفضاء اخلارجي واستدامتها. ةًتكون ملحَّ
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داخــل اهليئــات مناســبة  َتواُصــل وَتشــاور علــى ضــمان وجــود آليــات الــدولُ وينبغــي أن تعمــل
ة اليت تشرف على أنشطة الفضـاء أو تضـطلع هبـا وفيمـا بـني تلـك اهليئـات. فمـن شـأن          ملختصَّا

سـقة وُيمكـن   ي إىل وجـود لـوائح متَّ  املعنيـة وفيمـا بينـها أن يـؤدِّ     الرقابيةالتواصل داخل اهليئات 
  اة.املتوخَّ الرقابيةراز النتائج ن إحافة حبيث ُيضَمؤ هبا وشفَّالتنبُّ
    

    )٦جيل األجسام الفضائية (املبدأ التوجيهي معلومات عن تس    
الدولية، يف وفائها بالتزاماهتا مبوجب اتفاقيـة التسـجيل،   احلكومية ينبغي للدول واملنظمات 

 التسجيل يف أقرب وقت ممكن عمليا أن تبذل جهوداً إضافية من أجل توفري معلومات عن
  حىت تساعد على حتديد هوية األجسام الفضائية.

أن تقدِّم معلومـات عـن تسـجيل األجسـام الفضـائية      احلكومية الدولية لدول واملنظمات ينبغي ل
كـانون الثاين/ينـاير    ١٤املؤرخـة   وفقـاً التفاقيـة تسـجيل األجسـام املطلقـة يف الفضـاء اخلـارجي       

الدوليـة أن تقـدِّم هـذه املعلومـات عـن التسـجيل        احلكوميـة  . وينبغي للدول واملنظمـات ١٩٧٥
ــا   ام لألمــم املتحــدة يف  األمــني العــ إىل ــة    أقــرب وقــت ممكــن عملي ــد هوي للمســاعدة علــى حتدي

هـذه األجسـام   علـى   متارس واليتها القضـائية وسـيطرهتا  األجسام الفضائية ودولة التسجيل اليت 
أن تنظـر يف تقــدمي معلومـات تســجيل   احلكوميـة الدوليــة  . وينبغــي للـدول واملنظمــات  الفضـائية 

  .٦٢/١٠١معية العامة يف قرارها موسَّعة، حسبما أوصت به اجل
    

  )٤٠التعزيز املتسق للممارسة املتمثلة يف تسجيل األجسام الفضائية (املبدأ التوجيهي 
، دعماً ألهداف اتفاقية تسجيل األجسـام  احلكومية الدوليةينبغي أن تواظب الدول واملنظمات 

، على اختـاذ تـدابري تكفـل    ١٩٧٥كانون الثاين/يناير  ١٤املطلقة يف الفضاء اخلارجي املربمة يف 
ال والشامل إلجراءات التسجيل اليت أرستها تلك االتفاقية. كما ينبغـي هلـا يف هـذا    التنفيذَ الفعَّ

ــوائح      الســياق أن تتعهَّــ  ــة ول ــاجح، مــن خــالل أدوات عملي ــرجم إىل عمــل سياســي ن ــأن ُتَت د ب
تسجيل األجسـام الفضـائية علـى النحـو     معيارية، إجناَز املهام املتعلقة بتعزيز املمارسة املتمثلة يف 

املذكور يف القرارات والتوصيات ذات الصلة الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحـدة حبيـث   
عة عن التسجيل بقبول دويل عريض يكفل هلـا االسـتدامةَ   حتظى إجراءات توفري معلومات موسَّ

أن تتصـرف يف هـذا امليـدان علـى      احلكومية الدوليـة يف األمد البعيد. وينبغي للدول واملنظمات 
يف أمـن الفضـاء اخلـارجي؛     يم لألجسام الفضائية عامالً هامـا حنو مسؤول معتربةً التسجيلَ السل

احلاكمة التاليـة وأن جتعـل سياسـاهتا    ومن مث ينبغي هلا أن تسترشد يف ذلك باملبادئ والتفامهات 
  مستندةً إىل تلك املبادئ والتفامهات.
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ــر و ــدول      ُيشــَترطض و/أو ينبغــي أن ُيفت ــذُها ال ــة الــيت ُتْنِف علــى حنــو جــازم يف الصــكوك الرقابي
ــة واملنظمـــات  ــة الدوليـ ــدول   احلكوميـ ــوز للـ ــه ال جيـ ــا أنـ ــة هبـ ــائية املتعلقـ ويف السياســـات الفضـ
حنو رمسي أو عملي، أن تتغافل عن إجـراءات التسـجيل   أيِّ  ، علىاحلكومية الدوليةواملنظمات 

عـدم تسـجيل األجسـام الفضـائية ميكـن أن تكـون        نحو الواجب؛ وأنَّأو أن تنفذها على غري ال
ــه انعكاســات ســلبية خطــرية فيمــا خيــصُّ    ضــمان أمــان العمليــات الفضــائية. وينبغــي للــدول     ل

ترسـي أو تـدعم أو    أن تثبط ممارساِت االمتناع عن التسجيل وأالَّاحلكومية الدولية واملنظمات 
عن التسجيل ألي سـبب كـان. كمـا ينبغـي التمـاس حلـول       تبيح أيَّ ممارسات تتعلق باالمتناع 

مــىت كانــت عمليــات إطــالق حمــددة ألجســام فضــائية تــثري مســائلَ قانونيــة أو تقنيــة تســتوجب  
  ي احلذر يف تنفيذ إجراءات التسجيل.توخِّ

مل يسجَّل وفقـاً للمعـايري املنصـوص عليهـا      جسماً فضائيا وإذا أمكن على حنو معقول إثبات أنَّ
أن احلكوميـة الدوليـة   جـاز للـدول واملنظمـات     ،تفاقية التسجيل ويف قرارات اجلمعية العامةيف ا

عـن تسـجيله تلـتمس     الـيت ُيفتـرض أهنـا امتنعـت    احلكومية الدولية طلباً إىل الدولة/املنظمة توجِّه 
ادعـاَء عـدم التسـجيل. وينبغـي أن يسـتند أيُّ       ن توضح نواياهـا أو أن تـدحض رمسيـا   فيه منها أ

غه. وينبغـي الـردُّ علـى تلـك الطلبـات والتعليـُق علـى        افتراض بعدم التسـجيل إىل مـربرات تسـوِّ   
شـواغل  أيِّ  تصورات خاطئة ممكنة و/أو تبديـد أيِّ  واقعة عدم التسجيل املفترضة بغية تصحيح

 اليت توجَّه إليهـا تلـك الطلبـات   احلكومية الدولية ممكنة. وعند االقتضاء ينبغي للدول/املنظمات 
مــا قصــد حمــدد وراء أيِّ  ، يف ردودهــا املالئمــة، عــدَم وجــود أيِّ دوافــع َخفيَّــة و/أو  ُتثبــتأن 

ــدول واملنظمــات      ــاع عــن التســجيل. وال ــة  حــدث فعــالً مــن امتن ــة الدولي ــأن  احلكومي ــةٌ ب ملَزم
  تتصرف على حنو يتفادى سوَء استخدام احلق يف توجيه تلك الطلبات.

ضــاء اخلــارجي، علــى حنــو مســتمر ومالئــم، ســلطةَ اختــاذ  وينبغــي أن يعطَــى مكتــُب شــؤون الف
إجــراءات مــن أجــل إنشــاء وإدامــة آليــة تنفيذيــة ُتَمكُِّنــُه مــن أن حيقــق علــى حنــو مــرضٍ هــدَف   

ــة الدوليــة تشــجيع وضــمان َتقَيُّــد الــدول واملنظمــات    دة تتعلــق بتقــدمي مبمارســة موحَّــاحلكومي
 الـةً فعَّ نبغي أن يشارك املكتـب مشـاركةً  معلومات موسعة عن التسجيل. وعلى وجه التحديد ي

(أي  ما يلي: مجَع معلومات عن عمليات اإلطـالق املداريـة املنفَّـذة    يف أداء مهام متكاملة ختصُّ
) وعـن  أبعـد مـدار أرضـي أو    يفت فعالً وأسـفرت عـن وضـع أجسـام     عمليات اإلطالق اليت متَّ

وإسـناَد   إىل مـدار أرضـي أو أبعـد)؛    عـالً األجسام املدارية (أي األجسام الفضائية اليت أُطلقت ف
تســميات دوليــة لعمليــات اإلطــالق املداريــة واألجســام املداريــة وفقــاً لتعليمــات جلنــة أحبــاث     

  الفضاء، عالوة على إرسال تلك التسميات إىل دول التسجيل.
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ن عند االقتضـاء، أن تتحمـل مسـؤوليةَ أ   احلكومية الدولية وينبغي للدول املطِلقة، وللمنظمات 
مي خدمات اإلطالق الفضائي ومستخدميها باسـتيفاء  تطالب، بناء على أسس مشروعة، مقدِّ

وأن تشـجِّع تلـك اجلهـات علـى      ،ملنصوص عليها يف اتفاقيـة التسـجيل  مجيع شروط التسجيل ا
هـا علـى ذلـك. وينبغـي للـدول      عة عن التسجيل وأن حتثَّالنظر يف جدوى توفري معلومات موسَّ

عة على ممارسة تـوفري معلومـات موسَّـ    مؤسسيااليت أضفت طابعاً ة الدولية احلكوميواملنظمات 
عن التسـجيل أن تسـعى جاهـدةً إىل اإلبقـاء علـى تلـك املمارسـة. ويف احلـاالت الـيت ال تعـود           
فيها تلك املمارسة تتفـق ومصـاحلَ الدولـة خاصـةً ضـمن منظـور سياسـاهتا األمنيـة الوطنيـة، أو          

من املنظور األمـين ينبغـي للدولـة أو املنظمـة املعنيـة أن       خاصةًالدولية  احلكوميةمصاحلَ املنظمة 
حتدِّد، يف بيان رمسي ترسله إىل مكتب شـؤون الفضـاء اخلـارجي، الظـروَف الـيت تتعـذر معهـا        

  .مواصلةُ تلك املمارسة
، إذ تتصــرف علــى حنــو مســؤول يرمــي إىل احلكوميــة الدوليــةوينبغــي للــدول واملنظمــات 

عمليات الفضائية، أن توفر أقصـى قـدر ممكـن مـن املعلومـات الـيت تصـف        ضمان أمان ال
أوضاع (حالة) األجسام الفضائية والتغريات اليت تطـرأ علـى املوضـع املـداري لألجسـام      

وفقــاً للقائمــة  الفضــائية. وينبغــي تقــدمي وصــف أوضــاع (حالــة) األجســام الفضــائية        
جيب النظر إليها باعتبارهـا تسـتجيب   اإلرشادية التالية لظروف حتليق تلك األجسام اليت 

احلاالت املفترضـة   عمليات الفضائية وُتعاِدل وظيفياعلى حنو مباشر ملهمة ضمان أمان ال
  :٦٢/١٠١من قرار اجلمعية العامة  ‘٢‘(ب)  ٢يف الفقرة الفرعية 

 إهناء أو جتديد تشغيل جسم فضائي؛  (أ)  

خللـل فـين أو ألسـباب    فقدان القدرة على تشـغيل جسـم فضـائي نتيجـة       (ب)  
 أخرى؛

مـع مـا يرافـق ذلـك      فقدان القدرة على التحكم يف حتليق جسـم فضـائي    (ج)  
دات الراديويـة مـع الوصـالت الراديويـة     من خماطر طارئة حبـدوث تـداخل ضـار يف التـردُّ    

و/أو احتمــاالت االقتــراب اخلطــري مــن أجســام   عاملــةاخلاصــة بأجســام فضــائية أخــرى 
  ؛ عاملةفضائية أخرى 

جسـام فضـائية (إذا   ألنفصال سواتل فرعيـة و/أو مكونـات تكنولوجيـة    ا  (د)  
  كان هذا االنفصال متوخى)؛

نشر املكونات البنائية اليت تـؤدي عـن عمـد إىل تغـيري خصـائص اجلسـم         ) (ه  
  .الفضائي اليت تؤثر يف عمره املداري (إذا كان هذا النشر متوخى)
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، إذ تتصرف على النحو ذاته، أن توفر أقصى ةاحلكومية الدوليوينبغي للدول واملنظمات 
مـن   ‘٣‘(أ)  ٤قدر ممكن من املعلومات اليت ُيفترض توفريهـا بنـاء علـى الفقـرة الفرعيـة      

رات الـيت تطـرأ علـى املوضـع املـداري      واليت تصـف التغيُّـ   ،٦٢/١٠١قرار اجلمعية العامة 
  وذلك وفقاً للقائمة اإلرشادية التالية: ،للجسم الفضائي

ري املتعمد يف البارامترات املدارية للجسم الفضائي الـذي يـنجم عنـه    يالتغ  (أ)  
 انتقال اجلسم الفضائي إىل منطقة أخرى يف الفضاء القريب من األرض؛

ــة أو يف مــدار ذي عمــر باليســيت       (ب)   وضــع جســم فضــائي يف مقــربة مداري
 منخفض؛

لي ثابـت  مـدار سـات  اجلسـم الفضـائي يف    الذي يطرأ علـى موضـع   ريالتغي  (ج)  
  بالنسبة لألرض؛

مركبـة فضـائية (علـى حنـو ال يسـتوجب إحـداث تغـيريات         تغيري موضـع   (د)  
، باعتبارهـا جـزءاً مـن جمموعـة سـواتل      تعمـل  ،كبرية يف البارامترات املداريـة األساسـية)  

  اجملموعة. داخل اهليكل املداري لتلك مواقع إمسيةضمن 
اً فضائية أخرى من املزمـع فصـلها عنـه    وإذا كان اجلسم الفضائي املطلق يتضمن أجسام
 احلكوميـة  كان على الـدول واملنظمـات   ،مستقبالً حبيث حتلق يف املدار على حنو مستقل

الدولية، أثناء تسجيلها اجلسَم الفضـائي الرئيسـي (يف مرحلـة إدراجـه يف سـجلها وعنـد       
(ولـيكن مـثالً    حالتسـجيل إىل األمـني العـام لألمـم املتحـدة)، أن توضِّـ       إرساهلا معلوماِت

وأمسـاء تلـك األجسـام الفضـائية املزمـع فصـلها عـن         على هيئة مالحظات جانبيـة) عـددَ  
اجلســم الرئيســي؛ علمــاً بوجــوب عــدم إعطــاء تلــك األجســام الفضــائية أمســاًء خمتلفــة أو 

  معدَّلة يف مرحلة التسجيل الالحق.
    

  املدارية  عن األجسام الفضائية واألحداثمعلومات جهة االتصال و بيانات    
    )٢٠(املبدأ التوجيهي 

ــة لــدول واملنظمــات ل ينبغــي ــة  احلكومي ــوفرالدولي ــة بانتظــام عــن حمدَّ بيانــات أن ت ــة  ث كيفي
ح هلـا بالضـلوع يف التبـادل املناسـب للمعلومـات و/أو املسـؤولة       االتصال بالكيانات املصرَّ

ات] لتبــادل عــن عمليــات املركبــات الفضــائية وتقيــيم التقــارب، ووضــع [آليــة] [إجــراء  
  املعلومات املناسبة بشأن احلاالت الفعلية أو املمكنة يف الفضاء القريب من األرض. 
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االتصـال  كيفيـة  ثة بانتظام عـن  حمدَّ بياناتتبادل أن تلدول واملنظمات احلكومية الدولية ل ينبغي
 [آليـة]  بالكيانات املناسبة املسؤولة عن عمليـات املركبـات الفضـائية وتقيـيم التقـارب، ووضـع      

ــوع       ]إجــراءات[ مناســبة تســمح بالتنســيق يف الوقــت املناســب مــن أجــل خفــض احتمــال وق
االصطدامات املداريـة وحتطُّـم األجسـام يف املـدارات وغـري ذلـك مـن األحـداث الـيت ميكـن أن           
تزيد من احتمال وقوع االصطدامات العرضية، ومـن أجـل تيسـري اختـاذ تـدابري فعَّالـة للتصـدِّي        

  لتلك األحداث.
لــدول واملنظمــات احلكوميــة ل ينبغــيوبغيــة الســماح بتبــادل املعلومــات يف حــاالت الطــوارئ،  

ؤات لــة باملشــاركة يف تبــادل املعلومــات ومعاجلــة التقــارير والتنبُّــ  ن كيانــات خموَّتعــيِّ أنالدوليــة 
ــة       ــدابري االحترازي ــواردة بشــأن األحــداث والعمــل كجهــات اتصــال فيمــا يتعلــق باعتمــاد الت ال

 بيانـات عـالن عـن   ي لألزمات، على أن تكـون هـذه الكيانـات قـادرة علـى ذلـك، واإل      والتصدِّ
  االتصال هبذه الكيانات، وذلك لغرض دعم آليات اإلنذار باألزمات وإدارهتا.

    
  ]١[الفقرة الثالثة، البديل 

 ة دوليــة ُتتــاح املشــاركة فيهــا علــىآليــ أن تنشــئلــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة ل ينبغــي[
 ام املوجــودة يف الفضــاء القريــب مــناق واســع مــن أجــل تبــادل البيانــات عــن مجيــع األجســنطــ

  ى تنفيذ هذه اآللية واستخدامها.]األرض اليت تعمل واليت ال تعمل، وعل
      
  ]٢[الفقرة الثالثة، البديل   
لقـة  إجراءات مناسبة لتبادل املعلومات املتع أن تضعلدول واملنظمات احلكومية الدولية ل ينبغي[

ــب    ــة يف الفضــاء القري ــة أو املمكن ــؤثِّ    باحلــاالت الفعلي ــيت ُيمكــن أن ت ــن األرض ال ــان ر يفم  أم
  راءات.]هذه اإلج وأن تنفذعمليات الفضاء اخلارجي وأمنها، 

وميكن استخدام [هذه اآللية][هذه اإلجراءات] لتبادل املعلومـات ذات الصـلة بشـأن األجسـام     
 ر املعلومـات املتبادلـة  لـذي يـوفِّ  لكيـان ا ا ويشـجَّع راف املعنيـة.  فق عليه األطالفضائية، حسبما تتَّ

، كمـا ينبغـي بيـان زمنـها املرجعـي وفتـرة انطباقهـا.        قدر اإلمكـان عمليـا   أهنا دقيقة على ضمان
 حـىت يتسـىن  وينبغي هلذه [اآللية][اإلجراءات] أن تسمح بتبادل املعلومـات يف الوقـت املناسـب    

  .االحتياطيةاختاذ اإلجراءات 
تشجَّع الدول واملنظمات احلكوميـة الدوليـة علـى إجـراء      ،من أجل تنفيذ هذا املبدأ التوجيهيو

 نقاش بشأن اإلجراءات املتعلقة بتبادل املعلومات ذات الصلة باألجسـام الفضـائية، مبـا يف ذلـك    
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مـم  إنشاء مركز موحَّد للمعلومات عن رصـد الفضـاء القريـب مـن األرض وتشـغيله برعايـة األ      
ة معلومــات للتعــاون يف نظــام دويل لتوزيــع املعلومــات ومنصَّــ  حــدة ليكــون عنصــراً أساســيا املت

دة املصــادر بشــأن األجســام واألحــداث  د األطــراف علــى التشــارك يف املعلومــات املتعــدِّ املتعــدِّ
الفضائية القريبة من األرض ونشر هذه املعلومات. وسوف توَضـُع، مـن خـالل جلنـة اسـتخدام      

جي يف األغراض السلمية، الترتيباُت التنظيمية للمركـز وحتـدَُّد مهامـه ومسـؤولياته     الفضاء اخلار
  القانونية لكي تقرَّها اجلمعية العامة.

    
    )٤(املبدأ التوجيهي  واالستخدام العادل للمدارات محاية الطيف    

حتـاد  ، عند وفائهـا بالتزاماهتـا مبوجـب دسـتور اال    ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية
الدويل لالتصاالت واتفاقيته ولوائح الراديو الصادرة عنه، كـدول أعضـاء أو كأعضـاء يف    

أنشـطة الفضـاء يف األمـد     سـتدامة ال التوايل، أن تـويل اهتمامـاً خاصـا    قطاعات االحتاد على
ــة املســتدامة علــى األرض،  لالبعيــد و ــداخل ضــار يف    وللتنمي إلســراع حبــل مــا حيــدَّد مــن ت
توصيات االحتاد بشأن اللـوائح   بالدفاع عنلراديوية. لذا يتحتم عدم االكتفاء دات االتردُّ

توفري ضمانات تكفل إمكانية الوصول العـادل إىل مـدار سـاتلي     الراديوية وإمنا ينبغي أيضاً
  ثابت بالنسبة لألرض أمام مجيع األمم من أجل التنمية املستدامة على األرض.

 المــورد طبيعــي حمــدود ينبغــي اســتخدامه علــى حنــو رشــيد وفعَّــ دات الراديويــة طيــف التــردُّ إنَّ
 إىل العـادل إمكانيـة الوصـول   واقتصـادي حبيـث تتـوافر للبلـدان أو جملموعـات البلـدان        ومستدام
، مــع مراعــاة االحتياجــات اخلاصــة  ئيةالضــطالع بأنشــطة فضــاا مــن أجــل دات الراديويــةالتــردُّ

نة. وينبغي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن     عيَّللبلدان النامية والوضع اجلغرايف لبلدان م
الصـادرة عـن االحتـاد الـدويل      صـة هبـا جتـري وفقـاً للـوائح الراديـو      أنشطة الفضاء اخلا ن أنَّتضَم

لالتصــاالت، بغيــة تــاليف التــداخل الضــار مــع اســتقبال وإرســال اإلشــارات الراديويــة اخلاصــة    
ل واملنظمات احلكومية الدولية، وباعتبـار ذلـك أحـد    بأنشطة الفضاء اليت تضطلع هبا سائر الدو

  سبل تعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.  
 يــف الكهرمغنطيســي، أنخدامها للطوينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة، لــدى اســت

لفضـائية الـيت   م واخلـدمات ا ظُبات نظم رصد األرض الفضائية وسائر الـنُّ تضع يف اعتبارها متطلَّ
 ئح الراديــو والتوصــيات الصــادرة عــنتــدعم التنميــة املســتدامة علــى األرض، وذلــك وفقــاً للــوا

  االحتاد الدويل لالتصاالت.
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هـا  أقرَّ إجـراءات لـوائح الراديـو الـيت     ر تنفيذوينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تيسِّ
يــة الفضــائية. وعــالوة علــى ذلــك، ينبغــي االحتــاد الــدويل لالتصــاالت بشــأن الوصــالت الراديو

ع وتـدعم التعـاون اإلقليمـي والـدويل الرامـي إىل      للدول واملنظمات احلكوميـة الدوليـة أن تشـجِّ   
دات تــداخل ضــار للتــردُّ وتنفيــذ تــدابري عمليــة للقضــاء علــى أيِّ اتالقــرار اختــاذحتســني فعاليــة 

  ئية.الراديوية جيري اكتشافه بشأن الوصالت الراديوية الفضا
وعلى الدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تعيد تأكيد احترامها الكامل ملبدأ حرية الوصـول  

متييـز. أضـف إىل ذلـك أنـه     أيِّ  إىل الفضاء اخلارجي يف ظروف منصفة تالئم مجيع الدول دون
ق ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تعـزز االسـتخدام العـادل والرشـيد لشـىت املنـاط      

  سواتل اصطناعية. توجد فيهااملدارية اليت 
    

    )١٢+  ٩(املبدآن التوجيهيان  ، وتنقيحها وتعديلهاوطنية رقابيةاعتماد أطر     
تراعــي التزاماهتــا مبوجــب  وطنيــةً رقابيــةأطــراً  تعــدِّل وأتــنقِّح  وأ ينبغــي للــدول أن تعتمــد

لة عــن أنشــطة الفضــاء معاهــدات األمــم املتحــدة يف جمــال الفضــاء اخلــارجي كــدول مســؤو
أو تنقيحها أو تعديلها أو  ، لدى اعتمادهالدولوينبغي ل اخلارجي الوطنية وكدول مطِلقة.

  أن تراعي استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.  ،وطنية اً رقابيةأطر تنفيذها
 حكوميـة  يف سياق عوملة أنشطة الفضاء وتعميمها، وخصوصاً فيما يتعلق بظهور كيانـات غـري  

 رقابيــةأطــراً  تعــدِّل وأتــنقِّح  وأ تــوفر اخلــدمات وتضــطلع بالعمليــات، ينبغــي للــدول أن تعتمــد
دة للكيانـات غـري احلكوميـة    تكفل التطبيق الفعَّال للقواعد الدولية، مع مراعـاة اخلصـائص احملـدَّ   

ملعـــايري الـــدول يف تطبيـــق ا وينبغـــي أن تنظـــرالـــيت تتحمَّـــل الدولـــة مســـؤولية دوليـــة بشـــأهنا.   
بأنشــطة الفضــاء  اآلمــن واملمارســات املناســبة الــيت حتظــى بــالقبول العــام مــن أجــل االضــطالع  

  اخلارجي.
يف  الـدولُ  ينبغي أن تنظراعتمادها،  وأ تعديلها وأتنقيحها  وأ وطنية رقابيةولدى وضع أطر 

ذات  ن توصيات بشـأن التشـريعات الوطنيـة   الذي يتضمَّ ٦٨/٧٤أحكام قرار اجلمعية العامة 
وينبغي بوجـه خـاص   الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية. 

الراهنة بل أن تنظر أيضاً يف التطوير  ئيةنشطة الفضااألبالنظر يف املشاريع والدول تكتفي  أالَّ
 الوقت املناسـب  مالئمة يف رقابيةوضع لوائح ى الوطين، وأن تتوخَّ ئيالفضا هاقطاعلاحملتمل 

مــن أجــل اجتنــاب الثغــرات القانونيــة يف هــذا الصــدد. ومــن املهــم أن ُتعــىن اللــوائح الوطنيــة   
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االقتصادي العام الذي  ا، وكذلك إطارهالفضائي لدولةادة لقطاع بالطبيعة واخلصائص احملدَّ
  عه.توسُّ أن يواصل فيه ئيلقطاع الفضاليوفِّر السياق الذي ميكن 

أو تنقـيح أو تعـديل تشـريعات     لـوائح جديـدة   هـا، لـدى سـنِّ   وينبغي للـدول أن تضـع يف اعتبار  
، التزاماهتا مبوجب املادة السادسة مـن معاهـدة املبـادئ املنظِّمـة ألنشـطة الـدول يف ميـدان        قائمة

استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجـرام السـماوية األخـرى. وقـد     
واملســؤولية واملوثوقيــة  األمــانمثــل نــة معيَّنيــة مبســائل جــرت العــادة علــى أن ُتعــىن اللــوائح الوط

ز اسـتدامة  والتكلفة. ولـدى وضـع لـوائح جديـدة، ينبغـي للـدول أن تنظـر يف اللـوائح الـيت تعـزِّ          
تقييديـة   اللـوائح  تكـون  أالَّ ينبغـي يـد. ويف الوقـت نفسـه،    أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البع
   استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.إىل درجة متنع املبادرات اهلادفة إىل

  
  أو تنقيحها  وطنيةرقابية العناصر اليت ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار لدى وضع أطر     

    )٢٣+  ٢٢+  ١٣+  ١١+  ١٠ئ التوجيهية (املباد هاأو تعديل
أنشـطة  اسـتدامة  منطبقة علـى   رقابيةتدابري  ، أو تنقيح أو تعديل،ينبغي للدول، لدى وضع

  األمد البعيد: الفضاء اخلارجي يف
ــ  (أ)   ــا يف     أن تنفِّـ ــوص عليهـ ــات املنصـ ــا االلتزامـ ــا فيهـ ــة، مبـ ــا الدوليـ ذ التزاماهتـ

  معاهدات األمم املتحدة الفضائية اليت هي طرف فيها؛
  تدابري للتخفيف من احلطام الفضائي؛ ذأن تنفِّ  (ب)   

كات والصحة العامـة والبيئـة   املمتلو الناس لمخاطر اليت هتددل ىأن تتصدَّ  (ج)  
  املرتبطة بإطالق األجسام الفضائية وتشغيلها يف املدار وعودهتا إىل الغالف اجلوي؛

  يف املنافع احملتملة الستخدام املعايري التقنية الدولية احلالية؛ أن تنظر  (د)  
ائل ومنافعهــا ومســاوئها عــة مــن البــدبــني تكــاليف جمموعــة متنوِّ أن تــوازن  ) (ه  
  رها؛وخماط

  ؛الكيانات الوطنية املعنية على تقدمي ُمدخالت إرشادية عأن تشجِّ  (و)  
أن تدرس وتوائم التشريعات القائمة ذات الصلة من أجل ضـمان امتثاهلـا     (ز)  

  هلذه املبادئ التوجيهية.
ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة أن تضــع وتعــزز لــوائح وسياســات تــدعم فكــرة  و

مكان من تـأثري األنشـطة البشـرية يف بيئـة األرض ويف بيئـة الفضـاء اخلـارجي.        التخفيف قدر اإل
ــتناداً إىل         ــات ألنشــطتها اس ــى وضــع أولوي ــة عل ــة الدولي ــدول واملنظمــات احلكومي وتشــجَّع ال

باسـتدامة  أهداف إمنائية مستدامة وإىل املتطلبات الوطنية الرئيسية واالعتبـارات الدوليـة املتعلقـة    
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وذلك نظـراً حملدوديـة املـوارد املتاحـة يف الفضـاء اخلـارجي وظهـور خمـاطر ال         ؛ الفضاء واألرض
  لتزايد مستوى األنشطة الفضائية. ميكن التنبؤ هبا يف بيئة الفضاء نتيجةً

ن تنفيـذ االلتزامـات   وطنيـة، ينبغـي للـدول أن تضـمَ     رقابية أطرأو تنقيح أو تعديل لدى وضع و
ا يف ذلـك تلـك الـواردة علـى وجـه التحديـد يف معاهـدات        عليها القـانون الـدويل، مبـ    اليت ينصُّ

ووفقــاً للمبــادئ التوجيهيــة  تكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه.األمــم املتحــدة املتعلقــة باس
لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عن جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، ينبغـي  

ى ملسـألة التـدابري اخلاصـة بتخفيـف احلطـام الفضـائي       صـدَّ للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تت
  ذها من خالل آليات قابلة للتطبيق.وأن تضع تلك التدابري وتنفِّ

ض هلـا الصـحة العامـة    ى للمخـاطر الـيت تتعـرَّ   ، أن تتصـدَّ رقابيـة أطر  إنشاءوينبغي للدول، لدى 
ــد يلحــق باملمتلكــ     وأمــان ــذي ق ات، مــع مراعــاة  األشــخاص واحتمــال إصــابتهم أو الضــرر ال

املخاطر املمكنة لعمليات الفضاء وخمتلف نظم املسؤولية عن الضرر الذي حيـدث علـى األرض   
 ض هلـا مـن املخـاطر الـيت تتعـرَّ     احلـدِّ  بالضرر الذي حيدث يف الفضـاء. وينبغـي النظـر إىل    مقارنةً

لفضــائية كجــزء مــن اللــوائح الوطنيــة املنطبقــة علــى إطــالق األجســام ا  واألمــانالصــحة العامــة 
 نبغـي للـدول أن  يي. ويف هـذا الصـدد،   وتشغيلها يف املدار وعودهتا احملكومـة إىل الغـالف اجلـو   

ن توصيات بشأن التشـريعات الوطنيـة   الذي يتضمَّ ٦٨/٧٤نظر يف أحكام قرار اجلمعية العامة ت
حــاالت  ســتخدامه يف األغــراض الســلمية. ويف ذات الصــلة باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي وا  

احملكومة للمركبات الفضائية أو املراحل املدارية و/أو دون املداريـة ملركبـات اإلطـالق،    العودة 
يني حـني اجلـوِّ  املالَّ تنظـر يف توجيـه إشـعارات إىل    ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدوليـة أن 

  إجراءات مقرَّرة سلفاً. باستخدامني والبحري
ليـة للـدول املرتـادة للفضـاء ووضـع ممارسـات       وينبغي إيالء االعتبار الواجـب للممارسـات الدو  

 ض هلـا إدارة املخاطر اليت تتعرَّ طرائقجديدة نتيجة للتكنولوجيات والقدرات اجلديدة. وميكن ل
أن تشمل ما يلي: تقنيـات ضـمان اجلـودة وإدارة املخـاطر؛ ومنـهجيات       واألمانالصحة العامة 
تلكـات مـن أجسـام تصـل إىل سـطح      حلـاق الضـرر باملم  إصابة األشـخاص أو إ  تقييم احتماالت

ــة للمخــاطر وحتلــيالت    األرض مــن الفضــاء نتيجــةً  حملــاوالت اإلطــالق؛ والتقييمــات االحتمالي
ى لكامل دورة حياة بعثات الفضاء؛ وتنفيـذ املبـادئ   األخطار ودراسات األثر البيئي اليت تتصدَّ

يـات الفضـاء باسـتخدام    ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلـارجي لعمل 
  القدرة النووية؛ وتدابري محاية الكوكب.

، ينبغي للدول أن تنظر أيضاً يف الفوائد احملتملة السـتخدام املعـايري التقنيـة    رقابيةولدى وضع أطر 
الدولية القائمـة، مثـل تلـك الـيت تنشـرها املنظمـة الدوليـة للتوحيـد القياسـي واللجنـة االستشـارية            

ذلــك، ينبغــي حيــد القياســي الوطنيــة. وعــالوة علــى انــات الفضــائية وهيئــات التواملعنيــة بــنظم البي
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للدول أن تنظر يف استخدام املمارسات املوصى هبا واملبادئ التوجيهية الطوعية املقترحة من جلنة 
  التنسيق املشتركة بني الوكاالت املعنية باحلطام الفضائي وجلنة أحباث الفضاء.

املنطبقــة علــى اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد   رقابيــةالويف معــرض وضــع التــدابري 
القـدرات التقنيـة    ضـوء هذه التدابري قابلة للتنفيذ وعمليـة يف   ن أنَّالبعيد، ينبغي للدول أن تضَم

 تقنيـا  وائح ابتكـاراً لـ لا تقتضي أالَّ فرض هذه اللوائح، إذ ينبغيوالقانونية واإلدارية للدولة اليت ت
  .اضع للرقابةاخلاصة بالنشاط الفضائي اخل احلالة الراهنة للممارسةأو تتجاوز 
 مـن  ،المتثـال هلـا (علـى سـبيل املثـال     سم بالكفاءة من حيث تقليـل تكلفـة ا  وائح أن تتَّوينبغي لل

 ســم بالفعاليــة مــنيــة األخــرى وأن تتَّبالبــدائل اجملد حيــث املــال أو الوقــت أو املخــاطر) مقارنــةً
وحتقيقها هلذا الغرض. وينبغي للدول أن تتبـادل فيمـا بينـها اللـوائح     حيث وضوح الغرض منها 

ــر        ــات املتاحــة عــن األط ــذها وأن تنظــر يف املعلوم ــةواخلــربات النامجــة عــن تنفي ــدول  الرقابي لل
  .إنشائها أطَرها الرقابيةَاألخرى لدى 

عمليــة  وينبغــي للــدول تشــجيع الكيانــات الوطنيــة املعنيــة علــى تقــدمي ُمــدخالت إرشــادية خــالل 
حكوميـة   غـريَ  كيانـاتٍ  ذه الكياناُتاليت حتكم أنشطة الفضاء. وقد تشمل ه الرقابيةوضع األطر 

نطـاق الواليـة القضـائية للدولـة أو أجهـزة تابعـة للدولـة أو        تعمل يف  حبثيةً مؤسساٍتو جامعاٍتو
املقترحــة.  ةالرقابيــاملبــادرة وســتتأثر ب يف أنشــطة الفضــاء اًدور تــؤديغــري ذلــك مــن اهليئــات الــيت 

ر، أن تـتالىف العواقـب   وُيمكن للدولة، بإتاحتها الفرصة لتقدمي ُمدخالت إرشـادية يف وقـت مبكِّـ   
 التزامــاتتعــارض مــع قــد تكــون تقييديــة أكثــر مــن الــالزم أو قــد ت رقابيــةلعمليــة  املقصــودةغــري 

  قانونية أخرى.
اعـي احلاجـة إىل حتديــد   الوطنيــة، أن تر تشـذيب أطرهـا الرقابيـة   وينبغـي للـدول، عنـد وضــع أو    

فترات انتقالية ومعامل مرحلية مالئمة لتنفيـذ التـدابري الراميـة إىل تعزيـز اسـتدامة أنشـطة الفضـاء        
  يف األمد البعيد.

  ينبغي للدول أن تلتزم، يف أطرها القانونية الوطنية، بعدم االضـطالع يف الفضـاء اخلـارجي    
تقريـر فريـق    لك ينبغـي أن تراعـي الـدول   بأنشطة ذات طابع سلمي. وعند التزامها بـذ إالَّ 

(املبـدأ  ) ٢(اخلرباء احلكوميني املعين بتدابري الشفافية وبناء الثقة يف أنشـطة الفضـاء اخلـارجي   
  ). ٣٨التوجيهي 

أن حيـول   االضطالع بأنشطة ذات طـابع سـلمي حصـرا يف بيئـة الفضـاء اخلـارجي      ليس من شأن 
بالنسبة لألمن الوطين وإمنا من شأنه أن يسـهم   دون االضطالع بأنشطة رصد ذات أمهية أساسية

                                                         
  )٢( A/68/189. 
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للـدول مصـاحل أمنيـة مشـروعة      فبقدر ما قد تكـون يف إنشاء نظام من تدابري الشفافية وبناء الثقة. 
  .على مصاحل الدول تلك اجملتمع الدويل جممل مصاحلُ تعلو لزم أنييف الفضاء اخلارجي 

أنـه جيـب التوفيـق    إالَّ يف الفضـاء اخلـارجي.   للدول مصاحل عسكرية حقيقية أنَّ وجيب التسليم ب
بني تلك املصاحل واحلاجة إىل الشفافية من أجـل احليلولـة دون نشـوء نزاعـات. وحيثمـا اسـتقر       

هناك حدثاً أو نشـاطاً قـد يهـدد مصـاحلها األمنيـة أهيـب بالدولـة أن تـدخل         أنَّ يف يقني الدولة 
مالئمــةً مــن أجــل اإلعــراب عــن خماوفهــا  عمليــة َتواُصــل أخــرى تراهــاأيِّ  يف مشــاورات أو يف

والتماس إيضاحات بشأن الغرض من األنشطة اليت يضطلع هبا طرف آخـر. ومـن املنطلـق ذاتـه     
تلـك  أنَّ ينبغي أن متتنع الدول عن االضطالع بأنشطة قد تـثري خمـاوف دول أخـرى. فـإذا تبـيَّن      

األمـر إىل كـل   إىل إبـالغ   ةًاألنشطة ضرورية كان على الدولة اليت تضطلع هبا أن تسعى جاهـد 
  الدول اليت حيتمل أن تتضرر وإىل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي.

    
تنفيذ تدابري ضبط نفس عملياتية وتكنولوجية من أجل استباق حدوث تطورات مناوئة يف 

  )٣٩الفضاء اخلارجي (املبدأ التوجيهي 
عتمادهــا ودعمهــا مهــاَم ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة، كجــزء مــن حتديــدها وا 

ومتطلبـاِت عملياهتــا الفضـائية وإرشــاداهتا املتعلقـة بــأمن الفضـاء ومبادئهــا وإجراءاهتـا العملياتيــة      
عـالوة علـى حتديـدها واسـتعماهلا مـا يلـزم مـن قـدرات بشـأن تقـدير احتياجاهتـا يف هـذا اجملـال              

علـى   ة، على التوايل، عـالوةً لدى وكاالهتا وهيئاهتا احلكومية ذات الصلأنَّ وتلبيتها، أن تضمن 
 ائية و/أو لســيطرهتا، وعيــاً أساســيااملشــاركة اخلاضــعة لواليتــها القضــالكيانــات غــري احلكوميــة 

اها والوسائل اليت تستخدمها تلك اجلهات مـن ناحيـة   بضرورة املواءمة بني األهداف اليت تتوخَّ
ن الــدويل، مبـا فيهــا مبـادئ وقواعــد   وبـني املعــايري واملتطلبـات املعنيــة املنصـوص عليهــا يف القـانو    

مــن  ١٩٦٧ميثــاق األمــم املتحــدة وأحكــام املــادة التاســعة مــن معاهــدة الفضــاء اخلــارجي لعــام 
تلـك العمليـات    ناحية أخرى. كما ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تتأكد من أنَّ

فضـــائية أجنبيـــة  ز فـــرص نشـــوء تعـــارض يف املصـــاحل وال تتـــداخل مـــع عمـــل أجســـام تعـــزِّ ال
الــيت متــارس  توافــق صــراحةً علــى هــذا التــداخل الــدولُ أو املنظمــاُت احلكوميــة الدوليــة    مل مــا

  واليتها القضائية و/أو سيطرهتا على تلك األجسام.
وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، عند اضـطالعها بعمليـات فضـائية ترمـي إىل مجـع      

أجسام وأحداث وحاالت يف املدار الفضائي القريـب مـن   معلومات من أجل اكتساب معرفة ب
لـى  ن على حنو ُيفترض أن ينطـوي ع فيذ ما يلزم من استطالع ورصد عامَّْياألرض من خالل تن

من أجسـام فضـائية أجنبيـة والتحليـق علـى مقربـة لصـيقة منـها          االقتراب ملسافات قصرية نسبيا
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ــ الــة الســتباق أن تضــع ضــمانات عمليــة وفعَّ  ض أمــان تلــك األجســام وأمنــها للخطــر، يعــرِّ اممَّ
اسـتخدام التقنيـات ومـن     مـن خـالل تقييـد حريـة التقـدير فيمـا خيـصُّ        حدوث تطورات مناوئـة 

خالل اختيار بـدائل مـن شـأهنا أن تراعـي علـى أفضـل وجـه اعتبـاراِت األمـان واألمـن املتعلقـةَ            
  باألجسام الفضائية األجنبية.

كــن أن تســتوجب اختــاذ ترتيبــات يف الفضــاء اخلــارجي مي التحــارات أو وتفاديــاً حلــدوث تــوتُّ
 ٥١الفقـرة  و ٢ مـن املـادة   ٤ يف الفقـرة مالئمة قد تنطوي على إجراءات منصوص عليها  تصدٍّ

ومـن   ،كقاعـدة عامـة   - من ميثاق األمم املتحدة، ينبغـي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة     
ومــا يتعلــق هبــا مــن معــايري حتظــى  انون الــدويل منطلــق إدراكهــا التــام للقيــود الــيت يفرضــها القــ 

أن متتنـع   - باعتراف دويل ويلـزم اتباعهـا عنـد تقيـيم و/أو توجيـه أعمـال يف الفضـاء اخلـارجي        
عن أن تطبِّق على األجسـام الفضـائية األجنبيـة أسـاليَب وتقنيـاٍت ال تراهـا هـي نفُسـها مالئمـةً          

  ئية اخلاصة هبا.  و/أو مقبولةً إنْ هي طُبِّقت على أجسامها الفضا
وممارسـات ذات  تلـك الـيت لـديها قـدرات      وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، خاصـةً 

 /حتـديثاتٍ ، ومالحَقسـليمةً  بيانـاتٍ  إىل مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي     صلة، أن تقدم سنويا
ور هلــا عنــد االقتضــاء، تتضــمن علــى حنــو عــام تقييمهــا للموقــف يف الفضــاء اخلــارجي مــن منظــ

اخلصــائص املميــزة (بالقــدر الــذي تــراه مالئمــاً مــن       االعتبــارات االســتراتيجية عــالوة علــى    
ــة الفضــاء اخلــارجي القريــب    ــاره فضــاًء تشــغيليا  التفصــيل) حلال : علــى وجــه  مــن األرض باعتب

التحديد الظواهر واألحداث اليت تؤثر يف أمن الفضاء اخلـارجي والـيت ينبغـي أن تراعـى مراعـاةً      
  عند تقييم األخطار املتعلقة باألنشطة الفضائية.مستفيضة 

    
 تتعلق ذ معايري وإجراءاتينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تضع وتنفِّ    

ألجسام الفضائية من املدار ل الفعلية زالةاإلإعداد أنشطة الفضاء اليت تستهدف ب
    )٣٤األنشطة (املبدأ التوجيهي  هاالضطالع هبذبو

الدولية اليت تنظر يف تنفيـذ عمليـات لإلزالـة الفعليـة للحطـام       احلكومية ول واملنظماتينبغي للد
أو تشــرع يف عمليــات مــن هــذا القبيــل أو  العاطلــةالفضــائي واألجســام الفضــائية العاملــة و/أو 
يف جـدوى تلـك العمليـات وأماهنـا، وكـذلك علـى        تشارك فيها، أن تقوم، خالل مرحلة البتِّ

 جملموعـة متناسـقة مـن    استعراض واٍف عداد لتلك العمليات وتنفيذها، بإجراءامتداد مراحل اإل
ها وتقييمهــا ومنــع ى منــها كفالــة اســتبانة املخــاطر وحتليلــ بــات والتــدابري الصــارمة املتــوخَّ املتطلَّ

ال، مـع اسـتخدام الوسـائل واألسـاليب املناسـبة الـيت       على حنو فعَّـ  وقوعها وتنفيذ تلك اجملموعة
  .وقواعدهمع مبادئ القانون الدويل  متاماً سقةًومتَّ آمنةًتلك العمليات  من شأهنا جعل
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والتقنيــات الالزمــة لتنفيــذ عمليــات   األدواتيف أســاليب ختفيــف املخــاطر واختيــار   وعنــد البــتِّ
 أو ا بسـبب القيـام بفعـل مـا    أنه، إمَّـ مـا مـن شـ    ب كـلِّ اإلزالة الفعلية، ينبغي احلرص التام على جتنُّ

لها تشـغِّ  الوسائط املداريـة الـيت متلكهـا أو   م أو اجملموعات أو ظُض للخطر النُّ، أن يعرِّترك فعل ما
 أخـرى و/أو يهـدِّدها بـاخلطر و/أو    دوليـة أو كيانـات أجنبيـة   حكوميـة  دولة أخـرى أو منظمـات   

ا يعرِّضها للضياع، مبا يف ذلك إساءة تشغيلها، أو تعريضها للتدهور أو اإلضرار بسـالمتها، جزئيـ  
الدوليـة أو الكيانـات    احلكوميـة  حبقوق ومصاحل تلك الدول أو املنظمات ا، على حنو ميسُّأو كلي

 أيَّ عملية إزالة فعليـة ينبغـي أن  منها. وينبغي أن يكون من املفهوم بوجه عام أنَّ  األجنبية أو حيدُّ
  تراعي ما يلي:

ات الفضــائية تــاليف إحــداث أيِّ تــأثريات تكنولوجيــة قســرية علــى املوجــود    (أ)  
 يف صـريح مـن الدولـة املعنيـة (مبـا      قة بصورة صحيحة وإذناملذكورة أعاله بدون موافقة موثَّ
  الدولية املعنية و/أو الكيان املعين؛ احلكومية ذلك دولة التسجيل) و/أو املنظمة

بالوالية القضـائية علـى املوجـودات األجنبيـة      ب يف أيِّ أعمال متسُّعدم التسبُّ  (ب)  
  رة و/أو مهام السيطرة املتعلقة هبا.املذكو

    
تنفيذ سياسات ترمي إىل منع التداخل مع تشغيل أجسام فضائية أجنبية من خالل 

  )٤٣الوصول دون إذن إىل ما حتمله من معدات وبراجميات (املبدأ التوجيهي 
بضـمان  عنـد تنظيمهـا وإدارهتـا الوظـائَف املتعلقـة       - ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية

تنفيذ العمليات الفضائية على حنو آمن ومسـؤول، وعنـد إخضـاعها يف الوقـت نفسـه تصـرفاهتا       
ــام          ــدة الفضــاء اخلــارجي لع ــن معاه ــة م ــادة السادس ــات امل ــها متطلب ــور من ــدة أم  - ١٩٦٧لع

يف أنشـطة تـدعم أو تسـاعد أيَّ     ها،ط نفَس، و/أو تورِّتشارك على حنو مباشر أو غري مباشر أالَّ
داخــل أجســام فضــائية و/أو مكوناهتــا املزمــع تصــديرها أو       تنطــوي علــى أن ُتــْدَمجَ  ممارســة 

استخدامها من جانب مـتلقِّني (مسـتخِدمني) أجانـب عـن طريـق الشـراء أو االسـتئجار أو غـري         
التــداخلُ دون إذن مــع  الوظيفيــةمــن الناحيــة  ذلــك أيُّ أجهــزة و/أو براجميــات قُِصــد هبــا أصــالً

جميـات أجسـام فضـائية أجنبيـة و/أو الوصـولُ دون إذن إىل نظـم معلومـات        التشغيل العادي لربا
تلك األجسام األجنبية، أو أيُّ أجهزة و/أو براجميـات ُعـدِّلت عـن عمـد مـن أجـل حتقيـق أحـد         

ــل   ــا. وباملث ــة أن تُ    ،هــذين الغرضــني أو كليهم ــة الدولي ــدول واملنظمــات احلكومي ــي لل ــزِينبغ م ل
(تأكيـدات) بامتناعهـا    لقضائية و/أو لسيطرهتا بأن تقـدم ضـمانات  لواليتها ا اخلاضعةَ الكياناِت

أيِّ  مسـتوى كـان عـن   أيِّ  وامتناع موظفيها أو املتعاقـدين (املتعاقـدين مـن البـاطن) معهـا علـى      
الــدولُ أو املنظمــاُت احلكوميــة الدوليــة الــيت  ذا القبيــل. وينبغــي أن تشــهد رمسيــاممارســة مــن هــ
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و ســـيطرهتا علـــى ُمَصـــنِّعي وُمـــَورِّدي املركبـــات الفضـــائية و/أو متـــارس واليتـــها القضـــائية و/أ
األجهـزة و/أو الرباجميـات املدجمـة؛     تلـك  أيٍّ مـن  خبلو هـذه املركبـات واملكونـات مـن    مكوناهتا 

األمـان واألمـن و/أو بنـاء علـى     وذلك كجزء من العمليـات املتواصـلة املتعلقـة بتأكيـد واعتمـاد      
ممارسـة مناقضـة لـذلك     أيَّ غي أن يكون مفهومـاً بوجـه عـام أنَّ   وينب طلب املتلقي (املستخِدم).

بغض النظر عـن الـدوافع الـيت قـد تفيـد يف تسـويغها و/أو بغـض النظـر          - من شأهنا أن تنطوي
نـة أو عـن نطـاق هـذا التـأثري أو      عن طبيعة التأثري احملتمل ألي أجهزة و/أو براجميـات مدجمـة معيَّ  

 - اة يف هـذا السـياق  اك املستخدمة أو األهداف النهائية املتوخَّـ مدته أو شدته، أو معايري االشتب
بـرامج الـتحكم املَُبدَّلـة وأيَّ مكونـات     نَّ أمان العمليات الفضائية أل بات خطرية ختصُّعلى مترتِّ

ــد   ــد   أخــرى ق ــها، عن ــدَمج يف األجســام الفضــائية ميكن ــأثرياً ســلبيا   ُت ــؤثر ت ــها، أن ت ــى  تفعيل عل
ألجسام الفضائية اليت أُدجمت فيهـا وعلـى اسـتدامة بعثـات تلـك األجسـام؛       القدرات التشغيلية ل

ــادة احتمــاالت وقــوع       كمــا ميكنــها علــى وجــه التحديــد تصــعيد خمــاطر حــدوث أعطــال وزي
  حادثات/حوادث.

التوجيهي وترمي إىل إحـداث تـأثري يف أجسـام فضـائية     أ املبد اتناوهلا هذيممارسة  أيَّنَّ ونظراً أل
 إنكــاَر وهريــاضــي بوجــه خــاص إىل تعــريض أجهــزة الــتحكم للخطــر تعــين ج أجنبيــة حبيــث تف

حقوق ومصاحل الدول واملنظمات احلكومية الدولية اليت متارس واليتها القضائية و/أو سـيطرهتا  
ينبغي وصف تلك املمارسات بأهنـا تنتـهك مبـادئ     ،على تلك املوجودات يف الفضاء اخلارجي

املبــادئ والقواعــد الــيت بتلــك املبــادئ والقواعــد، وحتديــداً  سُّو/أو متــ وقواعــد القــانون الــدويل
وكـذلك املعـايري الراسـخة     ١٩٦٧املادة التاسعة مـن معاهـدة الفضـاء اخلـارجي لعـام       ُتْشَتق من

  زاهة التجارية. ة والنسنة النيَّاملتعلقة باملمارسات احل
بل والوسـائل  ملالئـم يف السُّـ  وينبغي للدول واملنظمات احلكوميـة الدوليـة أن تنظـر علـى النحـو ا     

التوجيهي، من جانـب تلـك   أ ك املبدذليف  املدوَّنهذا الفهم  تتيح دعَمالكفيلة بإرساء أوضاع 
الدول واملنظمات مباشرةً أو مـن جانـب الكيانـات غـري احلكوميـة اخلاضـعة لواليتـها القضـائية         

سـي والـتقين. وينبغـي    و/أو لسيطرهتا؛ وذلك من خالل إجراءات عمليـة علـى الصـعيدين املؤس   
عـن طريـق   بذل تلك اجلهود هبدف هتيئة الشروط املسبقة لتدعيم الرقابة الدوليـة يف هـذا اجملـال    

  صياغة واعتماد وثيقة سياساتية مستقلة رفيعة املستوى (ولتكن على شكل ميثاق دويل مثالً).  
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مية املتعلقة بالفضاء األرضية واإلعال األجنبية أمن البىن التحتية ينبغي للدول أن حتترم    
    )٣٥(املبدأ التوجيهي 

نظر يف مفهوم استدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي  أن تالدولية  احلكومية لدول واملنظماتلينبغي 
أ مــن يتجــزَّ تلــك االســتدامة علــى أهنمــا جــزء ال يف األمــد البعيــد واملمارســات الكفيلــة بتحقيــق

م ظُيــة التحتيــة األرضــية الــيت تتــيح تشــغيل الــنُّ جممــوع املســائل املتعلقــة بضــمان أمــان وأمــن البن 
 واجملموعات والوسـائل املداريـة واسـتقبال البيانـات منـها ومعاجلتـها علـى حنـو سـليم. وحرصـاً          

 احلكوميــة علــى تنفيــذ أنشــطة الفضــاء علــى حنــو مســؤول وســلمي، ينبغــي للــدول واملنظمــات  
اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف     خذ، يف إطار الدعم املؤسسـي العـام ملفهـوم    الدولية أن تتَّ

األمد البعيد واملمارسات الكفيلة بتحقيق تلك االستدامة، قـرارات مدروسـة ومعتمـدة بصـورة     
 رمسية فعلية على مستوى السياسـات واملبـادئ حتـول دون اختـاذ أيِّ إجـراء مـن شـأنه أن ُيخـلَّ        

علـى   ر سـلباً اضـعة لسـيطرهتا أو يـؤثِّ   عمل البىن التحتية األرضية التابعة للدول األجنبية و/أو اخلب
  قدرهتا على تقدمي اخلدمات.

ل الدوليـــة حتمُّـــ احلكوميـــة هج الشـــامل أن تقبـــل مجيــع الـــدول واملنظمـــات ويقتضــي هـــذا الـــنَّ 
مســؤولياهتا بشــأن وضــع وانتــهاج سياســة ألمــن املعلومــات، يف إطــار مبادئهــا واســتراتيجياهتا    

مـن السـيرباين، ومـن خـالل املسـاعي النشـطة املبذولـة        اخلاصة بأمن املعلومـات، مبـا يف ذلـك األ   
إىل التعـاون الـدويل    بصـورة مناسـبة احلاجـةَ    ي هـذه السياسـةُ  على املستوى الدويل، على أن تلبِّ

وجيــات املعلومــات ال وحتديــد طرائقــه فيمــا يتعلــق مبنــع ضــروب إســاءة اســتخدام تكنول   الفعَّــ
مـن مـواطن الضـعف واحليلولـة      ة احلـدِّ همَّـ َمأيِّ أنشطة أخـرى تتعـارض مـع     واالتصاالت و/أو

دون تعطيــل الــبىن التحتيــة اإلعالميــة الوطنيــة واألجنبيــة والدوليــة األساســية، والــيت قــد تكــون   
ــنُّ   مباشــراً مرتبطــة ارتباطــاً  ــة  ظُبضــمان أمــان وأمــن تشــغيل ال م واجملموعــات والوســائط املداري

ي وحتديـد تلـك الضـروب أو األنشـطة والتحـرِّ     اخلاضعة للوالية القانونيـة الوطنيـة أو األجنبيـة،    
الدوليـة أن ُتنشـئ، عنـد االقتضـاء      احلكوميـة  عنها وردعها. وبالتايل، ينبغـي للـدول واملنظمـات   

ي بصـورة  و/أو بناء على الطلب، جهات وصل وأن تضطلع بتفاعـل عملـي فيمـا بينـها للتصـدِّ     
  طاع قيد النظر.من خماطر وأحداث أو حيتمل وقوعه يف الق آنية ملا يستجدُّ

أمن البىن التحتيـة األرضـية جـزء ال     بأنَّ رَّينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن ُتِق
أ من أمن التحليق يف الفضاء وبأنه يدعم اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد      يتجزَّ

عتمـد عليهـا   يت َيالبىن التحتيـة الـ   ومتانةالبعيد؛ وأن تعتمد تدابري سياساتية ذات صلة بأمن 
  )٣٧م واخلدمات الفضائية (املبدأ التوجيهي ظُالنُّ تشغيلُ
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ــنُّ     إنَّ م ظُالــبىن التحتيــة، مبــا فيهــا الــبىن التحتيــة اإلعالميــة املســانِدة، تــدعم التشــغيلَ الســليم لل
لـذا ينبغـي للـدول واملنظمـات احلكوميـة       م ومعاجلتـها. ظُالفضائية وَتلَقي البيانات من تلـك الـنُّ  

. وينبغـــي للـــدول وقـــدرَتها علـــى الصـــمود بناهـــا التحتيـــة األرضـــية وليـــة أن تـــدعم أمـــَنالد
واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة، يف ظــل مراعاهتــا ملبــادئ معاهــدة الفضــاء اخلــارجي واألحكــام 

، الصــادرة عنــه الراديــو دويل لالتصــاالت واتفاقيتــه ولــوائحذات الصــلة يف دســتور االحتــاد الــ 
ضــار مــع الــبىن التحتيــة األرضــية الــيت تــدعم األنشــطة الفضــائية لــدول    جتتنــب التــداخل ال أن

  ومنظمات حكومية دولية أخرى.
كما تشجَّع الدول واملنظمات احلكومية الدولية الـيت تشـارك يف إنشـاء و/أو تشـغيل بـىن حتتيـة       

 نة خاصة باألنشـطة الفضـائية علـى التعـاون مـن أجـل تقويـة أمـن هـذه الـبىن التحتيـة           أرضية معيَّ
. وميكــن أن يتضــمن هــذا التعــاون تبــادل املعلومــات فيمــا بــني وقــدرهتا علــى الصــمود األرضــية

مـن خـالل سـلطات     - الكيانات احلكومية وغري احلكومية املسؤولة عن البىن التحتيـة األرضـية  
الـة املتعلقـة   بشـأن املمارسـات الفعَّ   - الدولة عنـد الضـرورة ووفقـاً للـوائح املنطبقـة ذات الصـلة      

دي للحوادث واحلادثات والتعايف مـن عواقبـها. وينبغـي أن حتـدد الـدول جهـات اتصـال        بالتص
  مسؤولة عن إجراء عمليات تبادل املعلومات تلك.

بناهـا   ومتانـة وعند نظـر الـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة يف املسـتويات املالئمـة مـن أمـن          
بغـــي هلـــا أن جتـــري تقييمـــاً شـــامالً  ين ،املســـانِدةالتحتيـــة األرضـــية وبناهـــا التحتيـــة اإلعالميـــة  

م الفضـائية املدعومـة مـن خـدمات حيويـة إىل املسـتخدمني       ظُعلى مقدار ما تقدمـه الـنُّ   للوقوف
  الوطنيني واألجانب.

    
    )١٥+  ٨+  ٧الوعي بأنشطة الفضاء (املبادئ التوجيهية     

ر العـام مبـا   علـى إذكـاء وعـي اجلمهـو     أن تعمـل  لدول واملنظمات احلكومية الدوليـة ل ينبغي
اســتدامة أنشــطة الفضــاء ة وبالتــايل بأمهيــة تعزيــز ألنشــطة الفضــاء مــن فوائــد جمتمعيــة مهمَّــ

احلكوميــة  واملنظمــاُت الــدولُ ينبغــي أن تقــوماألمــد البعيــد. وهلــذا الغــرض،   اخلــارجي يف
  ا يلي:مبالدولية 
علقـة  تعزيز الوعي املؤسسي ووعي اجلمهور بأنشطة الفضـاء وتطبيقاهتـا املت    (أ)  

  لطوارئ؛ل يالتصدِّوإدارة الكوارث و والرصد والتقييم البيئيني بالتنمية املستدامة
االضــطالع بأنشــطة التوعيــة وبنــاء القــدرات والتثقيــف بشــأن اللــوائح         (ب)  

  التنظيمية ووضع ممارسات مناسبة الستدامة أنشطة الفضاء يف األمد البعيد؛ 
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اليت تـدعم اسـتدامة أنشـطة الفضـاء      تعزيز أنشطة الكيانات غري احلكومية  (ج)  
  اخلارجي يف األمد البعيد.

 اجلمهـور بالتطبيقـات الفضـائية مـن     ز وعـي ينبغي للدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن تعـزِّ    
ــة املســتدامة  لطــوارئ مــن ل يوالتصــدِّوإدارة الكــوارث  والرصــد والتقيــيم البيئــيني  أجــل التنمي

، غـري احلكوميـة  كيانات الشتركة مع املؤسسات العامة واملعلومات وبذل جهود م تبادلخالل 
جمـال   لـة. ولـدى تصـميم بـرامج التثقيـف يف     اجليل احلـايل واألجيـال املقب   احتياجاُت تراعى فيها

احلكوميـة أن تـويل اهتمامـاً     غـري  والكياناتالفضاء، ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية 
زيــز املعــارف واملمارســات املتعلقــة باســتخدام التطبيقــات للــدورات الدراســية املعنيــة بتع خاصــا

تبادر إىل مجـع   الفضائية لدعم التنمية املستدامة. وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن
املعلومــات طواعيــةً عــن أدوات وبــرامج توعيــة اجلمهــور وتثقيفــه بغيــة تيســري وضــع مبــادرات   

  أخرى ذات أهداف مشاهبة وتنفيذها.
احلكوميـة الدوليـة علـى حفـز أنشـطة التوعيـة الـيت تقـوم هبـا           واملنظمـاتُ  الـدولُ  غي أن تعملوينب

ي بالتعــاون األوســاط الصــناعية واألكادمييــة وســائر الكيانــات غــري احلكوميــة ذات الصــلة أو جتــر
خذ مبادرات التوعية والتثقيف وبناء القدرات شـكل حلقـات دراسـية (ُتعقـد     معها. وميكن أن تت

عرب اإلنترنت)، أو شكل مبادئ توجيهيـة منشـورة مكمِّلـة للقـوانني      أو ُتَبثُّ الشخصي باحلضور
معلومـات   شـكل موقـع علـى اإلنترنـت حيتـوي علـى      واللوائح التنظيمية الوطنيـة أو اإلقليميـة، أو   

أساسية عن اإلطار التنظيمي، و/أو ختصـيص مسـؤول اتصـال داخـل احلكومـة معـين باملعلومـات        
اجلهـات   التنظيمية. وميكن أن تساعد أنشطة التوعية والتثقيف احملدَّدة اهلدف بصورة مناسبة كـلَّ 

 خاصـةً  الفاعلة يف ميدان الفضاء على أن تكتسب إدراكاً أفضـل وفهمـاً أحسـن لطبيعـة التزاماهتـا     
ائم ي إىل حتســني االمتثــال لإلطــار التنظيمــي القــميكــن أن يــؤدِّ األمــر الــذي، فيمــا يتعلــق بالتنفيــذ

لتعزيـز اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد. وهلـذا          واملمارسات املستخَدمة حاليـا 
ديثـه علـى   قيمة كبرية على وجه اخلصوص حيثما يكون اإلطار التنظيمـي قـد جـرى تغـيريه أو حت    

  ي إىل نشوء التزامات جديدة على املشاركني يف أنشطة الفضاء.حنو يؤدِّ
وينبغي تشجيع التعاون بني احلكومـات والكيانـات غـري احلكوميـة وتعزيـزه. وميكـن للكيانـات        
غري احلكوميـة، مبـا فيهـا الرابطـات الصـناعية واملهنيـة واملؤسسـات األكادمييـة، أن تقـوم بـأدوار           

ة الوعي الدويل باملسـائل املرتبطـة باالسـتدامة الفضـائية، وكـذلك بشـأن التـرويج        مهمة يف زياد
لتدابري عملية لتعزيز هذه االستدامة. وميكن أن تشـمل هـذه التـدابري اعتمـاد املبـادئ التوجيهيـة       
بشــأن ختفيــف احلطــام الفضــائي الصــادرة عــن جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض    

الصـادرة عـن االحتـاد الـدويل لالتصـاالت فيمـا        يةالراديو االتصاالت للوائحالسلمية؛ واالمتثال 
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افة بشـأن تبـادل البيانـات الالزمـة الجتنـاب      ووضع معايري معلَنة شفَّ يتعلق باخلدمات الفضائية؛
 و غــري ذلــك مــن األحــداث الضــارة يفدات الراديويــة أاالصــطدامات أو التــداخل الضــار للتــردُّ

ة بشـأن مجـع   كن للكيانات غـري احلكوميـة أيضـاً أن تضـطلع بـأدوار مهمَّـ      الفضاء اخلارجي. ومي
نـة مـن أنشـطة    مشـتركة فيمـا يتعلـق جبوانـب معيَّ     ُنُهـج أصحاب املصـلحة معـاً مـن أجـل وضـع      

  ز استدامة أنشطة الفضاء يف األمد البعيد.أن تعزِّ عةًالفضاء ميكنها جمتِم
    

    العلمية والتقنية املبادئ التوجيهية  - ٢  
ــدِّم  -٢١ ــة       تق ــة وتقني ــة علمي ــن [...] إىل [...] إرشــادات ذات طبيع ــة م ــادئ التوجيهي املب

ــة   ــة الدولي ــة الــيت    والكيانــاتللحكومــات واملنظمــات احلكومي ــة والدولي ــة الوطني غــري احلكومي
تضطلع بأنشطة فضائية. وتشمل هذه املبـادئ التوجيهيـة، يف مجلـة أمـور، مجـع معلومـات عـن        

ن طقس الفضاء وحفظهـا وتبادهلـا ونشـرها واسـتخدام املعـايري يف تبـادل       األجسام الفضائية وع
دعـم اسـتخدام    طرائـق لبحـوث اإلمنائيـة املتعلقـة ب   ااملبـادئ التوجيهيـة أيضـاً     وتتناولاملعلومات. 

  الفضاء اخلارجي واستكشافه على حنو مستدام.
    

 حنو واستخدامه علىلفضاء اخلارجي دعم استكشاف ا طرائقالبحوث اإلمنائية املتعلقة ب    
    )٥+  ٣مستدام (املبدآن التوجيهيان 

ــزِّ     ــة أن تعـ ــة الدوليـ ــات احلكوميـ ــدول واملنظمـ ــي للـ ــة   ينبغـ ــة املتعلقـ ــوث اإلمنائيـ ــدعم البحـ ز وتـ
بالتكنولوجيات والعمليات واخلدمات الفضائية املستدامة وسائر املبادرات الرامية إىل استكشاف 

  ستدام، مبا يف ذلك األجرام السماوية.الفضاء اخلارجي واستخدامه على حنو م
ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة، لــدى اضــطالعها بأنشــطة فضــائية مــن أجــل          
استكشـــاف الفضـــاء اخلـــارجي، مبـــا يف ذلـــك األجـــرام الســـماوية، واســـتخدامه يف األغـــراض 

ملتحـدة بشـأن التنميـة    السلمية، أن تضع يف اعتبارها، فيما يتعلق بالوثيقة اخلتاميـة ملـؤمتر األمـم ا   
االجتمـاعي والبعـد االقتصـادي والبعـد      )، البعَد٦٦/٢٨٨اجلمعية العامة  قرارمرفق املستدامة (

  البيئي للتنمية املستدامة على األرض.
 وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تشجِّع تطوير تكنولوجيـات تقلِّـل إىل أدىن حـدٍّ   

مـن   املوجودات الفضـائية وُتزيـد إىل أقصـى حـدٍّ     و] إطالق صنع[ على املترتبة من اآلثار البيئية
ات الفضـــائية أو مـــن دة ومـــن إمكانيـــة إعـــادة اســـتخدام املوجـــود اســـتخدام املصـــادر املتجـــدِّ

  أغراض خمتلفة من أجل تعزيز استدامة تلك األنشطة يف األمد البعيد. استخدامها يف
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 مـن  األمـان ذ تـدابري مناسـبة بشـأن    أن تنظر يف اختـا وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية 
ــاء    ــة الفضـ ــة األرض وبيئـ ــل محايـ ــوُّ أجـ ــن التلـ ــدابري   مـ ــن التـ ــتفادة مـ ــار، وذلـــك باالسـ ث الضـ

واملمارسات واملبادئ التوجيهية احلالية اليت قد تنطبق علـى تلـك األنشـطة، واسـتحداث تـدابري      
  جديدة عند االقتضاء.

إمنائية لـدعم استكشـاف    بأنشطة حبثية ية الدولية اليت تضطلعوينبغي للدول واملنظمات احلكوم
ع أيضاً مشاركة البلدان الناميـة يف مثـل   الفضاء اخلارجي واستخدامه على حنو مستدام أن تشجِّ

  هذه األنشطة.
    

    )٢٦+  ٢٤البيانات اخلاصة باألجسام الفضائية (املبدآن التوجيهيان     
تقنيـات   واسـتخدام  حلكومية الدولية علـى تعزيـز وضـع   ا واملنظماُت الدولُ ينبغي أن تعمل

ام التحليـق يف الفضـاء واسـتخد    أمانة البيانات املدارية من أجل حتسني دقَّتكفل وأساليب 
  ت املدارية عن األجسام الفضائية.لدى تبادل املعلوما دة معترف هبا دوليامعايري موحَّ
 ة البيانــات املداريــة وغريهــا مــن دقَّــة علــى دَّعتمــد بشــيالتحليــق يف الفضــاء  أمــان تســليماً بــأنَّ

تقنيـات  الالدول واملنظمات احلكومية الدولية علـى تعزيـز    ينبغي أن تعملالبيانات ذات الصلة، 
 أسـاليب جديـدة لتحسـني هـذه الدقـة. وميكـن هلـذه األسـاليب أن تشـمل أنشـطةً           عن بحثالو

ــةً ــةً وطني ــدرات أجهــزة االستشــعار املوجــود   ودولي ــرايف  لتحســني ق ــدة وتوزيعهــا اجلغ ة واجلدي
ة مــن مصــادر ب يف املــدار املنفعلــة والفاعلــة ودمــج البيانــات املســتمدَّعينــات التعقُّــواســتخدام ُم

ــة والتحقُّــ  ــدان      خمتلف ــاه خــاص لتشــجيع مشــاركة البل ــالء انتب ــي إي ــها. وينبغ ــة ذات  ق من النامي
  .جمال الفضاء وبناء قدراهتا القدرات الناشئة يف

لني وســائر ملعلومــات املداريــة عــن األجســام الفضــائية، ينبغــي تشــجيع املشــغِّ       وعنــد تبــادل ا 
ى التعـاون وتبـادل   لكـي يتسـنَّ   يـا الكيانات املعنية على استعمال معـايري موحَّـدة معتـرف هبـا دول    

املعلومــات. فمــن شــأن تســهيل زيــادة التشــارك يف معرفــة املواِضــع الراهنــة واملتوقَّعــة لألجســام  
  ؤ باالصطدامات احملتملة يف الوقت املناسب ومنع حدوثها.ن من التنبُّكِّالفضائية أن مي

    
    )٢٥تقييم التقارب خالل املراحل املدارية للتحليق احملكوم (املبدأ التوجيهي     

للتقارب خالل املراحل املدارية  اًتقييم جتريينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن 
ــة الــيت تنفــذ   أنَّ ن تتأكــد الــدول مــن  وينبغــي أ للتحليــق احملكــوم. الكيانــات غــري احلكومي

  مثل هذا التقييم. أنشطتها الوطنية يف جمال الفضاء اخلارجي جتري
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القـادرة  ئية ينبغي تقييم التقارب مع األجسـام الفضـائية األخـرى بالنسـبة جلميـع املركبـات الفضـا       
رات املركبـات  ، وذلـك بالنسـبة ملسـا   تعديل مسارها خالل املراحل املدارية للتحليق احملكوم على

  احلالية واملعتزمة.
حتديــد مــدار األجســام الفضــائية ذات  وتشــمل اخلطــوات املناســبة لعمليــة تقيــيم التقــارب حتســَني

ــة واملعتزمــة لألجســام الفضــائية ذات الصــلة      اســتبانة مــن أجــل  الصــلة وفحــص املســارات احلالي
حتمــال التصــادم، وذلــك ديل املســار لتقليــل ااحتمــاالت التصــادم وحتديــد مــا إذا كــان يلــزم تعــ  

ــع  ــيق مـ ــغِّ بالتنسـ ــارب،    املشـ ــيم التقـ ــن تقيـ ــؤولة عـ ــرى املسـ ــات األخـ ــرين و/أو املنظمـ لني اآلخـ
  االقتضاء. حسب

ج مشـتركة لتقيـيم التقـارب    واحلكومية الدولية على وضع ُنه واملنظماُت الدولُ وينبغي أن تعمل
  وتنفيذها.

ــي تشــجيع مشــغِّ   ــاوينبغ ــك   لي املركب ــا يف ذل ــهم   ت الفضــائية، مب ــن ينتمــي من ــات غــري  م لكيان
ــة ــحكومي ــق        ن، ممَّ ــدعم، عــن طري ــى التمــاس ال ــارب، عل ال يســتطيعون إجــراء تقييمــات للتق

ــيم       ــوائح املنطبقــة ذات الصــلة، مــن كيانــات تقي ــاً لل ــة، حســب االقتضــاء ووفق ســلطات الدول
  مدار الساعة. التقارب املناسبة املعنية اليت تعمل على

    
فهم أساسي للنهوج العملية اليت ُتتَّبع، أثنـاء اإلعـداد لعمليـات اإلطـالق وتنفيـذها،       قيُقحت

احتماالت التقارب بني األجسام الـيت أُطلقـت حـديثاً واألجسـام املوجـودة       من أجل حتديِد
  )٤١(املبدأ التوجيهي  ؛ وتطويُر تلك النهوجفعالً يف الفضاء القريب من األرض

ــدول وامل  ــة علــى النظــر   ينبغــي حــث ال ــة الدولي ــيمال إىلنظمــات احلكومي قبــل  الــذي جيــرى  تقي
احتمــاالت التقــارب والتصــادم بــني األجســام الفضــائية الــيت أُطلقــت حــديثاً      بشــأن اإلطــالق

لـــدويل التنســـيق ا وإىلواألجســـام الفضـــائية املوجـــودة فعـــالً يف املـــدار القريـــب مـــن األرض،  
مـن زاويـة إدارة أمـان     مفيـدان جـدا   مـا من املرجح أهنأنَّ  على اعتبار للعمليات املدارية املزمعة،

العمليــات الفضــائية. وينبغــي أن تبــذل الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة جهــوداً متواصــلة   
، أن تـدعم تطـويَر   اإلمكـان تقنيـا   حىت يتسىن هلا، قدر والتكامل تتسم بقدر كاٍف من االتساق

دة األمـد الراميـة إىل تنـاول تلـك املهمـة وإجنازهـا علـى النحـو         وتنفيذ متطلباهتا السياساتية البعيـ 
يف  كوميـة الدوليـة اخنراطـاً اسـتباقيا    الوايف. وهناك شروط َتُخصُّ اخنـراطَ الـدول واملنظمـات احل   

عالقات تعاونية وختصُّ إنشاَء إطـار تشـغيلي مالئـم لتبـادل املعلومـات يف األمـد البعيـد؛ وهـذه         
بشـأن عـرض وتبـادل مـا يلـزم      ضَع واستخداَم معيار دويل مشـترك  الشروط ميكن أن تتضمن و



 

30V.15-02988 

 

A/AC.105/L.298

من معلومات عـن مسـار التحليـق االمسـي ملركبـات اإلطـالق أثنـاء إدخـال املركبـات الفضـائية           
(احلموالت). [بغض النظر عن أشكال التعاون الثنائي أو املتعـدد األطـراف علـى النحـو الـذي      

عنـد إجرائهـا    - ي للدول واملنظمات احلكوميـة الدوليـة  قد يراه املشاركون املعنيون جمدياً، ينبغ
تقييماً قبل اإلطالق الحتماالت التقارب والتصادم بني األجسام الفضـائية الـيت أُطلقـت حـديثاً     

أن حتــرص علــى النحــو   - واألجســام الفضــائية املوجــودة فعــالً يف املــدار القريــب مــن األرض  
يتيحهـا  ولها مجُع وتوزيع معلومات ختـص املسـاَر،   الواجب على اغتنام الفرص والفوائد اليت ميث

مركُز املعلومات املتعلقة برصد الفضاء القريب مـن األرض حتـت رعايـة األمـم املتحـدة، بشـأن       
  ].األجسام الفضائية املوجودة فعالً يف الفضاء اخلارجي

ات االضطالع بأنشطة تعاونية تنطوي على تبادل بيانـات تفصـيلية ووضـع إجـراء    وبغية ضمان 
مالئمة ختدم أمان العمليات الفضائية، ينبغي تشجيع الدول واملنظمات احلكوميـة الدوليـة علـى    
أن تقوم، قدر اإلمكان، بتقدمي بالغات سـابقة لإلطـالق حتتـوي علـى معلومـات عـن التـواريخ        
والتوقيتات املزمعة لعمليات اإلطالق املقررة، وأنـواع مركبـات اإلطـالق، ومعلومـات أساسـية      

األجســام الفضــائية املزمــع إدخاهلــا يف املــدار مــع اإلشــارة إىل منــاطق الفضــاء اخلــارجي   بشــأن 
القريب من األرض اليت ُيعتزم إرسالُ األجسام الفضائية اليت أُطلقت مؤخراً إليها حبيـث توَضـع   

ِقَيِمهــا احملتمــل.  وتشــتتفيهــا و/أو البــارامترات األساســية املتعلقــة باملــدار االمســي لكــل جســم 
اللجوء إىل البالغات السابقة لإلطـالق الـيت تـوفر كلتـا     أنَّ بغي أن يكون مفهوماً بوجه عام وين

، منطـاً  تباره ممارسةً معترفاً هبـا دوليـا  جمموعيت املعلومات املذكورتني آنفاً ميكن أن َيكتسب، باع
ى حنـو  ام األمـن الفضـائي، علـ   ظـ ثابتاً ومسـتداماً كمعيـار عمـل روتـيين مشـترك يـوازي تعزيـَز ن       

يشمل فيما يشمل تدابري توخي الشفافية وبنـاء الثقـة يف أنشـطة الفضـاء اخلـارجي. ومـن شـأن        
يف تبديد املخاوف املتعلقة بالـدوافع والـيت قـد حتـُول دون      دجمموعة العوامل املؤاتية هذه أن تفي
تنفيـذ  وجيب إيالء اهتمام خاص، كمهمة عاجلـة، لكيفيـة ال   إنشاء ممارسة شاملة يف هذا اجملال.

العملي إلجراءات تكفل تقدمي معلومـات عـن التـواريخ والتوقيتـات املزمعـة لعمليـات اإلطـالق        
ومعلومات أساسية بشأن األجسام الفضائية املزمع إدخاهلـا   املقررة، وأنواع مركبات اإلطالق،

ــزم إرســالُ        ــيت ُيعت ــاطق الفضــاء اخلــارجي القريــب مــن األرض ال ــدار مــع اإلشــارة إىل من يف امل
مـن شـأن ذلـك أن يتطلـب     نَّ جسام الفضائية اليت أُطلقت مؤخراً إليها حبيث توَضع فيهـا؛ أل األ

بذل جهد أقل بكثري من أجل البدء يف استخدام اإلجراءات التقنية اجلديدة وما يـرتبط هبـا مـن    
وعلى حنـو مركَّـز مـا بـني احللـول واالحتياجـات، وأن يتـيح         آن واحدإجراءات، وأن يالئم يف 

  عملية.فرصاً 
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امتثاالً منها للمهـام واملسـؤوليات الدسـتورية الـيت     وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، 
عمليـة وبراغماتيـة،   ، أن تدعم وتعزز، من خـالل خطـوات   والتعاهديةمتليها لوائحها التشريعية 

ــدوائر الصــناعية وأن تســتويف الشــروطَ املســبقة الضــطالعها بأ     ــةَ التشــارك مــع ال نشــطة إمكاني
متضــافرة بغيــة الشــروع يف دراســة واستكشــاف املفــاهيم املتعلقــة باالرتقــاء بــنظم الــتحكم يف    
مركبات اإلطالق، و/أو مواصلة دراسة واستكشاف تلك املفاهيم؛ على حنو يتـيح اسـتحداث   
إجراءات تكفل إدخال تغيريات يف برامج التحليق مبا يضمن سـرعة التصـدي ملخـاطر التصـادم     

وينبغـي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن تبـذل        أثناء عمليـة إطـالق فعليـة.    غري املتوقعة
شـكل موحَّـد لتوليـد وتبـادل املعلومـات قبـل اإلطـالق        جهوداً من أجل اسـتحداث واسـتخدام   

احملتمـل فيمـا خيـص كـلَّ جسـم فضـائي ُيزمـع         هـا بشأن البارامترات املدارية االمسية وَتشتُّت ِقَيم
 احملتملـة  بغيـة السـماح بتقيـيم املصـادفات     على حنـو مسـتقل يف مـدار مسـتهدف    فصلُه وإدخالُه 

اخلــربات  حتديــد خالصــةوتنســيق العمليــات املداريــة املزمعــة بنــاء علــى ذلــك. ومــن مث ينبغــي    
والســعي إىل إضــفاء الطــابع املؤسســي عليهــا؛ كمــا ينبغــي أن  املكتســبة واألســاليب املســتحدثة

، ضـمن إجـراءات التبليـغ عـن خطـط      القـدر املمكـن تقنيـا وعمليـا    يت املالئم وبتدَرج، يف التوق
وينبغـي تشـجيع الـدول واملنظمـات احلكوميـة       أمان التحليـق يف الفضـاء واالسـتعداد لإلطـالق.    

وافُق املمارسـات  بتحقيق وحدة أو تالدولية على تناول مهمة القيام، من خالل آليات مالئمة، 
ك املمارســات مــن أجــل بلــوغ األهــداف الــيت تنشــدها  املســتحدثة؛ وعلــى تعزيــز اســتخدام تلــ

    تدابري األمان العملية والفعلية.
    

    )٢١تعزيز البحوث بشأن احلطام الفضائي وتبادل املعلومات عن رصده (املبدأ التوجيهي     
احلكومية الدولية على تعزيـز مجـع املعلومـات عـن رصـد       واملنظماُت الدولُ ينبغي أن تعمل

  وتبادهلا ونشرها وعلى تعزيز التعاون العلمي الدويل يف هذا اجملال.احلطام الفضائي 
ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة أن تشــجِّع علــى اســتحداث التكنولوجيــات ذات  
الصلة لقياس احلطام الفضائي ورصده وحتديد خصائصـه املداريـة والفيزيائيـة، وعلـى اسـتخدام      

ج أيضـاً لتبـادل ونشـر    املنظمات احلكومية الدولية أن تروِّهذه التكنولوجيات. وينبغي للدول و
ر والتعاون العلمي الدويل بشأن تطـوُّ ه من منتجات بيانية ومنهجيات لدعم البحوث ما تستمدَّ

  جمموع احلطام املداري.
وميكن إنشاء صندوق دويل للحطام الفضائي حتت رعاية مكتب شؤون الفضـاء اخلـارجي مـن    

اميـة إىل إزالـة احلطـام الفضـائي احلـايل أو التخفيـف منـه، و/أو احليلولـة         أجل دعم األنشـطة الر 
دون تكــوين مزيــد مــن احلطــام الفضــائي مســتقبالً و/أو تقلــيص آثــار احلطــام الفضــائي. وقــد    
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تشجَّع الدولُ األعضاء، خاصة الدول الرائدة يف أنشطة الفضاء، على النظـر يف ختصـيص نسـبة    
بأنشــطة الفضــاء هلــذا الصــندوق مــن أجــل تعزيــز اســتدامة أنشــطة  مئويــة مــن ميزانياهتــا املتعلقــة

ــة املســتدامة علــى األرض الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد، و  ودعــم االســتخدام  دعــم التنمي
  املستدام للفضاء.  

وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية ذات اخلربة يف أنشطة الفضاء أن تشجِّع أيضـاً بنـاء   
دان النامية اليت توجد لديها برامج فضاء ناشئة مـن أجـل حتسـني خربهتـا بشـأن      القدرات يف البل

ميات ومــدارات التحليــق وذلــك عــن طريــق إجــراء  اتصــميم مركبــات الفضــاء ومعرفتــها بــدين 
ب االصـطدام. وسـوف يقتضـي    حسابات مداريـة مشـتركة وتقييمـات تقـارب وإجـراءات جتنُّـ      

اسبة لرصـد األجسـام الفضـائية. ويف هـذا الصـدد،      ذلك إتاحة بيانات مدارية دقيقة وأدوات من
ينبغي النظر يف االضطالع، على أساس مقبول لكافة األطراف، بأنشطة تعاونيـة مناسـبة بشـأن    

  الوعي باألوضاع الفضائية والترتيب لتمويل مشاريع يف هذا الصدد.
    

ع طرائق التحقق من األسس اجلوهرية ذات الصلة بتناول واستيفاء شروط االضطال
إىل تدمري أجسام فضائية مدارية (املبدأ اآلمن، يف حاالت الطوارئ، بعمليات تفضي 

  )٤٤التوجيهي 
ــة، يف الوقــت ا    ــة الدولي ــا  حيــق للــدول واملنظمــات احلكومي ــداً تام ــه تقيُّ ــادئ  لــذي َتَتقيَّــد في باملب

مـا خيـص   التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي الصـادرة عـن جلنـة الفضـاء اخلـارجي ال سـيما في      
ب التدمري املتعمد للمركبات الفضـائية املوجـودة يف املـدار، أن حتـتفظ لنفسـها حبـق       ضرورة جتنُّ

االختيار وأن تلتمس حلوالً ميكن أن تقتضي تدمري أجسـام فضـائية خاضـعة لواليتـها القضـائية      
ــوأ بكــثري            ــع، عواقــب أس ــى حنــو مقن ــدمري، عل ــدائل هــذا الت ــدما تكــون لب ــيطرهتا عن و/أو لس

ــا و(وهــ ــة إىل التصــدي ملخــاطر        م ــة الرامي ــثالً يف ســياق اجلهــود الدولي ــه مســوَّغ م ــرض أن ُيفت
وبغض النظر عن املفهوم املشار إليه آنفاً ينبغي أن يكون مفهوماً بوجـه عـام أنـه     الكويكبات).

يتعني جتنُّب َتعمُّد تدمري األجسام الفضائية املوجودة يف مـدارات قريبـة مـن األرض؛ وذلـك يف     
ضمان استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمـد البعيـد واإلبقـاء علـى الفضـاء اخلـارجي        إطار

ــى النحــو         ــق عل ــة مــن الصــراعات. ويف هــذا الصــدد ينبغــي أن تَوثَّ ــة ومســتقرة وخالي ــةً آمن بيئ
الواجــب املســوغاُت الــيت تــربِّر كــل حالــة افتراضــية تواجــه فيهــا الدولــةُ أو املنظمــةُ احلكوميــة     

ــة حاجــ  ــها        الدولي ــدمري جســم فضــائي خاضــع لواليت ــة تفضــي إىل ت ــراء عملي ــة إىل إج ةً مطلق
 تقنيـا  القضائية و/أو لسيطرهتا (أي عنـدما تكـون الظـروف الـيت تكتنـف حتليقَـه ال َتتـرك خيـاراً        

؛ مع وجوب أن توصف عملية التدمري باعتبارها تدبرياً ال مفر منـه لتفـادي   آخر سوى تدمريه)
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تمل للحياة اإلنسانية أو للبيئـة أو املمتلكـات يف الفضـاء اخلـارجي، أو     هتديد خطري فوري أو حم
على األرض أو يف اهلواء أو البحر يف حالة عودة اجلسـم الفضـائي املتوقعـة إىل الغـالف اجلـوي      

ــأثري امليكــانيكي أو    أنَّ لــألرض. أضــف إىل ذلــك   ــة ميكــن أن تفضــي، مــن خــالل الت أيَّ عملي
حلـاق أضـرار مباشـرة أو غـري مباشـرة بأجسـام فضـائية خاضـعة         باستخدام وسائل أخـرى، إىل إ 

يتطـرق   أالَّي عملية ينبغـي  لوالية قضائية أجنبية (لسيطرة أجنبية) أو إىل تدمري تلك األجسام ه
ما مل توافق عليها صراحةً الـدولُ/املنظمات احلكوميـة الدوليـة الـيت متـارس واليتـها        إليها الذهن

  ك األجسام الفضائية.القضائية أو سيطرهتا على تل
وقبل وقت طويل من البدء، ألسباب مشروعة، يف تنفيذ عملية ترمي إىل تـدمري جسـم فضـائي    
موجــود يف مــدار ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة أن حتــرص علــى ضــمان تقيُّــدها  

سـية  بإجراء يتعلق بالتبليغ عن ظروف تلك العمليـة علـى حنـو ينبغـي أن يتضـمن العناصـر األسا      
ع مـ علـى إطـالع اجملت   الـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة     حتـرص وينبغـي أن   .املذكورة أدنـاه 

، من خالل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي وغريه من القنوات ذات الصـلة إذا اقتضـت   الدويل
مالئمة على الظـروف الـيت سـوَّغت تلـك العمليـةَ عـالوة علـى إبالغـه، عنـد           ةبطريقالضرورة، 
لكيفية تطور األوضاع. وينبغي أن يكـون املبـدأ العـام هـو أنـه كلمـا ارتفعـت         تقييمٍاالقتضاء، ب

ــاً تف       ــة ازدادت وجوب ــة غــري متوقع ــوع أحــداث جانبي ــة يف وق ــبُّب العملي اصــيلُ احتمــاالت َتَس
يـذها. وينبغـي، قـدر اإلمكـان     أثناء شىت مراحل اإلعداد للعمليـة وتنف  املعلومات اليت تتاح دوليا

ُينظر على النحـو السـليم يف الشـروط املسـبقة لتنظـيم مسـألة اإلمـداد باملعلومـات يف          ، أنعمليا
وعنـد اختـاذ جمموعـات قـرارات      إطار منط تفاعلي سريع أو منـط قريـب مـن التوقيـت احلقيقـي.     

َتفترض وُتوثِّق تنفيذَ عملية تدمري جلسم فضائي ينبغي للدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن    
دابري بشــأن توكيــد األمــان تشــتمل علــى ضــمانات جوهريــة مســوغة بقــدر    تشــترط وجــود تــ 

  للتطبيق ومرضية. تلك التدابري قابلةٌأنَّ ُيرتأى   ما
    
  راج وإدامة منظور مشترك متعدد الوظائف خاص بالتنفيذ اآلمن لعمليات اإلزالة إد

املنظور على  د لألجسام الفضائية، خاصة من زاوية انطباق هذاالفعلية والتدمري املتعمَّ
(املبدأ  األجسام غري املسجلة؛ وحتديد اخلطوات املتدرجة اليت تكفل ذلك التنفيذ اآلمن

  )٤٥التوجيهي 
ــة الفعليــة و/أو التــدمري املتعمــد لألجســام   ب املتعلقــةيف معــرض تطبيــق املبــادئ التوجيهيــة   اإلزال

ول واملنظمـات احلكوميـة   الفضائية أثناء مرحلة تصميم وتنفيذ العمليات ذات الصلة ينبغـي للـد  
الــذي يــوفر وُيقــوي معــايَري  الدوليــة أن تــوائم تلــك األنشــطة مــع أحكــام هــذا املبــدأ التــوجيهي
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رئيسية تكفل دعم املصاحل الفردية واملشتركة علـى النحـو الـذي ينبغـي فهمهـا يف السـياق قيـد        
تسـجيل قـد فُعِّلـت    لاالنظر؛ مبا يف ذلك عندما ال تكون اإلجراءات املنصـوص عليهـا يف اتفاقيـة    

بشــأن األجســام املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي. وينبغــي أن تكفــل الــدول واملنظمــات احلكوميــة 
أيِّ  الدوليــة اكتمــالَ تنظــيم العمليــات املــذكورة اســتناداً إىل هنــج متكامــل متامــاً بغيــة اجتنــاب   

  ممارسات رخوة أو عشوائية أو مسيئة.
 ضـمان وجـود   أنَّ الذي مفـاده لية أن تنطلق من الفهم وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدو

د هـو أمـر يعتمـد اعتمـاداً مباشـراً      تـربر عمليـات اإلزالـة الفعلية/التـدمري املتعمَّـ     أسباب مشروعة 
معينـاً (سـواء كـان مسـجالً يف سـجل       جسـماً فضـائيا  أنَّ وثوقية يف إثبـات  على ما يتحقق من م

زمـع إزالته/تـدمريه وجسـماً    أو مل يكـن) مـن امل   اخلـارجي األجسام الفضائية املطلقـة يف الفضـاء   
نـه يقتـرن بـه، ميـثالن     ناً موجوداً يف مدار يقتـرن بـذلك اجلسـم الفضـائي، أو ُيفتـرض أ     معيَّ امادي

واحــداً. وينبغــي النظــر إىل التحديــد اإلجيــايب للجســم املــراد إزالتــه إزالــة فعليــة أو  جســداً ماديــا
مسألة تقرير املضي يف تنفيـذ العمليـة.   ) يف املُقَرُِّر( احلاسُم على أنه العاملُداً تدمريه تدمرياً متعمَّ

وبناء عليه فإىل أن ُيَحدَّد بقدر كاف من اجلزم والدقة منشأُ وحالةُ اجلسم املـادي املعـني ينبغـي    
ينبغـي  د. وعدم اعتبـار ذلـك اجلسـم هـدفاً مباشـراً (ثابتـاً) لعمليـة اإلزالـة الفعلية/التـدمري املتعمَّـ          

للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تسعى بطريقة متسقة إىل توحيد اجلهود اليت تبـذهلا مـن   
ــة        ــاول وتلبي ــيح، علــى حنــو فعــال، تن أجــل إرســاء وصــون إجــراءات وآليــات مــن شــأهنا أن تت

  االحتياجات الفردية واملشتركة املتعلقة بتحديد األجسام املوجودة يف املدار.
ملياِت اإلزالة الفعلية/التدمري املتعمـد حتليـلٌ مسـتفيٌض لكـل طرائـق تنفيـذها       وينبغي أن يسبق ع

فيمـا  أمَّـا   املمكنة، مبا يف ذلك حتليل املخاطر اليت تنطوي عليها كـل طريقـة مـن تلـك الطرائـق.     
خيص مقدار املعلومات اليت ينبغي إبالغ اجملتمع الدويل هبا بشأن اجلوانـب التقنيـة للطريقـة الـيت     

ها االختيار من أجل تنفيذ العملية فهو أمر متروك حلرية تقـدير الـدول و/أو املنظمـات    وقع علي
عليهـا أن تـوفر، علـى حنـو     أنَّ اليت ختطط وتنفذ تلك العمليات؛ لكـن علمـاً بـ    احلكومية الدولية

واٍف ومــن خــالل مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي باإلضــافة إىل قنــوات أخــرى ذات صــلة،   
ام املطلــوب ألغــراض أمــان العمليــات الفضــائية. فالــدول واملنظمــات        الــدعَم اإلعالمــي العــ  

احلكومية الدولية اليت ختطط وتنفذ تلك العمليات ينبغي أن توفر هلا التأمَني اإلعالمـي والـتقين.   
مكـان وبنـاء   وينبغي للـدول األخـرى واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة األخـرى أن تـوفر، قـدر اإل        

لتلك العمليات. وباإلضافة إىل توفري معلومات سـليمة عـن    اا وحتليليإعالميعلى الطلب، دعماً 
رصد الفضاء القريب من األرض ونتائج حتليل حالـة الفضـاء (إذا كانـت تلـك النتـائج متاحـة)       
ميكن أيضاً أن يتضمن ذلك الدعُم مساعدةً على حتديد األجسام الفضـائية ذات الصـلة اسـتناداً    
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التحليل اليت يتيسر االطالع عليها وعلى نشر نتـائج هـذا التحليـل    إىل حتليل حمفوظات الرصد و
  حبيث يتمكن اجلميع من االطالع عليها واستخدامها.

عندما تنظر الدول واملنظمات احلكومية الدولية يف السمات اخلاصة اليت متيـز تطـوَر املمارسـة    و
ظيفـة تسـجيل كـل األجـزاء     املتعلقة بتطبيق اتفاقية التسـجيل والـيت ختضـع آلراء خمتلفـة بشـأن و     

 ا أهنـا ال متلـك منـذ البدايـة (بسـبب     املكوِّنة لألجسام الفضائية و/أو مركبـات اإلطـالق الـيت إمَّـ    
ا أهنــا ال متلــك ) القــدرةَ علــى العمــل علــى حنــو مســتقل وإمَّــالســمات املتأصــلة فيهــا تكنولوجيــا

زمنيـة احملـددة للبعثـة، ينبغـي     لفتـرة ال ا طوال(بسبب احلاالت الطارئة) قدرات تشغيلية مستدامة 
للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة، مــن خــالل تطبيــق املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة باإلزالــة     

تعزيــز املمارســة املتعلقــة بتســجيل األجســام ، وبغيــة لتــدمري املتعمــد لألجســام الفضــائيةالفعلية/ا
  الفضائية، أن تنطلق من الفهم التايل:

جمموعــة القواعــد الــيت َتحكــم ملكيــةَ اجلســم الفضــائي   أنَّينبغــي إدراك   (أ)  
وحالَتــه، علــى النحــو الــذي يقــرره القــانون الــدويل، تســتند إىل تفاعــل العوامــل املتعلقــة  

للحالـة القانونيـة لألجـزاء الـيت تتكـون منـها األجسـام         الدقة والتفسـري املكيَّـف تشـغيليا   ب
فضــائية الــيت مل تكــن قــادرة منــذ الفضــائية ومركبــات اإلطــالق عــالوة علــى األجســام ال

البداية على أداء الوظائف املسندة إليها أو اليت فقـدت تلـك القـدرة، علـى النحـو الـذي       
تسـجيالً  فيهـا الـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة       تسـجِّل ينطبق على احلاالت اليت ال 

حال أيِّ  ىخمصصاً تلك األجزاَء املكوِّنة واألجساَم؛ وإىل تفاعل عوامل أخرى ظلت عل
حمتفظةً بأمهيتها وال ينبغي االستغناء عنها يف ضوء احلقوق وااللتزامات املنصوص عليهـا  

 ؛١٩٦٧معاهدة الفضاء اخلارجي لعام يف املادتني السابعة والثامنة من 

وعنـد األمهيـة عـدُم تسـجيل      - م تسجيل األجـزاء املكونـة لألجسـام   عد  (ب)  
الــيت تــنجم عــن عمليــة  ،قــرة الفرعيــة (أ) أعــالهعلــى النحــو املشــروح يف الف ،األجســام

ال ينبغـي أن   - إطالق يف الفضاء أو عـن حـاالت طـوارئ أثنـاء حتليـق اجلسـم الفضـائي       
م بـال سـند   تلك األجـزاء املكونـة واألجسـا    ربِّر اعتبارسبٌب ُي على أنه فَسَّر يف حد ذاتهُي

ة الدولية عن األضـرار الـيت   عدة أمور منها متطلبات اتفاقية املسؤولي ملكية، إذا روعيت
ــة يف  حتــدثها األجســام الفضــائية  ــارس  ٢٩املربم عــدم وجــود  أنَّ ؛ كمــا ١٩٧٢آذار/م

معلومات حمددة عن تلـك األجـزاء املكونـة واألجسـام سـواء يف معلومـات التسـجيل أو        
كإشــارة إىل بيانــات التســجيل ال ينبغــي اســتخدامه مســوِّغاً يــربر التجريــد مــن الواليــة    

  نة أو األجسام؛والسيطرة اللتني ختضع هلما تلك األجزاء املكوِّ القضائية
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التوافق التام مع املالحظات العملية الـواردة يف الفقـرتني الفـرعيتني (أ) و(ب)      (ج)  
سياسـات   من حرص الدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة علـى حتديـد      ينالال ينبغي أن  أعاله

قيـام   عنـد  تـؤدي دوراً حموريـا   ،عنـد االقتضـاء  ات علـى تشـكيل تلـك السياسـ    ، وعملية وجمديـة 
ــة الــيت قبلــت احلقــوق وااللتزامــات ذات الصــلة      ــة املطلقــة و/أو املنظمــة احلكوميــة الدولي الدول

ــة األجــزاء غــري املســجلة   ــة بتأكيــد حال ــة األجســام الفضــائية    املكوِّن لألجســام الفضــائية أو حال
النتيجـة احملتملـة هـي قـرارات طوعيـة      أنَّ ؛ علمـاً بـ  اخلاضعة لواليتها القضـائية وسـيطرهتا   العاطلة

، عـن السـلطة   الدولية املذكورة بالتنازل، كليا أو جزئيـا تصدرها الدولة و/أو املنظمة احلكومية 
حبيـث   العاطلـة لألجسـام الفضـائية أو مركبـة اإلطـالق     املكوِّنـة  اليت متارسها إزاء تلـك األجـزاء   

  ات بشأن إخالء الفضاء اخلارجي من احلطام الفضائي؛يتسىن وضع إطار يكفل اختاذ قرار
 مـــن املفتـــرض أن يســـاعد النـــهج املـــذكور يف الفقـــرة الفرعيـــة (ج) الـــدولَ/   (د)  

علــى الــدخول يف قــرارات وترتيبــات حمتملــة مشــتركة ميكنــها أن   املنظمــاِت احلكوميــةَ الدوليــة
يـة حمـددة ومعتمـدة علـى حنـو      تستوعب متاماً الطلبـات املتعلقـة بوضـع التزامـات وإجـراءات تقن     

جيد بشأن تنفيذ عمليات إزالة احلطام الفضائي عندما تكون األطراف يف مثل تلـك القـرارات   
  ذات أولوية. همةًوالترتيبات املشتركة قد حددت تلك العمليات باعتبارها مطلباً ذا أولوية/َم

اخلطيـة) النامجـة عـن     السـمات اخلاصـة حلالـة الشـظايا (بغـض النظـر عـن أبعادهـا         استبانةعند و
حتطم أجسام فضائية ألي سبب كان أو عن إجراء عمليات تكنولوجية يف املـدار ينبغـي النظـُر    

عـدم إخضـاع تلـك الشـظايا للتسـجيل بسـبب الطـابع اخلـاص          أنه جيوز، لدواعٍ موضوعية،يف 
لبـارامترات  ملنشئها وحالتها املادية واستحالة حتديد بارامترات حركتها املدارية وحتـديث تلـك ا  

بانتظــام. ومــن أجــل تقيــيم جــدوى تســجيل تلــك الشــظايا ينبغــي إجــراء تقيــيم صــحيح ملقــدار 
املوثوقيــة الــذي ميكــن بــه حتديــد عالقــة ارتبــاط كــل شــظية جبســم فضــائي مســتبان آخــر ميكــن  

و/أو عالقة ارتباط كل شظية حبدث أفضى إىل ظهورهـا أو إىل َتكَوِّهنـا    ا نشأت منهافتراض أهن
دار. لــذا ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة، الراغبــة يف تســجيل الشــظايا الــيت   يف املــ

صلة بأجسـام فضـائية سـبق هلـا أن سـجلتها، أن تـوايف        تراها، استناداً إىل نتائج االستبانة، ذاَت
مكتــَب شــؤون الفضــاء اخلــارجي مبــا يؤكــد اعتزامهــا تســجيل تلــك الشــظايا وأن ُتقــرن هــذا     

ماٍت عن التطبيقات املزمعة وطلبٍ بنشر تلـك املعلومـات يف مـورد معلومـات ذي     التأكيد مبعلو
يف هـذا السـياق وجـوُب ختصـيص فتـرة زمنيـة حمـدودة         صلة تابع للمكتب. وينبغي أن ُيفتـرض 

لتلقــي اعتراضــات علــى هــذا التســجيل مــن الــدول األخرى/املنظمــات احلكوميــة الدوليــة  جــداً 
وجيـوز  مـا مل يـتم حتـديثها.     بـاطراد املعلومـات املداريـة تتنـاقص     قيمةنَّ األخرى، وذلك نظراً أل

للدول واملنظمات احلكومية الدولية اليت تعتزم إرسـال مثـل هـذه الطلبـات أن تقـوم، بنـاء علـى        
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تقديرها هي وبالقدر الضروري، بتحـديث مـا قدمتـه مـن بـارامترات مداريـة للشـظايا و/أو أن        
ت بناء على طلب الـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة     تبدي استعدادها إلرسال تلك املعلوما

الـيت  وإخضـاع اخلالفـات    املعنية. وإذا قوبلـت تلـك الطلبـات باعتراضـات وجيهـة لَـَزم َسـحُبها       
  ملشاورات دولية. نشأت بشأهنا

وينبغي للرؤية املشتركة بشأن اجلوانب العملية املتصلة بتناول وحسم املسـائل املترابطـة املتعلقـة    
العمليـــات الفضـــائية والتخفيـــف مـــن احلطـــام الفضـــائي أن تتضـــمن الســـماَح للـــدول   بأمـــان 

ــاً         ــى حنــو يتســق مــع ســلطاهتا ومســؤولياهتا وفق ــنص، عل ــأن ت ــة ب ــة الدولي واملنظمــات احلكومي
وترتيبـاً علـى    ١٩٦٧للمبادئ والقواعد ذات الصلة املذكورة يف معاهدة الفضاء اخلارجي لعام 

خيـارات تتـوخى إجـراء تعـديالت علـى حالـة األجسـام الفضـائية         تلك املبادئ والقواعد، على 
اخلاضعة لواليتها القضـائية وسـيطرهتا (مبـا فيهـا األجسـام الـيت نشـأت مـن مثـل تلـك األجسـام            

متامــاً لالنضــمام إىل  مؤهلــةًالفضــائية) الــيت مل تعــد تعمــل أو مل تعــد تصــلح للعمــل مبــا جيعلــها   
إخـالء الفضـاء اخلـارجي مـن احلطـام الفضـائي. وميكـن         اجلهود الدولية احملتمل بـذهلا مـن أجـل   

بوجه خاص اعتماد تلك املمارسة باعتبارها ُتمثِّل ضـرورةً تشـغيلية فيمـا خيـص شـظايا احلطـام       
علـى   هتاتلـك الشـظايا فقـدت علـى حنـو ال رجعـة فيـه قـدرَ        أنَّ  ةُمقْنِعـ  بطريقةالفضائي إذا ثََبت 

رفع القيود املفروضة على إزالتها ميكن أن يكـون هـو    أنَّأو صالحيَتها للعمل املستدام و العمل
احلل األفضل. وينبغي أن تسـتند اجملموعـةُ الكاملـة مـن األنشـطة ذات الصـلة إىل إجـراء صـارم         
يقضي بأن تصدر الدول واملنظمات احلكومية الدولية إعالنـات رمسيـة تفيـد بأهنـا تتوقـع نشـوَء       

ه مـع اإلبقـاء، قـدر املمكـن     على النحو املذكور أعـال  احلاجة إىل تعديل حالة األجسام الفضائية
وينبغـي أن تكـون   ، على َتقيُّدها الدقيق والضـروري مبسـؤولياهتا مبوجـب القـانون الـدويل.      تقنيا

القرارات املزمع اعتمادها واملعتمدة فعالً قرارات صرحيةً فيما خيص السياق الذي سـيجري فيـه   
سـة وظـائف تنطـوي علـى تقريـر كيفيـة التعامـل مـع تلـك          ا منح (إسناد) حقوق حمددة مبمارإمَّ

ا التنازل عن تلك احلقـوق. وينبغـي أن ُيحـدَّد علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة          األجسام وإمَّ
ــة    ــدى جــدوى ومالءم ــات      الســماحم ــدول واملنظم ــي لل ــا. وينبغ ــذه املمارســات واعتماده هب

ــة، إذ تتصــرف إعمــاالً   ــة الدولي ــام   للمــادة التاســعة مــن معا  احلكومي هــدة الفضــاء اخلــارجي لع
وإذ تتقيــد تقيُّــداً صــارماً بــالفهم املــذكور أعــاله، أن تعمــل علــى حتقيــق التكامــل عنــد    ١٩٦٧

االقتضاء بـني شـىت جوانـب تلـك األنشـطة اسـتناداً إىل االتفاقـات ذات الصـلة الـيت تـنص علـى            
تعاونيــة  حلــول حمــددة يف هــذا اجملــال؛ وذلــك مــن خــالل زيــادة مســتوى اخنراطهــا يف أنشــطة   

مركـــزة. ويف إطـــار تلـــك االتفاقـــات ينبغـــي وضـــع وتفعيـــل معـــايري تكفـــل املضـــي يف حتديـــد 
املسؤوليات وتوزيع املهام فيما بني مجيع املشاركني يف األنشطة املزمعة. وينبغي أن تـنص تلـك   
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 ُتنظِّم عملية الوصـول إىل اجلسـم الفضـائي و/أو أجزائـه     االتفاقات على إجراءات قابلة للتطبيق
املكوِّنة، عالوة على تدابري ترمي إىل محايـة التكنولوجيـا؛ وذلـك مـىت كانـت تلـك اإلجـراءات        

  والتدابري ضرورية وجمدية من الناحية العملية.
    

استحداث مناذج وأدوات بشأن طقس الفضاء ومجع املمارسات الراسخة بشأن التخفيف     
    )٣٠+  ٢٨من آثار طقس الفضاء (املبدآن التوجيهيان 

قـس  ز وضـع منـاذج متطـوِّرة لط   نبغي للدول واملنظمات احلكومية الدوليـة أن تـدعم وتعـزِّ   ي
ؤ بـه ومجـع املعلومـات املتعلقـة باملمارسـات الراسـخة بشـأن        الفضاء وأدوات متطـوِّرة للتنبُّـ  

التخفيف من آثار طقس الفضاء على النظم األرضية والفضـائية، وتبـادل تلـك املعلومـات     
  ة أنشطة الفضاء يف األمد البعيد.ول إليها، كوسيلة لتعزيز استدامونشرها وإتاحة الوص

السـتبانة الثغـرات يف البحـوث     منسَّـقاً  ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تتَّبـع هنجـاً  
مي خـدمات  ؤ الالزمة لتلبية احتياجـات اجملتمـع العلمـي ومقـدِّ    والنماذج العملياتية وأدوات التنبُّ

لفضــاء ومســتخدميها، وتــدارك تلــك الثغــرات. وحيثمــا تقتضــي الضــرورة،  معلومــات طقــس ا
ينبغي أن يشمل ذلك بـذل جهـود منسَّـقة لـدعم وتشـجيع البحـث والتطـوير مـن أجـل إحـراز           

ؤ بـه، بتضـمني آثـار البيئـة الشمسـية      ن منـاذج طقـس الفضـاء وأدوات التنبُّـ    م بشأمزيد من التقدُّ
ر، حسـب االقتضـاء، مبـا يف ذلـك يف سـياق      اآلخذ يف التطـوُّ  رة واجملال املغنطيسي األرضياملتغيِّ

جلنة استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية وجلاهنـا الفرعيـة، وكـذلك بالتعـاون مـع         
  الكيانات األخرى مثل املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية واخلدمة الدولية لرصد بيئة الفضاء.

ز التعــاون والتنســيق بشــأن وليــة أيضــاً أن تــدعم وتعــزِّوينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الد
ؤاتـه وجوانـب الشـذوذ السـاتلية     ائية لرصد طقس الفضـاء ومنذجـة تنبُّ  العمليات األرضية والفض

واإلبالغ عن آثار طقس الفضاء، بغية صون األنشطة الفضائية. وميكن للتدابري العملية يف هـذا  
  الصدد أن تشمل ما يلي:

  أ هبا يف معايري اإلطالق إىل الفضاء؛طقس الفضاء الراهنة واملتنبَّ إدراج عتبات  (أ)  
تشــجيع مشــغِّلي الســواتل علــى التعــاون مــع مقــدِّمي خــدمات طقــس الفضــاء   (ب)  

بشأن حتديد أفيد املعلومات للتخفيف مـن جوانـب الشـذوذ واسـتنباط مبـادئ توجيهيـة حمـدَّدة        
ملداريـة. فعلـى سـبيل املثـال، إذا كانـت البيئـة       ُيوصى هبا بشأن أفضل املمارسات يف العمليـات ا 

اإلشعاعية خطرة فقد يشمل ذلك اختـاذ إجـراءات لتـأخري حتميـل الرباجميـات والقيـام مبنـاورات        
  وغري ذلك؛
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 تشجيع مجع املعلومات وتبويبها وتبادهلا فيمـا يتعلـق باآلثـار وجوانـب شـذوذ       (ج)  
مبـا يف ذلـك جوانـب شـذوذ املركبـات       النظم األرضية والفضـائية ذات الصـلة بطقـس الفضـاء،    

  الفضائية؛
تشجيع استخدام شكل موحَّد لإلبالغ عن املعلومات. وفيما يتعلـق بـاإلبالغ     (د)  

لو السواتل علـى اإلحاطـة علمـاً بـالنموذج     عن جوانب شذوذ املركبات الفضائية، ُيشجَّع مشغِّ
  الذي اقترحه فريق التنسيق املعين بسواتل األرصاد اجلوية؛

  تشجيع وضع سياسات تعزِّز تبادل البيانات اخلاصة جبوانب شذوذ السواتل؛  ) ه(  
تشجيع التدريب على استخدام بيانات طقس الفضاء ونقـل املعـارف املتعلقـة      (و)  

  به، مع مراعاة مشاركة البلدان النامية اليت توجد لديها قدرات ناشئة يف ميدان الفضاء.
و لتـدابري محايـة حقـوق امللكيـة أو     ت قد ختضع لقيود قانونية و/أم به أنَّ بعض البياناومن املسلَّ

  املعلومات السرية.
ــايري دوليــة وجتميــع           ــى وضــع مع ــة أن تعمــل عل ــات احلكوميــة الدولي ــي للــدول واملنظم وينبغ
املمارســات الراســخة القابلــة للتطبيــق مــن أجــل التخفيــف مــن آثــار طقــس الفضــاء يف تصــميم  

ل تبــادل املعلومــات بشــأن املمارســات التصــميمية واملبــادئ   الســواتل. وميكــن لــذلك أن يشــم 
ــنظم        ــار طقــس الفضــاء علــى ال ــالتخفيف مــن آث ــدروس املســتفادة فيمــا يتعلــق ب ــة وال التوجيهي

مستعِملي خـدمات طقـس الفضـاء    الفضائية العاملة، وكذلك وثائق وتقارير تتعلق باحتياجات 
ــيالت ال    ومتطلَّ ــرات وحتل ــيالت الثغ ــاس وحتل ــات القي ــن    تب ــذلك م ــا يتصــل ب ــة وم ــة واملنفع  كلف

  تقييمات خاصة بطقس الفضاء.
  ع الكيانات اخلاضعة لواليتها القانونية و/أو سيطرهتا على ما يلي:وينبغي للدول أن تشجِّ

تضمني تصاميم السواتل القدرة على التعايف من آثـار طقـس الفضـاء الضـارة،       (أ)  
  ؛األمانى ومن ذلك مثالً إدخال وضعية التشغيل للحفاظ عل

 ل وخطــط البعثــات، فيمــا خيــصُّ مراعــاة آثــار طقــس الفضــاء يف تصــاميم الســوات   (ب)  
ص من عناصر البعثات الفضائية عند انتهاء عمرها التشغيلي، وذلك من أجـل ضـمان وصـول    التخلُّ
اً ة املعتزمـة أو إخراجهـا مـن املـدار علـى النحـو املناسـب، وفقـ        ات الفضائية إىل مقابرها املدارياملركب

ــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية بشــأن      ــة الصــادرة عــن جلن ــادئ التوجيهي للمب
  التخفيف من احلطام الفضائي. وينبغي أن يشمل ذلك إجراء حتليل مالئم للهوامش.

  هذه التدابري بني دوهلا األعضاء.ع وينبغي للمنظمات احلكومية الدولية أيضاً أن تشجِّ
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ري تقييمــاً ملخــاطر تــأثريات طقــس الفضــاء الضــارة وآثارهــا االقتصــادية  وينبغــي للــدول أن جتــ
 ن ُتنَشــر نتــائج هــذه الدراســات وأناالجتماعيــة علــى الــنظم التكنولوجيــة يف بلــداهنا. وينبغــي أ

توفري املعلومات الالزمة الختـاذ القـرارات املتعلقـة باسـتدامة     يف ُتتاح لكل الدول لكي ُتستخدم 
ي يف األمد البعيـد، ال سـيما بشـأن التخفيـف مـن اآلثـار الضـارة لطقـس         أنشطة الفضاء اخلارج

  الفضاء على نظم الفضاء العاملة.
    

  (املبدآن  التشارك يف البيانات والتنبؤات التشغيلية اخلاصة بطقس الفضاء    
    )٢٩+  ٢٧التوجيهيان 

ــزِّ     ــدعم وتع ــة أن ت ــة الدولي ــدول واملنظمــات احلكومي ــات  ز مجــَعينبغــي لل وخمرجــات البيان
 والتشــارَك فيهــاهــا ؤاهتــا احلامســة األمهيــة فيمــا يتعلــق بطقــس الفضــاء وحفظَ  النمــاذج وتنبُّ

ها، حسـب االقتضـاء يف الوقـت احلقيقـي،     ها يف األمد البعيد ونشـرَ ها واستمراريَتومضاهاَت
  الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.كوسيلة لتعزيز استدامة أنشطة 

ــدول أن تشــجِّع علــ  و ــى رصــد طقــس الفضــاء    ينبغــي لل ــة عل ــات  وى املواظب التشــارك يف البيان
  واملعلومات هبدف إنشاء شبكة قاعدة بيانات دولية بشأن طقس الفضاء.

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تـدعم حتديـد جمموعـات البيانـات احلامسـة األمهيـة       و
سياسات بشأن التشارك اجملـاين   بالنسبة خلدمات وحبوث طقس الفضاء، كما ينبغي هلا أن تعتمد

د يف بيانات طقس الفضاء احلامسة األمهية املستمدة من موجوداهتا الفضـائية واألرضـية.   وغري املقيَّ
وُيَحثُّ مجيـع مـالكي بيانـات طقـس الفضـاء احلكـوميني واملـدنيني والتجـاريني علـى إتاحـة سـبل            

  راض املنفعة املتبادلة.اناً ودون قيد على تلك البيانات وحفظها ألغاحلصول جمَّ
وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أيضاً أن تنظر يف التشـارك يف بيانـات طقـس الفضـاء     

ز وتعتمـد  ونواجتها احلامسة األمهية يف الوقت احلقيقـي وشـبه احلقيقـي يف شـكل موحَّـد، وأن تعـزِّ      
لفضـاء ونواجتهـا احلامسـة    بروتوكوالت بشأن الوصول املشترك إىل مـا لـديها مـن بيانـات طقـس ا     

كترونيــة لبيانــات طقــس الفضــاء،  ز إمكانيــة االســتعمال التبــاديل للبوابــات اإلل األمهيــة، وأن تعــزِّ
ــا ــذه         مب ــات. وُيمكــن للتشــارك يف ه ــاحثني إىل البيان ــن ســهولة وصــول املســتعملني والب ــد م يزي

 نـواع أخـرى مـن البيانـات يف    رك يف أمة بشأن التشـا ر خربة قيِّالبيانات يف الوقت احلقيقي أن يوفِّ
  الوقت احلقيقي فيما يتصل باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.

باع هنـج منسَّـق للمحافظـة علـى اسـتمرارية      وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية كذلك اتِّ
 ركها مـن رات القيـاس الرئيسـية وتـدا   عمليات رصد طقـس الفضـاء يف األمـد البعيـد واسـتبانة ثغـ      
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أجل تلبية االحتياجات احلامسة األمهية إىل معلومـات و/أو بيانـات طقـس الفضـاء. وينبغـي النظـر       
يف إطــالق محــوالت فضــائية متكاملــة صــغرية احلجــم ومنخفضــة القــدرة ُتخصَّــص لعلــوم طقــس  

ــال، أجهــزة لرصــد     الفضــاء ورصــد طقــس الفضــاء كلَّ   مــا وأينمــا أمكــن ذلــك (علــى ســبيل املث
  من بعثات السواتل اليت تدور حول األرض).اإلشعاعات ض

وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن حتدِّد االحتياجات ذات األولوية العاليـة اخلاصـة   
ؤات طقس الفضـاء، وأن تعتمـد سياسـات بشـأن التشـارك      بنماذج طقس الفضاء ونواجتها وتنب

اجلهـات احلكوميـة    ثُّ مجيـعُ ؤاهتـا. وُتحَـ  بُّاجملاين وغري املقيَّـد يف نـواتج منـاذج طقـس الفضـاء وتن     
ؤاهتــا علــى إتاحــة ســبل وير منــاذج طقــس الفضــاء وتــوفري تنبُّواملدنيــة والتجاريــة الــيت تقــوم بتطــ

اين وغري املقيَّد إىل نواتج مناذج طقس الفضـاء وتنبؤاهتـا وحفظهـا مـن أجـل املنفعـة       الوصول اجملَّ
  ث والتطوير يف هذا الصدد.ز عمليات البحاملشتركة، األمر الذي سيعزِّ

وينبغي للدول واملنظمات احلكوميـة الدوليـة أيضـاً أن تشـجِّع مقـدِّمي خـدمات طقـس الفضـاء         
  لديها على ما يلي:

ؤاهتـا هبـدف حتسـني أداء    إجراء مقارنات بني نواتج منـاذج طقـس الفضـاء وتنبُّ     (أ)  
  ة التنبؤات؛النماذج ودقَّ

ــواتج منــ  التشــارك جمَّ  (ب)   ــاً يف ن ــا الســابقة  اذج طقــس الفضــاء ومنتجــات تنبُّ  ان ؤاهت
  والالحقة احلامسة األمهية ونشرها علناً يف شكل موحَّد؛

اعتماد بروتوكوالت مشتركة قدر اإلمكان للوصول إىل ما لـديها مـن نـواتج      (ج)  
علـى املسـتعِملني والبـاحثني،     ؤاهتـا، بغيـة تيسـري اسـتخدامها    مناذج طقـس الفضـاء ومنتجـات تنبُّ   

  ابات طقس الفضاء اإللكترونية؛ز قابلية االستعمال التباديل لبو ذلك من خالل تعزييف  مبا
ؤات طقس الفضاء على مقدِّمي خدمات طقـس  االضطالع بالنشر املنسَّق لتنبُّ  (د)  

  الفضاء واملستخدمني النهائيني القائمني بالتشغيل.
    

ضاء نتيجة لتغيريات متعمدة احليلولة دون إجراء تعديالت خطرية على بارامترات بيئة الف
  )٤٢(املبدأ التوجيهي 

التحـديات املرتبطـة   أنَّ ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تدعم فهماً واضحاً مفاده 
ضـرورةَ التركيـز علـى جتنـب وإدارة      بضمان التنفيذ اآلمن واملسؤول للعمليات الفضـائية ُتحـتِّم  

التكنولوجيـات والوسـائل التقنيـة إلجـراء تغـيري متعمـد        األزمات اليت قد ترتبط بسوء اسـتخدام 
ب يف إضــعافها. يف بيئــة الفضــاء الطبيعيــة؛ ممــا يشــكِّل خمــاطَر هتــدِّد الــنظَم الفضــائية و/أو َيتســبَّ  
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إذ تتصرف على حنو يعزز، من خالل املشـاركة   - وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية
ــالَ الشــديد ال  ــق، االمتث ــة ألغــراض     و/أو التطبي ــيري يف البيئ ــات التغ ــة حظــر اســتخدام تقني تفاقي

 ١٩٧٧أيار/مـايو   ١٨عسكرية أو ألية أغراض عدائية أخرى اليت فُـتح بـاُب التوقيـع عليهـا يف     
، وســعياً منــها لــدعم املفهــوم الكلــي ١٩٧٨تشــرين األول/أكتــوبر  ٥ودخلــت حيــز النفــاذ يف 

للجوانب واملعايري اليت تلـيب احتياجـات أمـان     أن تضع أولويات - الذي تتسم به تلك االتفاقية
أنَّ العمليات الفضـائية. وينبغـي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن تتفـق يف الـرأي علـى          

، ميِكُنـُه،  ن تكـن االتفاقيـة ال حتظـره رمسيـا    استخدام تقنيات التعديل البيئي ألغـراض سـلمية، وإ  
ُيلحـق ضـرراً أو أذى    ة األمهيـة بالنسـبة لألمـان، أنْ   ما مل يكن مدعوماً مبعايري وإجراءات حامسـ 

ومـن مث أنْ يسـبِّب آثـاراً واسـعة االنتشـار و/أو       باألجسام الفضـائية العاملـة املوجـودة يف املـدار    
 تسـبِّب هتديـداً فوريـا   تلك اآلثـار ميكـن أنْ   أنَّ ؛ مبعىن االتفاقيةُ حتظرهابعيدة األمد و/أو خطرية 
أجسام فضائية أخـرى وأنْ تـؤدي إىل انتشـار    أيِّ  سام فضائية أجنبية أوو/أو الحقاً بتشظي أج

  احلطام الفضائي على حنو شاسع حيول دون استخدام املدار.
وألغراض هذا املبدأ التوجيهي يعين التالعب عـن َعْمـد بالعمليـات الطبيعيـة تعـديالً متعمـداً يف       

ين ودرجـة حرارتـه، وكثافـة الغـالف     خصائص بيئة الفضاء (التركيز اإللكتـروين للغـالف اإليـو   
مغنطيسـية، وخصـائص األحزمـة    االنبعاثـات الكهر  اجلوي العلوي وتركيبتـه الكيميائيـة، وشـدة   

اإلشعاعية، مبا يف ذلك إنشاء أحزمة إشعاعية اصطناعية). وبناء عليه ينبغـي للـدول واملنظمـات    
تشــارك، و/أو  أالَّ - هاعنــد التخطــيط ألنشــطة الفضــاء اخلــارجي وتنفيــذ - احلكوميــة الدوليــة

يف اسـتخدام تقنيـات    تسمح للكيانات اخلاضـعة لواليتـها القضـائية وسـيطرهتا بـأن تشـارك،       أالَّ
ــة   ــؤثر يف حال ــة ميكــن أن ت ــؤثر ســلبي     تعديلي ــى حنــو ي ــة الفضــاء عل ــل   ابيئ (باإلضــافة إىل العوام

التحتيـة   ا من وسائل الـبىن لة وما يرتبط هباملوضوعية لبيئة الفضاء) على املركبات الفضائية العام
مــن االتفاقيــة. وينبغــي للــدول   ١بقــدر يعــادل أو يضــاهي اآلثــار املــذكورة يف املــادة   األرضــية

هذا التـأثري السـليب ميكـن أن يفضـي إىل     أنَّ واملنظمات احلكومية الدولية أن تدرك كلَّ اإلدراك 
وبالتـايل أن   ؛ التحتيـة األرضـية  تعطيل املركبة الفضائية العاملة ومـا يـرتبط هبـا مـن وسـائل الـبىن      

وانتشــار أجســام صــغرية (جســيمات) مــن احلطــام  ،يزيـد مــن عــدد ووتــرية حــاالت االصــطدام 
ــة الفضــائية   ،الفضــائي ــداخل الوصــالت الراديوي ــة     ،وت ــات مراقب ــيت تصــيب عملي واألعطــال ال

سـتخدمة  التحليـق ونظـم املالحـة، وتشـويه اإلشـارات الراديويـة امل      األجسام الفضائية ومعـدات  
  يف الوسائل التقنية من أجل قياس بارامترات مسارات األجسام الفضائية.
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ملسـائل الـيت تشـكل جـوهر هـذا      ا بشـأن  وينبغي للدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن تضـع    
إجراءاٍت تنظيميةً وقائيةً وتفاعلية مالئمة تنطبـق علـى األنشـطة الـيت تنفـذها أو       املبدأ التوجيهي
  ي أو الكيانات التابعة هلا، حبيث تتضمن تلك اإلجراءات ما يلي:تشارك فيها ه

تعزيــز الــوعي باملخــاطر املرتبطــة بــأي تالعــب متعمــد بالعمليــات الطبيعيــة يف    (أ)  
السياق املنصوص عليه يف هـذا املبـدأ التـوجيهي؛ وكـذلك دعـم اتبـاع هنـج مـنظَّم حيـال تقيـيم           

 تلك املخاطر والسيطرة عليها؛

يذ قيود إدارية وعملياتيـة وتكنولوجيـة، علـى التـوايل، أثنـاء مرحلـة       وضع وتنف  (ب)  
تالعب متعمد بالعمليات الطبيعية يف السـياق املنصـوص عليـه يف هـذا املبـدأ      أيِّ  إثبات حدوث

أنـواع أنشـطة أخـرى تنطـوي علـى مثـل       أيِّ  التوجيهي، وعلى امتداد مسار تنفيذ التجارب أو
 هذا التالعب؛

؛ ت بشأن بيئة الفضاء تتسم بأهنا حامسة األمهيـة بالنسـبة لألمـان   وضع بارامترا  (ج)  
العمليـات الطبيعيـة يف السـياق املنصـوص     بتالعـب طفيـف   أيِّ  وذلك فيما خيـص حجـم وتـأثري   

ــة إىل نشــوء       ــؤدي اســتخدام تلــك التقنيــات التالعبي ــوجيهي حبيــث ال ي ــدأ الت ــه يف هــذا املب علي
 ضارة.  ظواهر

االتفاقيـة ودون املسـاس بـاإلجراءات     املـادة الثالثـة مـن    مـن  ٢قـرة  وبغض النظر عما جاء يف الف
 اخلاصـة املنصوص عليها يف املبدأ التوجيهي املعنون "التشارك يف البيانـات والتنبـؤات التشـغيلية    

بطقس الفضاء"، إذا ثَبت يف سياق تنفيذ هذا املبدأ التوجيهي أنه مت بلوغ ِقـَيم لبـارامترات بيئـة    
ا حامسة األمهية بالنسبة لألمان كان على الدول واملنظمات احلكوميـة الدوليـة   الفضاء تتسم بأهن

ــاح مــن معلومــات إذا      أن تبــدي اســتعدادها للــدخول يف مشــاورات و/أو لتقــدمي مــا عســاه يت
مهتمة مبثل هذه املشاورات و/أو مبثل هـذه   ومنظمات حكومية دولية أخرى دولٌ ذلك طلبت

  .املعلومات ألسباب وجيهة وصحيحة
    

تكفل إدارة جممل احلطام الفضائي، والنظر تدابري جديدة  استقصاء مدى ضرورة وضع    
    )٣٦(املبدأ التوجيهي  يف تلك التدابري
استقصاء مدى ضرورة وجـدوى   احلكومية الدولية على واملنظماُت الدولُ ينبغي أن تعمل

احلطـام الفضـائي   ، بغـرض إدارة جممـل   مبا يف ذلك حلول تكنولوجيـة  ،تدابري جديدة وضع
  .والنظر يف تلك التدابري ،يف األمد البعيد
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ب حتسني التشارك يف البيانات اخلاصـة باألجسـام الفضـائية وتنفيـذ تـدابري جتنُّـ       على الرغم من أنَّ
تـدابري   ، فـإنَّ أنشـطة الفضـاء اخلـارجي    بـه يف تعزيـز اسـتدامة    االصطدام سيسهمان على حنو ُيعتدُّ

من العدد اإلمجـايل لألجسـام الفضـائية     على نسبة صغرية جدا تنطبق إالَّ ب االصطدام هذه الجتنُّ
ــ تعــديلَ تســتطيعاملوجــودة يف املــدار الــيت   ا بالنســبة للغالبيــة العظمــى مــن األجســام   مســارها. أمَّ

ردة للحطـام املـداري مـع    منها وسوف ُتسهم يف الزيـادة املطَّـ   االصطدامات ال مفرَّ الفضائية، فإنَّ
  الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.ا ُيهدِّد استدامة أنشطة ن، ممَّمرور الزم
مدى ضرورة وجـدوى وضـع    الدول واملنظمات احلكومية الدولية ينبغي أن تستقصي، ومن مثَّ

تنفيـذها، مـن أجـل التعامـل مـع تطـور        والنظـر يف تدابري جديـدة، مبـا فيهـا حلـول تكنولوجيـة،      
 اجلديـدة الـيت سـُتبحث ميكـن أن تشـمل، يف مجلـة أمـور،        . وهذه التدابريجممل احلطام الفضائي

ــد       ــدار وســائر أســاليب متدي ــوفري خــدمات الصــيانة يف امل ــرت ــة  ؛التشــغيلي الُعم ــةواإلزال  الفعلي
غـري املـزودة بوسـائل     ألجسـام لب االصطدام "يف اللحظة املناسبة" بالنسـبة  وتدابري جتنُّ ؛للحطام

وتقنيات مبتكرة لتخميل مركبـات الفضـاء    طام الفضائي؛مبا فيها احل تغيري مسارها،تسمح هلا ب
ا ملركبـات  ص منها يف هناية عمرها؛ والتخفيض املمكن للعمر املـداري املوصـى بـه حاليـ    والتخلُّ

  عاماً بعد انتهاء العمليات املدارية. ٢٥الفضاء يف املدار األرضي املنخفض وهو 
سـتدامة أنشـطة الفضـاء الـيت تشـمل العـودة       ي حبـث تـدابري جديـدة لضـمان ا    وال ينبغي أن يـؤدِّ 

احملكومة أو غري احملكومـة إىل الغـالف اجلـوي إىل زيـادة خمـاطر اإلصـابة لألشـخاص أو الضـرر         
الـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة      ينبغـي أن حتـرص  للممتلكات أو البيئة. ويف هذا الصدد، 

تندة إىل "التصـميم مـن أجـل اهلـالك"     على تبادل املعلومات واخلربات املكتسبة من الفلسفة املس
فـىن متامـاً خـالل العـودة غـري احملكومـة إىل       اليت ُتصمَّم مبقتضـاها الـنظم الفضـائية عمـداً حبيـث تُ     

  ص منها عند انقضاء عمرها.الغالف اجلوي كوسيلة للتخلُّ
ال وسوف حيتـاج األمـر أيضـاً إىل تنـاول املسـائل السياسـاتية والقانونيـة، مـن قبيـل ضـمان امتثـ           

  .ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل املنطبقهذه التدابري اجلديدة ألحكام 
    

    لدويل وبناء القدراتاملتعلقة بالتعاون ا املبادئ التوجيهية  - ٣  
ــة مــن [...] إىل [...] إرشــادات إىل احلكومــات واملنظمــات    ُتقــدِّ  -٢٢ ــادئ التوجيهي م املب
ــة ذات الصــلة الــيت تــرخِّ  احلك ــة الدولي ــدابري   ومي ص لألنشــطة الفضــائية أو تضــطلع هبــا بشــأن ت

ن هـذه  التعاون الدويل اليت هتـدف إىل تعزيـز اسـتدامة أنشـطة الفضـاء يف األمـد البعيـد. وتتضـمَّ        
 البلـدان الناميـة علـى   متكـني  اإلرشادات تدابري لتعزيز التعاون التقين وبناء القـدرات التقنيـة بغيـة    



 

V.15-0298845 
 

A/AC.105/L.298 

دة األطـراف  ، وفقاً للتشريعات الوطنيـة وااللتزامـات املتعـدِّ   إنشاء قدراهتا الوطنية حنو أفضل من
  وقواعد عدم االنتشار والقانون الدويل.

    
 التعاون الدويل دعماً الستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد (املبدآن    

    )١٨+  ١٦التوجيهيان 
اون الـدويل علـى اسـتخدام    ر التعـ ز وتيسِّينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تعزِّ

الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية على أساس مقبول جلميـع األطـراف، دون املسـاس    
حبقــوق امللكيــة الفكريــة ووفقــاً اللتزامــات عــدم االنتشــار الدوليــة والتشــريعات واللــوائح  

  الوطنية ذات الصلة.
  

  هي لكي تنظر فيهما الوفود.]الداعم هلذا املبدأ التوجي [ترد أدناه صيغتان بديلتان للنصِّ
  

  ]١[البديل 
[ينبغـــي جلميـــع الـــدول، وال ســـيما الـــدول الـــيت لـــديها قـــدرات فضـــائية ذات صـــلة وبـــرامج  

  تعزيـز وحفـز التعـاون الـدويل علـى     الستكشاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه، أن تسـاهم يف    
يـع األطـراف. ويف   حتقيق استدامة األنشطة الفضائية يف األمد البعيد على أسـاس مقبـول مـن مج   

لـديها   اميـة والبلـدان الـيت   هذا السياق، ينبغي إيالء اهتمام خاص إىل ما سيعود علـى البلـدان الن  
يــة يف حتديــد مجيــع جوانــب بــرامج فضــاء وليــدة مــن فوائــد ومــا هلــا مــن مصــاحل. وللــدول احلرِّ 

طـراف.  املشاركة يف استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه على أساس مقبول مـن مجيـع األ  
حدَّد مــثالً يف العقــود وغريهــا مــن هــذه املشــاريع التعاونيــة، الــيت ســُت وينبغــي أن تكــون شــروطُ

  .ومعقولةً اآلليات امللزمة قانوناً، عادلةً
وينبغي للدول اليت تضطلع، أو تأذن باالضطالع، أو تعتـزم االضـطالع أو اإلذن باالضـطالع،    

عة للمراقبـة (أجسـام أو مـواد أو مصـنوعات     بأنشطة فضائية دولية تشمل استخدام بنـود خاضـ  
 أو نقلـها إىل جهـات أخـرى دون إذن    ات أو براجميات أو تكنولوجيـا) ُيحظـر إفشـاؤها   أو معدَّ
هـذه األنشـطة ُتنفَّـذ     تستدعي إخضاعها للسيطرة على مستويات مناسبة، أن تكفـل أنَّ  ومن مثَّ

عــدم االنتشــار وقواعــد القــانون الــدويل دة األطــراف ومعــايري ومبــادئ وفقــاً لاللتزامــات املتعــدِّ
 هبـذه األنشـطة  مهمة االضـطالع  ا إذا كانت واحترام حقوق امللكية الفكرية، بصرف النظر عمَّ

ات حكوميـة دوليـة تنتمـي    من خالل منظمـ  ُتنَجزحكومية أو  حكومية أو غُري كياناٌت تتوالها
  الدول. إليها هذه
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يـة وإداريـة مناسـبة بشـأن التعـاون يف احلـاالت الـيت        وينبغي للـدول املعنيـة أن تضـع لـوائح قانون    
ــة          ــة أو اســتريادها وأن تســعى إىل إقام ــود اخلاضــعة للمراقب ــذه البن ــل ه ــا تصــدير مث جيــري فيه

البنـود اخلاضـعة للمراقبـة.     دلة واملزايا املتساوية فيما خيـصُّ عالقات تعاون تستند إىل املنافع املتبا
اقات أو ترتيبـات أخـرى ُيضـفى عليهـا الطـابع املؤسسـي       ن، بواسطة اتفلدول أن تضَموينبغي ل

اضـعة  اخلبنـود  ال أمانَ الكميات املستوردة منالواجب مبوجب التشريعات الوطنية، ى النحو عل
خـالل وجودهـا يف أراضـي الدولـة املسـتورِدة. وعلـى وجـه اخلصـوص، ينبغـي           وأمَنها للمراقبة

  ق فيما يتعلق مبا يلي:ل إىل اتفاللدول إجراء مشاورات من أجل التوصُّ
ــع، للتأكُّــ  الرصــد والتحقُّــ   (أ)   ــا بعــد البي ــة م ــود اخلاضــعة  ق يف مرحل د مــن أنَّ البن

  للمراقبة ليست ُعرضةً ملخاطر استخدامها أو نقلها إىل جهات أخرى دون إذن؛
  تعزيز إجراءات االعتماد والتوثيق القانوين لالستعمال النهائي على مستوى الدولة؛  (ب)  
وفري اإلشراف القانوين على العقـود واألنشـطة املسـتندة إىل العقـود، مـن أجـل       ت  (ج)  

 االسـتعمال النـهائي ومنـع حـدوث أيِّ     التسهيل الفعَّال للتطبيق السليم للتدابري املتَّفق عليها بشأن
اخلاضـعة للمراقبـة، حينمـا تكـون موجـودة يف       للكميـات املصـدَّرة مـن البنـود    ظروف ميكن فيهـا  

لة املستوردة، أن تصري موضوعاً لتنـازع االختصـاص القضـائي أو ُتسـتعمل ألغـراض      أراضي الدو
  غري مشروعة؛

ــالحيات       (د)   ــة الصـ ــة للدولـ ــلة التابعـ ــات ذات الصـ ــدى اهليئـ ــون لـ ــمان أن تكـ ضـ
والقدرات الالزمة لرصد االستعمال النهائي للبنود اخلاضعة للمراقبة واختاذ تـدابري مناسـبة حيثمـا    

  دم االمتثال ملعايري ومبادئ عدم االنتشار فيما يتعلق باالستعمال النهائي.]توجد قرينة على ع
  

  ]٢[البديل 
[ينطبــق هــذا املبــدأ التــوجيهي علــى مجيــع أســاليب التعــاون، مبــا يف ذلــك احلكوميــة منــها وغــري    

 دة األطـــراف أو اإلقليميـــة أو الثنائيـــةاحلكوميـــة والتجاريـــة والعلميـــة؛ والعامليـــة منـــها أو املتعـــدِّ 
مستويات التنمية. وينبغي جلميع الدول، وال سيما الـدول   األطراف؛ وفيما بني البلدان على كلِّ

الــيت لــديها قــدرات فضــائية ذات صــلة وبــرامج الستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه، أن  
تساهم يف تعزيز وحفز التعـاون الـدويل علـى حتقيـق اسـتدامة األنشـطة الفضـائية يف األمـد البعيـد          

ــى  ــام خــاص إىل        عل ــالء اهتم ــي إي ــذا الســياق، ينبغ ــع األطــراف. ويف ه ــن مجي ــول م أســاس مقب
سيعود على البلدان الناميـة والبلـدان الـيت لـديها بـرامج فضـائية وليـدة مـن فوائـد ومـا هلـا مـن              ما

ماً. وللـدول  مـع بلـدان لـديها قـدرات فضـائية أكثـر تقـدُّ        مصاحل يف هذا التعاون الدويل الذي يتمُّ
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يف حتديد مجيع جوانب املشاركة يف استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه علـى أسـاس    يةاحلرِّ
حدَّد مـثالً  هذه املشـاريع التعاونيـة، الـيت سـتُ     مقبول من مجيع األطراف. وينبغي أن تكون شروطُ

  .ومعقولةً من خالل العقود وغريها من اآلليات امللزمة قانوناً، عادلةً
كوميــة الدوليــة أن تنظــر يف تشــجيع التعــاون الــتقين علــى الصــعيد  ينبغــي للــدول واملنظمــات احلو

الدويل من أجل تعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمـد البعيـد ودعـم التنميـة املسـتدامة      
األرض. وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تدعم املبادرات احلالية وأن تنظر يف  على

ــاون   ــدة مــن التع ــاة       أشــكال جدي ــع مراع ــدرات، م ــاء الق ــز بن ــدويل مــن أجــل تعزي اإلقليمــي وال
ــة املتعلقـــة بعـــدم االنتشـــار     ــاً لاللتزامـــات الدوليـ احتياجـــات البلـــدان الناميـــة ومصـــاحلها، ووفقـ
والتشريعات واللوائح الوطنية ذات الصلة. وينبغي للدول واملنظمات احلكوميـة الدوليـة أيضـاً أن    

جيا اليت ُيمكن أن تيسِّر بناء القدرات الفضـائية، مـع احتـرام حقـوق     ز ترتيبات محاية التكنولوتعزِّ
  بات االستدامة يف األمد البعيد ذات الصلة.امللكية الفكرية يف الوقت ذاته ومتطلَّ

أقـوى فيمـا يتعلـق هبـذا التعـاون. وينبغـي        املعنية أن تضـع تنظيمـاً قانونيـا وإداريـا     وينبغي للدول
 املسـاواة والفوائـد املشـتركة. ومـن    ة العالقـات التعاونيـة علـى أسـاس     للدول أن تسعى إىل إقامـ 

أن تشـترط، بواسـطة اتفاقـات أو     ينبغـي للـدول  أجل تعظـيم املنـافع احملتملـة مـن هـذا التعـاون،       
 تقضـي بـه  مـا   ، تنفيذ تدابري ُيضفى عليها الطابع املؤسسي على حنـو يتناسـب مـع   معينةترتيبات 
  ها الوطنية.]تشريعاُت

    
تشارك يف التجارب ذات الصلة باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد ال    

    )٢+  ١وإجراءات تبادل املعلومات (املبدآن التوجيهيان 
احلكومية الدولية على التشارك يف التجارب واخلـربات   واملنظماُت الدولُ ينبغي أن حترص

البعيــد وعلــى وضــع واعتمــاد  ذات الصــلة باســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد   
إجراءات من أجل تيسري مجـع املعلومـات الـيت تعـزِّز اسـتدامة األنشـطة الفضـائية يف األمـد         

  ال.البعيد ونشرها على حنو فعَّ
ــدة       ــذين يضــطلعون بأنشــطة فضــائية وســيلة مفي تشــكِّل التجــارب واخلــربات الــيت يكتســبها ال

الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد. وبالتـايل،       الستحداث تـدابري فعَّالـة لتعزيـز اسـتدامة أنشـطة     
الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة علــى التشــارك يف التجــارب واخلــربات  ينبغــي أن حتــرص

واللـوائح واملمارسـات   ذات الصلة من أجـل تيسـري وتعزيـز وضـع املبـادئ التوجيهيـة والقواعـد        
لئـك  د. كمـا أنَّ املشـاركني اجلُـدد وأو   تعزيز استدامة أنشـطة الفضـاء يف األمـد البعيـ     الرامية إىل
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يف جمال أنشطة الفضاء سوف يسـتفيدون مـن جتـارب وخـربات      جدا ضئيلةالذين لديهم جتربة 
غريهم من اجلهات الفاعلة يف ميدان الفضاء، كما أنَّ اجلهات الفاعلة الراسخة يف هـذا امليـدان   

   التجارب على نطاق أوسع.سوف جتد أيضاً فائدةً يف بناء شراكات جديدة والتشارك يف
الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة، لــدى وضــع إجراءاهتــا للتشــارك يف         وينبغــي أن تعمــل 

اعتمــاد إجــراءات تســمح املعلومــات بغيــة تعزيــز اســتدامة أنشــطة الفضــاء يف األمــد البعيــد، علــى 
 املعلومـات بـني   املعلومـات مـع الكيانـات غـري احلكوميـة، باإلضـافة إىل التشـارك يف        بالتشارك يف

الدول والسلطات التنظيمية الوطنية والوكاالت احلكومية واملنظمات احلكومية الدولية. وُيمكـن  
اءاهتا للتشارك يف املعلومـات،  للدول واملنظمات احلكومية الدولية، يف معرض مواصلة تطوير إجر

  .غري حكوميةقها كيانات تضع يف اعتبارها آليات التشارك يف البيانات اليت تطبِّ أن
    

    )٣١+  ١٩+  ١٧بناء القدرات (املبادئ التوجيهية     
احلكوميــة الدوليــة علــى دعــم وتعزيــز بنــاء القــدرات    واملنظمــاُت الــدولُ ينبغــي أن تعمــل

يتعلـق بالقـدرات العلميـة والتقنيـة والقانونيـة وحتسـني إمكانيـة الوصـول إىل البيانـات           فيما
   ء اخلارجي يف األمد البعيد.كوسيلة لتعزيز استدامة أنشطة الفضا

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تدعم املبادرات اجلارية بشأن بنـاء القـدرات وأن   
مع القانون الـوطين   تتوافقتروِّج ألشكال جديدة من التعاون اإلقليمي والدويل وبناء القدرات 

واملاليـة وإجيـاد القـدرات التقنيـة     والدويل من أجل مساعدة البلدان على حشـد املـوارد البشـرية    
ــدعم اســتدامة أنشــطة الفضــاء        ــيت ت ــؤة ال ــة وأســاليب احلوكمــة الكف ــايري واألطــر التنظيمي واملع

  اخلارجي يف األمد البعيد والتنمية املستدامة على األرض.
يف اخلـربات واملعلومـات والبيانـات     والتشـاركَ  والتدريَب بناء القدرات التثقيَف وتشمل أنشطةُ

ــا.  وا ــهجيات اإلدارة وتقنياهتـ ــبة ويف منـ ــل ألدوات املناسـ ــي أن تعمـ ــات   وينبغـ ــدول واملنظمـ الـ
احلكومية الدولية على تنسيق جهودهـا يف جمـال بنـاء القـدرات وإتاحـة إمكانيـة احلصـول علـى         
البيانات ذات الصلة بالفضاء، بغية ضمان الكفاءة يف استخدام املوارد املتاحة وضمان اجتنـاب  

غري الالزمة يف الوظائف واجلهود بالقدر املعقول واملناسب، مع مراعـاة احتياجـات   االزدواجية 
  البلدان النامية ومصاحلها.

الدوليــة أن تبــذل اجلهــود إلتاحــة ســبل احلصــول علــى  احلكوميــة ينبغــي للــدول واملنظمــاتكمــا 
لطبيعيـة أو غـري   الكـوارث ا  رة مـن لبلـدان املتضـرِّ  ا أمـام  املعلومات والبيانات الفضائية ذات الصـلة 

زاهة، وأن تدعم أنشطة بنـاء القـدرات    احلياد والنو اإلنسانية النكبات، مع تطبيق مبادئ ذلك من
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 اليت هتدف إىل متكني البلدان املتلقية من استخدام هذه البيانات واملعلومـات علـى النحـو األمثـل.    
وزمنيـة مالئمـة،   مكانيـة  ة وينبغي أن تكون تلـك املعلومـات والبيانـات الفضـائية متاحـةً، باسـتبان      

  باجملان وبسرعة وسهولة أمام البلدان اليت تواجه أزمات.
بـه يف تعزيـز اسـتدامة أنشـطة الفضـاء       وُيمكن ألنشطة بناء القـدرات أن ُتسـهم علـى حنـو ُيعتـدُّ     

اخلارجي يف األمد البعيد عن طريـق االسـتفادة مـن املعـارف الـيت اكتسـبتها الـدول واملنظمـات         
ــة الدو ــة علــى مــدى ســنوات عديــدة يف االضــطالع بأنشــطة الفضــاء. وعلــى وجــه     احلكومي لي

ــزِّ     ــذه اخلــربات أن ُيع ــانَز اخلصــوص، ُيمكــن للتشــارك يف ه ــع     أم ــد مجي أنشــطة الفضــاء ويفي
 ، ينبغـي للحكومـات واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة الـيت      مستخدمي الفضاء اخلـارجي. ومـن مثَّ  

ع وتدعم بناء القدرات يف البلدان الناميـة الـيت توجـد    شجِّن ُتلديها خربة بشأن أنشطة الفضاء أ
 معينـة  هبا برامج فضائية ناشئة، على أساس مقبول من مجيع األطراف، وذلك من خالل تـدابري 

ميـات التحليـق ومداراتـه    امثل حتسني خربهتـا ومعارفهـا بشـأن تصـميم املركبـات الفضـائية ودين      
ارب وتـوفري إمكانيـة الوصـول إىل البيانـات     وإجراء حسابات مداريـة مشـتركة وتقييمـات للتقـ    

املداريــة الدقيقــة واألدوات املناســبة لرصــد األجســام الفضــائية، وكــذلك مــن خــالل الترتيــب     
  لتمويل مشاريع بشأن هذه املواضيع.  

    
      التنفيذ والتحديث  - جيم  

    التنفيذ  - ١  
ــا اخلاصــة        -٢٣ ــد وإنشــاء آلياهت ــدول الســيادي يف حتدي ــذ   دون املســاس حبــق ال ــة تنفي ملراقب

التزاماهتـــا الدوليـــة مبوجـــب املعاهـــدات واملبـــادئ القائمـــة املنظمـــة ألنشـــطة الـــدول يف ميـــدان 
استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه، ُتشجَّع الدول على تنفيـذ املبـادئ التوجيهيـة الـواردة     

  ووفقاً لقوانينها الوطنية. حد ممكن عمليا أعاله إىل أقصى
 ضـروري لتعزيـز اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد.         والتعاون الدويل  -٢٤

نشــئت مبوجــب معاهــدات ومبــادئ األمــم  القائمــة لتبــادل املعلومــات، الــيت أُ  اآلليــاُت وُترســي
 األسـَس الـيت يسـتند إليهـا    املتحدة بشأن الفضاء اخلارجي واسُتكملت هبذه املبادئ التوجيهيـة،  

م الـذي جيـري إحـرازه يف محايـة     رف واخلـربات فيمـا يتعلـق بالتقـدُّ    وتبادل املعلومات واملعا مجُع
على تقدمي معلومات عن خرباهتـا يف تنفيـذ هـذه املبـادئ      بيئة الفضاء اخلارجي. وُتشجَّع الدولُ

  التوجيهية إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.
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    التحديث  - ٢  
رة بشـأن  دة أعاله إىل اجملموعة الكبرية من املعارف املتـوفِّ تستند املبادئ التوجيهية الوار  -٢٥

ــة ومســتدامة. غــري أنَّ     ــة آمن ــذ األنشــطة الفضــائية بطريق ــة    تنفي ــادئ التوجيهي ــة وضــع املب عملي
كشفت أيضاً عن جماالت ال تكفي احلالة الراهنة للمعارف العلمية والتقنيـة فيهـا أو مسـتويات    

. وينبغـي  معـني  تـوجيهي مببـدأ   لتوصـيةُ ا سليم تقوم عليه أساساخلربة املكتسبة حىت اآلن لتوفري 
ــة أن تواصــل الــدول واملنظمــات  ــة حبوثهــا بشــأن االســتخدام املســتدام للفضــاء    احلكومي الدولي

اخلــارجي وبشــأن تطــوير تكنولوجيــات وعمليــات وخــدمات الفضــاء املســتدامة، علــى النحــو   
ر تلك املسـائل غـري احملسـومة. ومـع تطـوُّ      ةمعاجلاملوصى به يف املبادئ التوجيهية، وذلك هبدف 

ــي           ــارف، ينبغ ــن املع ــد م ــع اكتســاب املزي ــريع، وم ــور س ــو تط ــذ األنشــطة الفضــائية، وه تنفي
ــة لضــمان اســتمرارها يف تــوفري إرشــادات فعَّ  ملبــادئ التوجيهيــة وتنقيحهــا دوريــا اســتعراض ا ال

دامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي    للدول وجلميع اجلهات الفاعلة املعنية بالفضـاء بشـأن تعزيـز اسـت    
  يف األمد البعيد.

    
    اقتراح بشأن هيكلة مشاريع املبادئ التوجيهية  - ثالثاً  

ــة    يستنســخ  -٢٦ بصــيغتها  اجلــدول التــايل اقتراحــاً بشــأن هيكلــة مشــاريع املبــادئ التوجيهي
لثانيـة  أثنـاء الـدورة ا   طُـرِح . وكـان هـذا االقتـراح قـد     A/AC.105/C.1/L.340الواردة يف الوثيقة 

عـن مشـاريع املبـادئ التوجيهيـة     إالَّ يعبِّـر   واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية؛ لذا فهـو ال 
  . A/AC.105/C.1/L.340اليت وردت يف الوثيقة 

    
 املُجمَّعةاملبادئ التوجيهية  املبادئ التوجيهية املواضيع

اإلطار الرقايب ألنشطة 
 الفضاء

 يةاعتماد أطر رقابية وطن ١٢+٩

العناصر اليت ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار لدى وضع ٢٣+٢٢+١٣+١١+١٠
 أطر رقابية وطنية

 اإلشراف على أنشطة الفضاء الوطنية٣٣+٣٢+١٤

 محاية الطيف٤

 معلومات عن تسجيل األجسام الفضائية٦

 معايري وإجراءات اإلزالة الفعلية٣٤

 باألجسام الفضائية اخلاصةاتالبيان٢٦+٢٤البحوث العلمية والتقنية

بشأن احلطام الفضائي وتبادل  تعزيز البحوث٢١



 

V.15-0298851 
 

A/AC.105/L.298 

 املُجمَّعةاملبادئ التوجيهية  املبادئ التوجيهية املواضيع

 املعلومات عن رصده

استحداث مناذج وأدوات بشأن طقس الفضاء ٣٠+٢٨
ومجع املمارسات الراسخة بشأن التخفيف من آثار 

 طقس الفضاء

استكشاف  البحوث اإلمنائية املتعلقة بطرائق دعم٥+٣
 واستخدامه على حنو مستدام الفضاء اخلارجي

استقصاء مدى ضرورة وضع تدابري جديدة تكفل ٣٦
 تعزيز االستدامة، والنظر يف تلك التدابري

بيانات جهة االتصال ومعلومات عن األجسام ٢٠العمليات الفضائية
 الفضائية واألحداث املدارية

التشارك يف البيانات والتنبؤات التشغيلية اخلاصة ٢٩+٢٧
 قس الفضاءبط

إجراء تقييم مشترك أثناء املراحل املدارية ٢٥
 احملكوم للتحليق

أمن البىن التحتية األجنبية األرضية واإلعالمية ٣٥
 املتعلقة بالفضاء

التعاون الدويل وبناء
 القدرات والوعي

 الوعي بأنشطة الفضاء١٥+٨+٧

التعاون الدويل دعماً الستدامة أنشطة الفضاء ١٨+١٦
 خلارجي يف األمد البعيدا

التشارك يف التجارب ذات الصلة باستدامة أنشطة ٢+١
الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد وإجراءات تبادل 

 املعلومات

 بناء القدرات٣١+١٩+١٧

 


