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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  واخلمسون الرابعةالدورة 

  ٢٠١٧ شباط/فرباير ١٠- كانون الثاين/يناير ٣٠فيينا، 
  *تمن جدول األعمال املؤقَّ ١٣البند 

        استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد
      بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيداملبادئ التوجيهية     

مة من رئيس الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء ورقة عمل مقدَّ
    )١(اخلارجي يف األمد البعيد

 اتُّفـق عليهـا يف  تتألف هذه الوثيقة من جزأين: اجلزء ألف، وهو يتضمن املبادئ التوجيهية الـيت  
ســني للجنــة اســتخدام الفضــاء يف األغــراض الســلمية؛ واجلــزء بــاء، وهــو الــدورة التاســعة واخلم

  يتضمن نص الديباجة ومشاريع املبادئ التوجيهية اليت ال تزال قيد املناقشة.
  

───────────────── 
  * A/AC.105/C.1/L.355.  

) يف A/AC.105/2016/CRP.17أتيح حمتوى هذه الوثيقة أول ما أتيح على شكل ورقة غرفة اجتماع (الوثيقة  )١(  
مث صيغت الوثيقة  .يف األغراض السلمية لفضاء اخلارجياستخدام االدورة التاسعة واخلمسني للجنة 

A/AC.105/2016/CRP.17  للجنةااللغات الرمسية لألمم املتحدة عقب دورة ميع جبيف شكل ورقة عمل 
). ويستند نص اجلزء باء من هذه الوثيقة إىل الصيغة ١٣٢، الفقرة A/71/20التاسعة واخلمسني (انظر الوثيقة 

  .٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٦ريق العامل يف هناية مشاوراته غري الرمسية صباح يوم اليت توصل إليها الف
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    اجلزء ألف    
      املبادئ التوجيهية املتفق عليها    

  )٢(السياسة العامة واإلطار التنظيمي ألنشطة الفضاء  -ألف  
  

هـــة إىل احلكومـــات واملنظمـــات   إرشـــادات موجَّ ٤و ٣و ٢و ١وجيهيـــة تـــرد يف املبـــادئ الت 
احلكومية الدولية املعنية، اليت تأذن بأنشـطة فضـائية أو تقـوم هبـا، بشـأن وضـع سياسـات عامـة         

      وأطر تنظيمية وممارسات تدعم استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.
    ١املبدأ التوجيهي     
ية وطنية بشأن أنشطة الفضاء اخلارجي، وتنقيحها اعتماد أطر تنظيم    

    االقتضاء وتعديلها حسب
ينبغي للدول أن تعتمد وتنقِّح وتعدِّل، حسب االقتضاء، أطراً تنظيميـة وطنيـة     -١-١  

ــدول مبوجــب معاهــدات األمــم املتحــدة       بشــأن أنشــطة الفضــاء اخلــارجي مبراعــاة التزامــات ال
ا دوالً مسؤولة عن أنشـطة الفضـاء اخلـارجي الوطنيـة ودوالً     املتعلقة بالفضاء اخلارجي باعتباره

ُمطِلقة. وينبغي للدول، عند اعتمادها أو تنقيحها أو تعديلها أو تنفيـذها أطـراً تنظيميـة وطنيـة،     
  أن تنظر يف احلاجة إىل ضمان وتعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.

رجي اليت تقوم هبـا جهـات فاعلـة حكوميـة وغـري      مع تزايد أنشطة الفضاء اخلا  -٢-١  
حكومية يف شىت أحناء العامل، ونظراً إىل أنَّ الدول تتحمل مسـؤولية دوليـة عـن أنشـطة الفضـاء      
اليت تقوم هبا كيانات غري حكومية، ينبغي أن تعتمد الدول أو تنقِّح أو تعدِّل أطراً تنظيميـة مـن   

يري واملمارسـات الدوليـة ذات الصـلة املقبولـة عمومـاً      أجل ضمان التطبيق الفعال للقواعد واملعـا 
  للقيام بأنشطة الفضاء اخلارجي بأمان.

عنــد وضــع أطــر تنظيميــة وطنيــة أو تنقيحهــا أو تعديلــها أو اعتمادهــا، ينبغــي    -٣-١  
ــة    ــة العامـ ــام قـــرار اجلمعيـ الـــذي يتضـــمن توصـــيات بشـــأن   ٦٨/٧٤للـــدول أن تراعـــي أحكـ

باستكشـــاف الفضـــاء اخلـــارجي واســـتخدامه يف األغـــراض  التشـــريعات الوطنيـــة ذات الصـــلة 

───────────────── 
اجلزء ألف من هذه الوثيقة يتضمن األسطر  ا، غري أنَّفق عليها مبدئيمة كل قسم متَّالنصوص الواردة يف مقدِّ )٢(  

الت يف حاجة إىل التوحيد، مات ما زالنصوص الكاملة للمقدِّ بأنَّ مات، إقراراًمن خمتلف املقدِّ فقط األوىل
بعد أن أصبحت املبادئ التوجيهية مؤلفة من اجلزأين ألف وباء. وقد أُبقي على النصوص الكاملة 

  .مات يف اجلزء باءللمقدِّ
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السلمية. وينبغي بوجه خاص أالَّ تكتفي الدول مبراعاة املشاريع واألنشطة الفضائية احلاليـة بـل   
أن تراعي أيضـاً، قـدر اإلمكـان، احتمـال تطـور قطاعهـا الفضـائي الـوطين، وأن تتـوخى وضـع           

  اجتناب الثغرات القانونية يف هذا الصدد. لوائح تنظيمية مالئمة يف الوقت املناسب من أجل
ينبغي للدول أن تضع يف اعتبارها، عند سن لـوائح تنظيميـة جديـدة أو تنقـيح       -٤-١  

أو تعــديل التشــريعات احلاليــة، التزاماهتــا مبوجــب املــادة السادســة مــن معاهــدة املبــادئ املنظِّمــة  
مبا يف ذلـك القمـر واألجـرام     ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي،

السماوية األخرى. وقد جرت العادة على أن ُتعىن اللوائح التنظيمية الوطنية مبسائل معيَّنـة مثـل   
األمان واملسؤولية واملوثوقية والتكلفـة. وينبغـي للـدول أن تتـوخى، عنـد وضـع لـوائح تنظيميـة         

تبلغ درجة اإللـزام يف  أالَّ يد، على جديدة، تعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البع
  اللوائح حد احليلولة دون اختاذ مبادرات لتحقيق هذا اهلدف

    
    ٢املبدأ التوجيهي     
مراعاة عدد من العناصر عند وضع أطر تنظيمية وطنية بشأن أنشطة     

    تنقيحها أو تعديلها، حسب االقتضاء  الفضاء اخلارجي أو
كومية الدولية، عند وضع تـدابري تنظيميـة منطبقـة    ينبغي للدول واملنظمات احل  -١-٢  

علــى اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد أو تنقــيح تلــك التــدابري أو تعديلــها،    
ــدات        ــب معاهـ ــات مبوجـ ــا االلتزامـ ــا فيهـ ــة، مبـ ــا الدوليـ ــذ التزاماهتـ ــاء، أن تنفـ ــب االقتضـ حسـ

  املتحدة املتعلقة بالفضاء اليت هي طرف فيها.  األمم
ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، عند وضع أطـر تنظيميـة وطنيـة أو      -٢-٢  

  تنقيحها أو تعديلها، حسب االقتضاء:
الذي يتضـمن توصـيات بشـأن     ٦٨/٧٤أن تراعي أحكام قرار اجلمعية العامة   (أ)  

التشـــريعات الوطنيـــة ذات الصـــلة باستكشـــاف الفضـــاء اخلـــارجي واســـتخدامه يف األغـــراض   
  ؛السلمية

أن تنفــذ تــدابري لتخفيــف احلطــام الفضــائي مثــل املبــادئ التوجيهيــة لتخفيــف     (ب)  
احلطام الفضائي للجنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، مـن خـالل اآلليـات         

  املعمول هبا؛
أن تتصدى، قـدر اإلمكـان، ملخـاطر إطـالق األجسـام الفضـائية وتشـغيلها يف          (ج)  

  لغالف اجلوي، اليت هتدد الناس واملمتلكات والصحة العامة والبيئة؛املدار وعودهتا إىل ا
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أن تشجع على وضع لوائح تنظيمية وسياسـات عامـة تـدعم فكـرة التخفيـف        (د)  
ــة الفضــاء اخلــارجي.         ــأثري األنشــطة البشــرية يف كوكــب األرض ويف بيئ ــن ت ــدر اإلمكــان م ق

ط ألنشــطتها اســتناداً إىل أهــداف وتشــجَّع الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة علــى التخطــي 
التنميــة املســتدامة وإىل املتطلبـــات الوطنيــة الرئيســية واالعتبـــارات الدوليــة املتعلقــة باســـتدامة       

 واألرض؛  الفضاء

أن تنفذ اإلرشادات الواردة يف إطار األمان اخلاص بتطبيقـات مصـادر القـدرة      (ه)  
مـن املبـادئ املتصـلة باسـتخدام مصـادر      النووية يف الفضاء اخلارجي وأن حتقق الغـرض املنشـود   

القدرة النوويـة يف الفضـاء اخلـارجي مـن خـالل اآلليـات املعمـول هبـا الـيت تتـيح إطـاراً تنظيميـا             
وقانونيا وتقنيا يبيِّن املسؤوليات وآليات تقدمي املساعدة، وذلك قبـل اسـتخدام مصـادر القـدرة     

  النووية يف الفضاء اخلارجي؛
فوائد احملتمل جنيهـا مـن اسـتخدام املعـايري التقنيـة الدوليـة احلاليـة،        أن تراعي ال  (و)  

مبا فيها املعايري اليت تنشرها املنظمة الدولية للتوحيـد القياسـي واللجنـة االستشـارية املعنيـة بـنظم       
البيانــات الفضــائية وهيئــات التوحيــد القياســي الوطنيــة. وعــالوة علــى ذلــك، ينبغــي للــدول أن 

املمارسات املوصى هبا واملبادئ التوجيهية الطوعية املقترحة من جلنة التنسـيق  تنظر يف استخدام 
  املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي وجلنة أحباث الفضاء؛

أن تقيِّم التكاليف واإلجيابيات والسلبيات واملخاطر خبصوص جمموعة متنوعـة    (ز)  
دابري وإمكانيـة تطبيقهـا مبراعـاة القـدرات     من البدائل وأن تضمن وضـوح الغـرض مـن هـذه التـ     

التقنيــة والقانونيــة واإلداريــة للــدول الــيت تفــرض اللــوائح التنظيميــة. وينبغــي أن تتســم اللــوائح    
التنظيمية أيضاً بالكفاءة من حيث تقليل تكلفة االمتثال هلا (على سبيل املثال، مـن حيـث املـال    

  نة األخرى؛أو الوقت أو املخاطر) مقارنة بالبدائل املمك
أن تشجع الكيانات الوطنية املعنيـة علـى إسـداء املشـورة خـالل عمليـة وضـع          (ح)  

األطر التنظيمية اليت ختضع هلا أنشطة الفضاء، تالفياً للنتائج غري املقصودة اليت قـد تترتـب علـى    
درجـــة إلـــزام زائـــدة عـــن احلـــد يف عمليـــة التنظـــيم أو تعـــاُرض هـــذه العمليـــة مـــع التزامـــات    

  أخرى؛  قانونية
دراسة وتكييف التشـريعات احلاليـة ذات الصـلة لضـمان امتثاهلـا هلـذه املبـادئ          (ط)  

  التوجيهية، مبراعاة احلاجة إىل فترات انتقالية حسب مستوى تطورها التقين.
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    ٣املبدأ التوجيهي     
    اإلشراف على األنشطة الفضائية الوطنية    

الفضائية اليت تقوم هبـا كيانـات غـري     ينبغي للدول، عند إشرافها على األنشطة  -١-٣  
حكومية، ضمان أن تكون لدى الكيانات اخلاضعة لواليتها القضائية و/أو سيطرهتا، اليت تقـوم  
بأنشطة الفضاء اخلارجي، اهلياكل واإلجراءات الالزمة لتخطيط أنشطة الفضـاء والقيـام هبـا مبـا     

ارجي يف األمـد البعيـد، وأن تكـون    خيدم اهلـدف املتمثـل يف تعزيـز اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـ       
لديها وسـائل االمتثـال لألطـر التنظيميـة واملتطلبـات والسياسـات والعمليـات الوطنيـة والدوليـة          

  ذات الصلة.
تتحمل الدول مسؤولية دولية عن األنشطة الوطنية يف الفضاء اخلـارجي وعـن     -٢-٣  

لدويل املنطبق، وعن اإلشراف املسـتمر  اإلذن بتلك األنشطة، اليت جيب القيام هبا وفقاً للقانون ا
عليها. وينبغي للدول، يف إطـار وفائهـا بتلـك املسـؤولية، أن تشـجع كـل كيـان مـن الكيانـات          

  يلي:  على القيام مبا  اليت تقوم بأنشطة فضائية
توفري مجيع الكفاءات التقنيـة الالزمـة للقيـام بأنشـطة الفضـاء اخلـارجي بأمـان          (أ)  

ن املعـــين مـــن االمتثـــال لألطـــر التنظيميـــة واملتطلبـــات والسياســـات  ومســـؤولية ومتكـــني الكيـــا
  والعمليات احلكومية واحلكومية الدولية ذات الصلة، واحلفاظ على تلك الكفاءات؛

ــة أنشــطة الفضــاء         (ب)   ــان وموثوقي ــاول أم ــات وإجــراءات حمــدَّدة تتن وضــع متطلب
  ثات؛اخلارجي اخلاضعة لسيطرة الكيان املعين، يف مجيع مراحل البع

ض هلا استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمـد  تقييم مجيع املخاطر اليت تتعرَّ  (ج)  
البعيــد بســبب أنشــطة الفضــاء الــيت يقــوم هبــا الكيــان املعــين، يف مجيــع مراحــل البعثــات، واختــاذ 

  تدابري للتخفيف من تلك املخاطر قدر اإلمكان.
ــيني ك      -٣-٣   ــى تع ــدول عل ــك، تشــجَّع ال ــولِّي   إضــافة إىل ذل ــر لت ــان واحــد أو أكث ي

املسؤولية عن ختطيط وتنسيق وتقييم األنشطة الفضائية هبـدف تعزيـز فعاليتـها يف دعـم أهـداف      
التنمية املستدامة عالوة على خدمة أهداف املبادئ التوجيهية املتعلقة باسـتدامة أنشـطة الفضـاء    

  اخلارجي يف األمد البعيد حسب منظور ورؤية أمشل.
تضـــمن الـــدول قيـــام إدارة الكيـــان الـــذي يقـــوم بأنشـــطة الفضـــاء   ينبغـــي أن  -٤-٣  

اخلارجي بوضع هياكل وإجراءات لتخطيط أنشطة الفضاء والقيام هبا مبـا خيـدم اهلـدف املتمثـل     
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يف تعزيز استدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد. ومـن التـدابري املناسـبة الـيت ينبغـي           
  ما يلي:لإلدارة أن تتخذها يف هذا الشأن 

ــتدامة أنشــطة الفضــاء          (أ)   ــز اس ــان، بتعزي ــى مســتوى يف الكي ــى أعل ــزام، عل االلت
  اخلارجي يف األمد البعيد؛

التزام الكيان بتعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد وترسـيخ    (ب)  
  هذا االلتزام داخل الكيان، وكذلك يف التعامالت ذات الصلة مع الكيانات األخرى؛

احلث، قدر اإلمكان، على أن يكـون التـزام الكيـان باسـتدامة أنشـطة الفضـاء         (ج)  
يف هيكلـه اإلداري ويف إجراءاتـه اخلاصـة بـالتخطيط ألنشـطة       اخلارجي يف األمـد البعيـد جمسـداً   

  الفضاء اخلارجي وإعدادها والقيام هبا؛
 التشجيع، حسب االقتضاء، على إطالع جهات أخرى علـى خـربات الكيـان     (د)  

يف جمال القيام بأنشطة الفضاء اخلارجي على حنو آمن ومستدام كمسامهة من الكيـان يف تعزيـز   
  استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد؛

تعــيني جهــة اتصــال داخــل الكيــان تكلَّــف مبســؤولية التواصــل مــع الســلطات     (ه)  
ب وتنسيق مـا قـد ُيتخـذ مـن تـدابري      املعنية لتحقيق الكفاءة يف تبادل املعلومات يف الوقت املناس

  عاجلة من أجل تعزيز أمان أنشطة الفضاء اخلارجي واستدامتها.
ينبغــي أن تعمــل الــدول علــى ضــمان وجــود آليــات َتواُصــل وتشــاور مناســبة    -٥-٣  

داخل اهليئات املختصة اليت تشرف على أنشطة الفضـاء أو تقـوم هبـا وفيمـا بـني تلـك اهليئـات.        
اخـل اهليئـات التنظيميـة املعنيـة وفيمـا بينـها أن يسـاعد علـى وضـع لـوائح           فمن شأن التواصـل د 

  تنظيمية متسقة وشفافة وميكن التنبؤ هبا، لضمان إحراز النتائج املتوخاة يف جمال التنظيم.
    

    ٤املبدأ التوجيهي     
ضمان االستخدام الرشيد والفعال بدون متييز ِلطَيف الترددات الراديوية وشىت املناطق     

    ملدارية اليت تستخدمها السواتلا
ينبغــي للــدول، يف إطــار الوفــاء بالتزاماهتــا مبوجــب دســتور االحتــاد الــدويل           -١-٤  

لالتصاالت (االحتاد) ولوائح الراديـو الصـادرة عنـه، أن تـويل اهتمامـاً خاصـا السـتدامة أنشـطة         
ــى كوكــب األرض، ولتيســري       ــة املســتدامة عل ــد وللتنمي ــد البعي ــلِّ   الفضــاء يف األم اإلســراع حب

  املشاكل املستبانة املتعلقة بالتشويش الضار للترددات الراديوية.
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مــن دســتور االحتــاد الــدويل لالتصــاالت علــى أنَّ التــرددات    ٤٤تــنص املــادة   -٢-٤  
الراديويــة وأيَّ مــدارات مرتبطــة هبــا، مبــا فيهــا مــدار الســواتل الثابــت بالنســبة إىل األرض، هــي 

ب استعماهلا اسـتعماالً رشـيداً وفعَّـاالً واقتصـاديا طبقـاً ألحكـام لـوائح        موارد طبيعية حمدودة جي
الراديو، حىت يتسـىن للبلـدان أو جملموعـات البلـدان اسـتخدام هـذه املـدارات والتـرددات بـدون          

  متييز، مبراعاة االحتياجات اخلاصة للبلدان النامية، واملوقع اجلغرايف لبلدان معيَّنة.
مـن دسـتور االحتـاد الـدويل لالتصـاالت،       ٤٥ملتوخى من املـادة  للغرض ا وفقاً  -٣-٤  

ينبغي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن تضـمن القيـام بأنشـطتها الفضـائية علـى حنـو ال           
يتسبب يف التشويش الضار على استقبال وإرسال اإلشارات الراديوية املتعلقـة بأنشـطة الفضـاء    

وليـة أخـرى، باعتبـار ذلـك أحـد سـبل تعزيـز اسـتدامة         اليت تقوم هبا دول ومنظمات حكومية د
  أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.

ــف        -٤-٤   ــتخدامها للطيـ ــد اسـ ــة، عنـ ــة الدوليـ ــات احلكوميـ ــدول واملنظمـ ــي للـ ينبغـ
الكهرمغنطيسي، أن تضع يف اعتبارها متطلبات نظم رصد األرض الفضائية وغريهـا مـن الـنظم    

التنميــة املســتدامة علــى كوكـب األرض، وذلــك وفقــاً للــوائح   واخلـدمات الفضــائية الــيت تـدعم  
الراديو الصادرة عـن االحتـاد الـدويل لالتصـاالت والتوصـيات الصـادرة عـن قطـاع االتصـاالت          

  الراديوية باالحتاد.
ينبغي للدول واملنظمات احلكوميـة الدوليـة أن تضـمن تنفيـذ إجـراءات لـوائح         -٥-٤  

ويل لالتصاالت بشـأن الوصـالت الراديويـة الفضـائية. كمـا ينبغـي       الراديو اليت أقرها االحتاد الد
للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تشجع وتدعم التعاون اإلقليمي والدويل هبدف حتسـني  
الفعالية يف اختاذ القرارات وتنفيذ تدابري عملية إلزالة ما ُيكتشف مـن تشـويش ضـار للتـرددات     

  ة الفضائية.الراديوية على الوصالت الراديوي
فيمــا خيــص املركبــات الفضــائية وصــواريخ اإلطــالق املــداري يف مركبــات          -٦-٤  

اإلطالق اليت أهنـت أطوارهـا التشـغيلية يف مـدارات متـر عـرب منطقـة املـدار األرضـي املـنخفض،           
ينبغي إزالة تلك املركبات والصواريخ مـن املـدار بطريقـة خاضـعة للـتحكم. فـإذا تعـذر ذلـك،         

منــها يف مــدارات متكِّــن مــن تفــادي وجودهــا لوقــت طويــل يف منطقــة املــدار   َوَجــَب الــتخلص
األرضي املنخفض. أمَّا املركبات الفضـائية وصـواريخ اإلطـالق املـداري يف مركبـات اإلطـالق       
الــيت أهنــت أطوارهــا التشــغيلية يف مــدارات متــر عــرب منطقــة املــدار املتــزامن مــع األرض، فينبغــي  

ن تفــادي تشويشــها لوقــت طويــل علــى هــذه املنطقــة. وبالنســبة    تركهــا يف مــدارات متكِّــن مــ 
لألجسام الفضائية املوجودة يف منطقة املدار املتـزامن مـع األرض أو بـالقرب منـها، ميكـن احلـد       
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من إمكانية حدوث اصطدامات يف املستقبل بترك تلك األجسـام عنـد انتـهاء مهمتـها يف مـدار      
  يث ال تشوش على هذه املنطقة أو تعود إليها.فوق منطقة املدار املتزامن مع األرض، حب

    
    أمان العمليات الفضائية  - باء  

إرشـادات موجهـة إىل احلكومـات واملنظمـات      ١٧و ١٦و ١٣و ١٢ترد يف املبادئ التوجيهيـة  
احلكومية الدولية املعنية بشأن القيام بالعمليات الفضائية على حنو يدعم أمان واسـتدامة أنشـطة   

   األمد البعيد.  الفضاء اخلارجي يف
    

    ١٢املبدأ التوجيهي     
زيادة دقة البيانات املدارية عن األجسام الفضائية وتعزيز ممارسات تبادل املعلومات     

    املدارية عن األجسام الفضائية وزيادة جدوى هذا التبادل
ينبغــي أن تعمــل الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة علــى تشــجيع وضــع   -١-١٢  

ألمــان التحليــق يف الفضــاء  يــات وأســاليب لزيــادة دقــة البيانــات املداريــة ضــماناً واســتخدام تقن
ــرف هبــا دوليــ    ــايري موحــدة معت ــة عــن األجســام    واســتخدام مع ــادل املعلومــات املداري ــد تب ا عن

  الفضائية.
أمان التحليق يف الفضاء يعتمد بشدة على دقة البيانـات املداريـة    بأنَّ تسليماً  -٢-١٢  

يانـات ذات الصـلة، ينبغـي أن تعمـل الـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة علـى          وغريها مـن الب 
تعزيــز التقنيــات والبحــث عــن أســاليب جديــدة لزيــادة هــذه الدقــة. وميكــن هلــذه األســاليب أن  
تشمل أنشطة وطنية ودولية لتحسني قدرات أجهزة االستشـعار املوجـودة واجلديـدة وتوزيعهـا     

ب املداري الفاعلة وغري الفاعلـة ودمـج البيانـات املسـتمدة مـن      اجلغرايف واستخدام أجهزة التعق
مصادر خمتلفة والتحقق منها. وينبغي االهتمام على وجه اخلصـوص بتشـجيع مشـاركة البلـدان     

  النامية ذات القدرات الناشئة يف جمال الفضاء وتطوير قدراهتا هبذا الشأن.
ية، ينبغـــي تشـــجيع عنـــد تبـــادل معلومـــات مداريـــة عـــن األجســـام الفضـــائ  -٣-١٢  

املشغلني والكيانات املعنية األخرى على استعمال معايري موحدة معترف هبا دوليا لكـي يتسـىن   
ــة واملتوقَّ       ــة باملواضــع احلالي ــع اجلهــات املعني ــة مجي ــادة معرف ــادل املعلومــات. فزي ــاون وتب ــة التع ع

  حدوثها.  ناسب ومنعلألجسام الفضائية متكِّن من التنبؤ باالصطدامات احملتملة يف الوقت امل
    



 

V.16-037079 

 

A/AC.105/C.1/L.354

    ١٣املبدأ التوجيهي     
  تعزيز مجع معلومات عن رصد احلطام الفضائي وتبادهلا ونشرها    

ــى اســتحداث        -١-١٣   ــة أن تشــجع عل ــة الدولي ــدول واملنظمــات احلكومي ــي لل ينبغ
يلـــزم مـــن تكنولوجيـــات لقيـــاس احلطـــام الفضـــائي ورصـــده وحتديـــد خصائصـــه املداريـــة   مـــا

استخدام هذه التكنولوجيات. وينبغي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة     والفيزيائية، وعلى 
على تبادل ونشر ما تستمده من منتجات بيانـات ومنـهجيات لـدعم البحـوث     أيضاً أن تشجع 

  والتعاون العلمي الدويل بشأن تطور جمموع احلطام املداري.
    

    ١٦املبدأ التوجيهي     
    ية املتعلقة بطقس الفضاءتبادل البيانات والتنبؤات التشغيل    

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدوليـة أن تـدعم وتعـزز مجـع مـا يتعلـق         -١-١٦  
بطقــس الفضــاء مــن بيانــات ذات أمهيــة حامســة ومــن نــواتج وتنبــؤات مســتمدة مــن النمــاذج،    

اقتضــى  ا إذاا واســتمراريتها يف األمــد البعيــد ونشــرها، آنيــ  وحفظهــا وتبادهلــا ومعايرهتــا تبادليــ 
  احلال، كوسيلة لتعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.

ــى رصــد طقــس         -٢-١٦   ــدر اإلمكــان، عل ــة، ق ــى املواظب ــدول عل ينبغــي تشــجيع ال
الفضاء وتبادل البيانات واملعلومات هبدف إنشاء شبكة دولية لقواعـد البيانـات املتعلقـة بطقـس     

  الفضاء.
ــدول واملن   -٣-١٦   ــي لل ــات     ينبغ ــد جمموع ــدعم حتدي ــة أن ت ــة الدولي ظمــات احلكومي

البيانات اليت هلا أمهية حامسة يف تقدمي اخلدمات وإجراء البحوث يف جمال طقـس الفضـاء، كمـا    
ينبغــي هلــا أن تنظــر يف اعتمــاد سياســات بشــأن فــتح اجملــال دون قيــد أو شــرط لتبــادل بيانــات   

داهتا الفضـائية واألرضـية. وُيَحـثُّ مجيـع     طقس الفضاء ذات األمهية احلامسة املستمدة من موجو
مالكي بيانات طقس الفضاء مـن اجلهـات املنتميـة إىل احلكومـات أو اجملتمـع املـدين أو القطـاع        

دون قيد أو شـرط علـى تلـك البيانـات وحفظهـا ملـا فيـه         طِّالعالتجاري على إتاحة إمكانية اال
  املصلحة املشتركة.

ات احلكوميـة الدوليـة أن تنظـر يف التبـادل اآلين     للـدول واملنظمـ  أيضـاً  ينبغي   -٤-١٦  
د، للبيانـات ومنتجـات البيانـات ذات األمهيـة احلامسـة يف جمـال طقـس        وشبه اآلين، بشكل موحَّ

الع علـى مـا لـديها مـن بيانـات      الفضاء، وأن تعزز وتعتمـد بروتوكـوالت موحـدة بشـأن االطِّـ     
، وأن تعـزز إمكانيـة التشـغيل الَبـْيين     ومنتجات بيانات ذات أمهية حامسة يف جمال طقس الفضـاء 
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الع املســتخدمني والبــاحثني علــى الطِّــ تســهيالًللبوابــات اإللكترونيــة لبيانــات طقــس الفضــاء،  
من التبادل اآلين هلذه البيانات يف التبادل اآلين ألنـواع أخـرى   اً البيانات. وميكن االستفادة كثري

  اخلارجي يف األمد البعيد.من البيانات فيما يتصل باستدامة أنشطة الفضاء 
ينبغـي كــذلك للــدول واملنظمــات احلكوميـة الدوليــة اتبــاع هنــج منســق إزاء     -٥-١٦  

ضــمان االســتمرار يف األمــد البعيــد يف رصــد طقــس الفضــاء واكتشــاف الثغــرات الرئيســية يف    
القيــاس وســدها مــن أجــل تلبيــة االحتياجــات ذات األمهيــة احلامســة إىل معلومــات و/أو بيانــات 

  س الفضاء.طق
ــدد االحتياجــات ذات        -٦-١٦   ــة أن حت ــة الدولي ــات احلكومي ــدول واملنظم ــي لل ينبغ

األولويـة القصــوى مـن منــاذج طقــس الفضـاء ونواجتهــا والتنبــؤات بطقـس الفضــاء، وأن تعتمــد     
سياسات بشأن تبادل النواتج والتنبؤات املستمدة من مناذج طقس الفضاء دون قيـد أو شـرط.   

ات املنتمية إىل احلكومـات أو اجملتمـع املـدين أو القطـاع التجـاري الـيت تقـوم        وُتَحثُّ مجيع اجله
الع دون بوضع مناذج لطقس الفضاء وبتوفري تنبؤات بطقس الفضاء علـى إتاحـة إمكانيـة االطِّـ    

قيــد أو شــرط علــى النــواتج والتنبــؤات املســتمدة مــن منــاذج طقــس الفضــاء وحفظهــا ملــا فيــه     
  ذي سيعزز جهود البحث والتطوير يف هذا امليدان.املصلحة املشتركة، األمر ال

ــاً ينبغـــي   -٧-١٦   ــدمي   أيضـ ــة أن تشـــجع مقـ ــة الدوليـ ــدول واملنظمـــات احلكوميـ للـ
  خدمات طقس الفضاء التابعني هلا على ما يلي:

املقارنة بني النواتج املستمدة مـن منـاذج طقـس الفضـاء ومـن التنبـؤات هبـدف          (أ)  
  التنبؤات؛حتسني أداء النماذج وزيادة دقة 

التبادل والنشر العلـين بشـكل موحـد للنـواتج السـابقة والالحقـة ذات األمهيـة          (ب)  
  احلامسة، املستمدة من مناذج طقس الفضاء ومن التنبؤات؛

الع على مـا لـديها   القيام، قدر املستطاع، باعتماد بروتوكوالت موحدة لالطِّ  (ج)  
ــن التنبــ        ــاذج طقــس الفضــاء وم ــن من ــواتج مســتمدة م ــن ن ــى املســتخدمني   م ؤات، ليســهل عل

والباحثني استعماهلا، بوسائل منـها قابليـة التشـغيل الَبـْيين للبوابـات اإللكترونيـة املتعلقـة بطقـس         
  الفضاء؛
تنســيق توزيــع التنبــؤات بشــأن طقــس الفضــاء علــى مقــدمي خــدمات طقــس     (د)  

  الفضاء واملستخدمني النهائيني التشغيليني.
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    ١٧املبدأ التوجيهي     
ضع مناذج وأدوات بشأن طقس الفضاء ومجع املمارسات املعمول هبا بشأن التخفيف و    

    آثار طقس الفضاء  من
الكتشـاف   قاًمنسَّـ  ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تتبـع هنجـاً    -١-١٧  

وســد الثغــرات الــيت تشــوب منــاذج البحــث والنمــاذج العملياتيــة وأدوات التنبــؤ الالزمــة لتلبيــة   
ــاء     احتي ــات طقــــس الفضــ ــة مبعلومــ ــدمات املتعلقــ ــدمي اخلــ ــة ومقــ ــاط العلميــ ــات األوســ اجــ

ومســتخدميها. وينبغــي، عنــد اإلمكــان، أن يشــمل ذلــك بــذل جهــود منســقة لــدعم وتشــجيع  
البحث والتطوير ملواصلة حتسني مناذج طقس الفضاء وأدوات التنبؤ به، بإدراج آثار تغري البيئـة  

حسـب االقتضـاء، مبـا يف ذلـك يف سـياق جلنـة اسـتخدام         الشمسية واحلقل املغنطيسي لألرض،
الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية وجلنتيهــا الفــرعيتني، وكــذلك بالتعــاون مــع كيانــات    

  الفضاء.  أخرى مثل املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية واخلدمة الدولية لرصد بيئة
تشــجع التعــاون  ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة أن تــدعم و       -٢-١٧  

والتنسيق بشأن العمليـات األرضـية والفضـائية لرصـد طقـس الفضـاء ومنذجـة التنبـؤات ورصـد          
جوانــب الشــذوذ يف الســواتل واإلبــالغ عــن آثــار طقــس الفضــاء، حلمايــة األنشــطة الفضــائية.  

  وميكن اختاذ تدابري عملية يف هذا الصدد منها ما يلي:
ــة طقــس الفضــاء يف    (أ)   ــات حلال ــراهن ويف املســتقبل ضــمن    إدراج عتب الوقــت ال

  الفضاء؛  معايري اإلطالق يف
مي خــدمات طقــس الفضــاء تشــجيع مشــغلي الســواتل علــى التعــاون مــع مقــدِّ  (ب)  

بشأن حتديد أكثـر املعلومـات فائـدة يف احلـد مـن جوانـب الشـذوذ واسـتنباط مبـادئ توجيهيـة           
ثال، قـد يتطلـب األمـر، إذا كانـت     دة يوَصى هبا خبصوص العمليات املدارية. فعلى سبيل املحمدَّ

البيئة معرضـة إلشـعاعات خطـرة، اختـاذ إجـراءات لتـأخري حتميـل الرباجميـات والقيـام مبنـاورات           
  إىل ذلك؛  وما

تشجيع مجع املعلومات وتوليفها وتبادهلـا فيمـا يتعلـق بآثـار طقـس الفضـاء يف         (ج)  
  ئية؛األرض والفضاء، وجوانب الشذوذ يف نظم منها املركبات الفضا

التشجيع على استخدام شكل موحد لإلبالغ عـن املعلومـات املتعلقـة بطقـس       (د)  
الفضــاء. ويشــجَّع مشــغلو الســواتل، فيمــا يتعلــق بــاإلبالغ عــن جوانــب الشــذوذ يف املركبــات  
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الفضائية، على اإلحاطـة علمـا بـالنموذج الـذي اقترحـه فريـق التنسـيق املعـين بسـواتل األرصـاد           
  اجلوية؛

على وضع سياسات لتعزيـز تبـادل بيانـات عـن جوانـب الشـذوذ يف        التشجيع  (ه)  
  السواتل، فيما يتعلق باآلثار املترتبة على طقس الفضاء؛

تشجيع التدريب على استخدام بيانات طقس الفضاء ونقـل املعـارف املتعلقـة      (و)  
  هبذا االستخدام، مبراعاة مشاركة البلدان ذات القدرات الناشئة يف ميدان الفضاء.

بعـض البيانـات قـد ختضـع لقيـود قانونيـة و/أو لتـدابري مـن         أنَّ م به من املسلَّ  -٣-١٧  
للتشريعات الوطنية وااللتزامـات املتعـددة    وفقاًأجل محاية حقوق ملكية املعلومات أو سريتها، 
  األطراف وقواعد منع االنتشار والقانون الدويل.

ــة أ    -٤-١٧   ن تعمــل علــى وضــع معــايري  ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدولي
دولية وجتميع املمارسات املعمـول هبـا واملنطبقـة يف جمـال تصـميم السـواتل للتخفيـف مـن آثـار          
طقس الفضاء. وميكن لذلك أن يشمل تبادل املعلومات بشأن املمارسـات واملبـادئ التوجيهيـة    

لنظم الفضـائية  والدروس املستفادة فيما يتعلق بالتصميم للتخفيف من آثار طقس الفضاء على ا
العاملـــة، وكـــذلك وثـــائق وتقـــارير تتعلـــق باحتياجـــات مســـتعملي خـــدمات طقـــس الفضـــاء   
ومتطلبــات القيــاس وحتليــل الثغــرات وحتليــل نســبة الفائــدة إىل التكلفــة ومــا يتصــل بــذلك مــن   

  حتليالت خاصة بطقس الفضاء.
سـيطرهتا   ينبغي للدول أن تشجع الكيانات اخلاضعة لواليتها القضـائية و/أو   -٥-١٧  

  على ما يلي:
احلرص، يف تصميم السواتل، على إدماج آليـات متكِّـن مـن إصـالح األعطـال        (أ)  

  بسبب آثار طقس الفضاء الضارة، ومن ذلك مثال آلية التشغيل احملدود؛
مراعاة آثار طقس الفضاء يف تصميم السواتل والتخطيط ملهام الـتخلص منـها     (ب)  

، وذلك من أجـل ضـمان وصـول املركبـات الفضـائية إىل مـدار       عند انتهاء صالحيتها التشغيلية
للمبــادئ التوجيهيــة  وفقــاًر أو إنزاهلــا مــن املــدار بالشــكل املناســب،  املخلفــات الفضــائية املقــرَّ 

لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عن جلنة استخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية.     
  دي الالزم.وينبغي أن يشمل ذلك إجراء التحليل احل

أن تروج هلذه التدابري لدى الـدول  أيضاً ينبغي للمنظمات احلكومية الدولية   -٦-١٧  
  األعضاء فيها.
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ينبغـــي للـــدول أن تقـــيِّم خمـــاطر آثـــار طقـــس الفضـــاء الضـــارة وتبعاهتـــا           -٧-١٧  
االقتصادية على نظمها التكنولوجية. وينبغي أن ُتنَشـر نتـائج هـذه الدراسـات وأن     -االجتماعية

اح لكــل الــدول لالســتناد إليهــا يف اختــاذ قــرارات مدروســة بشــأن اســتدامة أنشــطة الفضــاء    تتــ
اخلارجي يف األمد البعيد، ال سيما بشأن التخفيف من اآلثار الضارة لطقس الفضاء علـى نظـم   

  الفضاء العاملة.
    

    التعاون وبناء القدرات والتوعية على الصعيد الدويل  - جيم  
هـة إىل احلكومـات واملنظمـات احلكوميـة     إرشـادات موجَّ  ٢٦و ٢٥هيني ترد يف املبدأين التـوجي 

الدولية املعنية، اليت تأذن بأنشطة فضائية أو تقوم هبا، بشأن تـدابري التعـاون الـدويل الـيت هتـدف      
  إىل تعزيز استدامة أنشطة الفضاء يف األمد البعيد.  

    
    ٢٥املبدأ التوجيهي     
    تشجيع ودعم بناء القدرات    

ــديها خــربة يف أنشــطة        -١-٢٥   ــيت ل ــة ال ــة الدولي ــدول واملنظمــات احلكومي ينبغــي لل
الفضــاء أن تشــجع وتــدعم بنــاء القــدرات يف البلــدان الناميــة الــيت لــديها بــرامج فضــائية حديثــة  
العهد، على أساس يقبله مجيع األطراف، وذلك من خالل تدابري مثـل زيـادة خربهتـا ومعارفهـا     

ــات الفضــا   ــة    بشــأن تصــميم املركب ــه وإجــراء حســابات مداري ــق ومدارات ــات التحلي ئية ودينامي
الع علــى البيانــات املداريــة املناســبة والدقيقــة  مشــتركة وتقيــيم التقــارب وإتاحــة إمكانيــة االطِّــ 

  واألدوات املناسبة لرصد األجسام الفضائية من خالل الترتيبات املناسبة.
تدعم املبادرات احلاليـة بشـأن   ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن   -٢-٢٥  

التعـاون   بناء القدرات وأن تروج ألشـكال جديـدة، تتوافـق مـع القـانون الـوطين والـدويل، مـن        
وبناء القدرات على الصعيدين اإلقليمي والدويل من أجل مساعدة البلـدان علـى حشـد املـوارد     

حوكمـة حتقـق الكفـاءة    البشرية واملالية وإجياد قـدرات تقنيـة ومعـايري وأطـر تنظيميـة وأسـاليب       
وتــدعم اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد والتنميــة املســتدامة علــى كوكــب    

  األرض.
ينبغي أن تنسق الدول واملنظمات احلكوميـة الدوليـة جهودهـا يف جمـال بنـاء        -٣-٢٥  

الكفـاءة يف   الع على البيانات الفضائية، ضمانا لتحقيـق القدرات الفضائية وإتاحة إمكانية االطِّ
ازدواجيــة ال داعــي هلــا يف الوظــائف واجلهــود  أيِّ اســتخدام املــوارد املتاحــة وضــمان اجتنــاب  
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ومصـاحلها. وتشـمل أنشـطة بنـاء      بالقدر املعقول واملناسب، مبراعـاة احتياجـات البلـدان الناميـة    
القدرات التثقيف والتـدريب وتبـادل مـا يلـزم مـن خـربات ومعلومـات وبيانـات وأدوات ومـن          

  التكنولوجيا.  منهجيات اإلدارة وتقنياهتا، عالوة على نقل
للـــدول واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة أن تســـعى إىل إتاحـــة أيضـــاً ينبغـــي   -٤-٢٥  

علـــى املعلومـــات والبيانـــات الفضـــائية ذات الصـــلة للبلـــدان املتضـــررة مـــن  طِّـــالعإمكانيـــة اال
بــارات اإلنســانية واحليــاد والنـــزاهة، الكــوارث الطبيعيــة أو غريهــا مــن الكــوارث، مبراعــاة االعت

تــدعم أنشــطة بنــاء القــدرات الــيت هتــدف إىل متكــني البلــدان املســتفيدة مــن اســتخدام هــذه  وأن
البيانات واملعلومات على النحو األمثل. وينبغي أن تتاح للبلدان اليت تواجـه أزمـات املعلومـات    

شــرط ومبــا يكفــي مــن وضــوح   والبيانــات الفضــائية املــذكورة بســرعة وســهولة ودون قيــد أو 
  مكاين وزماين.

    
    ٢٦املبدأ التوجيهي     
    إذكاء الوعي باألنشطة الفضائية    

ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة أن تعمــل علــى إذكــاء الــوعي     -١-٢٦  
لدى عامة اجلمهور مبا ألنشطة الفضاء من فوائد اجتماعية مهمة ومن مث بأمهية تعزيـز اسـتدامة   

الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد. وينبغـي، هلـذا الغـرض، أن تقـوم الـدول واملنظمـات           أنشطة 
  احلكومية الدولية مبا يلي:

زيادة وعي املؤسسات واجلمهور بأنشـطة الفضـاء وتطبيقاهتـا املتعلقـة بالتنميـة        (أ)  
  املستدامة والرصد والتقييم البيئيني والتحكم يف الكوارث والتصدي للطوارئ؛

فيــذ أنشــطة للتوعيــة وبنــاء القــدرات والتثقيــف بشــأن اللــوائح التنظيميــة         تن  (ب)  
  واملمارسات املعمول هبا بشأن استدامة أنشطة الفضاء يف األمد البعيد؛  

تعزيز أنشطة الكيانات غري احلكومية دعما الستدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي    (ج)  
  يف األمد البعيد؛

كيانـات غـري احلكوميـة املعنيـة بالسياسـات      إذكاء وعـي املؤسسـات العامـة وال     (د)  
والتشـريعات واللــوائح التنظيميــة وأفضــل املمارســات الوطنيـة والدوليــة املنطبقــة علــى األنشــطة   

  الفضائية.
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ــور       -٢-٢٦   ــي اجلمهـ ــد وعـ ــة أن تزيـ ــة الدوليـ ــات احلكوميـ ــدول واملنظمـ ــي للـ ينبغـ
ييم البيئيني والتحكم يف الكـوارث  بالتطبيقات الفضائية املسخرة للتنمية املستدامة والرصد والتق

والتصدي للطوارئ مـن خـالل تبـادل املعلومـات وبـذل جهـود مشـتركة مـع مؤسسـات عامـة           
وكيانــات غــري حكوميــة، مبراعــاة احتياجــات جيــل احلاضــر وأجيــال املســتقبل. وينبغــي للــدول 

يف جمـال   واملنظمات احلكوميـة الدوليـة والكيانـات غـري احلكوميـة، عنـد إعـداد بـرامج التثقيـف         
للـــدورات الدراســـية الراميـــة إىل زيـــادة املعـــارف وتعزيـــز   خاصـــا تمامـــاًالفضـــاء، أن تـــويل اه

املمارســات املتعلقــة باســتخدام التطبيقــات الفضــائية لــدعم التنميــة املســتدامة. وينبغــي للــدول     
ة واملنظمات احلكومية الدوليـة أن تبـادر إىل مجـع املعلومـات طواعيـة عـن أدوات وبـرامج توعيـ        

  اجلمهور وتثقيفه بغية املساعدة على وضع مبادرات أخرى ذات أهداف مماثلة وتنفيذها.
ينبغــي أن تعمــل الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة علــى تعزيــز أنشــطة      -٣-٢٦  

ــات غــري          ــن الكيان ــا م ــة وغريه ــة واألوســاط األكادميي ــا القطاعــات املعني ــوم هب ــيت تق ــة ال التوعي
بالتعـاون معهـا. وميكـن أن تتخـذ مبـادرات التوعيـة والتثقيـف وبنـاء          احلكومية املعنيـة أو جتـري  

القدرات شكل حلقات دراسية (ُتعقد حبضـور أشـخاص أو بالبـث عـرب اإلنترنـت)، أو مبـادئ       
توجيهيــة منشــورة مكملــة للــوائح التنظيميــة الوطنيــة والدوليــة، أو موقــع شــبكي حيتــوي علــى    

جهـة اتصـال داخـل احلكومـة معنيـة باملعلومـات       معلومات أساسـية عـن اإلطـار التنظيمـي و/أو     
التنظيمية. وميكن أن تساعد أنشطة التوعية والتثقيف احملددة اهلدف حتديدا جيدا كـل اجلهـات   
الفاعلة يف جمال األنشطة الفضائية على حتسني إدراك وفهم طبيعة التزاماهتا، خاصة فيمـا يتعلـق   

طـار التنظيمـي احلـايل واملمارسـات املتبعـة حاليـا       بالتنفيذ، مما قد يـؤدي إىل حتسـني االمتثـال لإل   
لتعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد. وتشـتد أمهيـة هـذا األمـر عنـد نشـوء          

  التزامات جديدة على اجلهات الفاعلة يف جمال الفضاء بعد تغيري اإلطار التنظيمي أو حتديثه.
والكيانـات غـري احلكوميـة وتعزيـزه.     ينبغي تشجيع التعاون بـني احلكومـات     -٤-٢٦  

وميكن للكيانات غري احلكومية، مبا فيها رابطات القطاع املعين والرابطـات املهنيـة واملؤسسـات    
األكادمييــة، أن تقــوم بــدور مهــم يف زيــادة الــوعي الــدويل باملســائل املرتبطــة باســتدامة أنشــطة    

هـذه االسـتدامة. وميكـن أن تشـمل      الفضاء، وكذلك يف الترويج لتدابري عملية ترمي إىل تعزيـز 
هذه التدابري اعتماد املبادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام الفضـائي الصـادرة عـن جلنـة اسـتخدام         
الفضاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية؛ واالمتثـال للـوائح االتصـاالت الراديويـة الصـادرة عـن          

معــايري مفتوحــة وشــفافة  االحتــاد الــدويل لالتصــاالت فيمــا يتعلــق باخلــدمات الفضــائية؛ ووضــع
بشأن تبادل البيانات الالزمة الجتنـاب االصـطدامات أو التشـويش الضـار للتـرددات الراديويـة       

أيضـاً  أو غري ذلك من األحداث الضارة يف الفضاء اخلارجي. وميكن للكيانـات غـري احلكوميـة    
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تركة إزاء ا يف مضــافرة جهــود اجلهــات املعنيــة مــن أجــل وضــع هنــوج مشــمهمــ أن تــؤدي دوراً
جوانــب معينــة مــن أنشــطة الفضــاء ميكنــها جمتمعــةً أن تعــزز اســتدامة أنشــطة الفضــاء يف األمــد  

  البعيد.
    

    البحث والتطوير يف اجملالني العلمي والتقين  - دال  
ــوجيهيني   ــدأين التـ ــرد يف املبـ ــة إىل    ٢٨و ٢٧تـ ــة، موجهـ ــة وتقنيـ ــة علميـ ــادات ذات طبيعـ إرشـ

دولية والكيانات غري احلكوميـة الوطنيـة والدوليـة الـيت تقـوم      احلكومات واملنظمات احلكومية ال
بأنشطة فضائية. وتشمل هذه املبادئ التوجيهية، يف مجلة أمـور، مجـع معلومـات عـن األجسـام      
ــايري بشــأن تبــادل           ــرها واســتخدام مع ــا ونش ــا وتبادهل ــس الفضــاء وحفظه ــن طق الفضــائية وع

بحث والتطوير فيمـا يتعلـق بسـبل تعزيـز اسـتدامة      الأيضاً املعلومات. وتتناول املبادئ التوجيهية 
  )٣(.استخدام الفضاء اخلارجي واستكشافه

    
    ٢٧املبدأ التوجيهي     
تشجيع ودعم البحث والتطوير فيما يتعلق بالسبل الكفيلة بتعزيز استكشاف الفضاء     

    اخلارجي واستخدامه على حنو مستدام
ليــة أن تشــجع وتــدعم البحــث    ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدو     -١-٢٧  

والتطــوير فيمــا يتعلــق بالتكنولوجيــات والعمليــات واخلــدمات الفضــائية املســتدامة وغريهــا مــن  
املبادرات الرامية إىل استكشاف الفضاء اخلارجي واسـتخدامه علـى حنـو مسـتدام، مبـا يف ذلـك       

  السماوية.  األجرام
قيامها بأنشـطة فضـائية مـن     ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، عند  -٢-٢٧  

أجـل استكشــاف واسـتخدام الفضــاء اخلـارجي، مبــا يف ذلـك األجــرام السـماوية، يف األغــراض      
السلمية، أن تضع يف اعتبارها، باإلشارة إىل الوثيقة اخلتامية الصادرة عـن مـؤمتر األمـم املتحـدة     

ــة العامــة    ــرار اجلمعي ــة املســتدامة (مرفــق ق ــة واالقتصــادية  )، األبعــاد اال٦٦/٢٨٨للتنمي جتماعي
  والبيئية للتنمية املستدامة على كوكب األرض.

ــوير         -٣-٢٧   ــى تطـ ــجع علـ ــة أن تشـ ــة الدوليـ ــات احلكوميـ ــدول واملنظمـ ــي للـ ينبغـ
ــة علــى صــنع وإطــالق املوجــودات       ــة املترتب ــار البيئي تكنولوجيــات تقلــل إىل أدىن حــد مــن اآلث

───────────────── 
بالنظر إىل التوصل  البحث والتطوير يف اجملالني العلمي والتقينمة القسم املتعلق بأدرج هنا النص الكامل ملقدِّ )٣(  

  .يف اآلراء بشأن املبدأين التوجيهيني الواردين يف القسم إىل توافق
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تجـددة ومـن إمكانيـة إعـادة اسـتخدام      الفضائية وتزيـد إىل أقصـى حـد مـن اسـتخدام املـوارد امل      
ــز اســتدامة تلــك        ــة مــن أجــل تعزي املوجــودات الفضــائية أو مــن اســتخدامها يف أغــراض خمتلف

  البعيد.  األنشطة يف األمد
ينبغي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن تنظـر يف اختـاذ مـا يلـزم مـن            -٤-٢٧  

ــة الفضــ       ــدابري لضــمان األمــان مــن أجــل محايــة األرض وبيئ اء مــن التلــوث الضــار، وذلــك    ت
ــة الــيت قــد تنطبــق علــى تلــك       ــة احلالي ــادئ التوجيهي ــدابري واملمارســات واملب باالســتفادة مــن الت

  األنشطة، ووضع تدابري جديدة عند االقتضاء.
ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية اليت تقـوم بأنشـطة حبـث وتطـوير       -٥-٢٧  

ــدعم استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخ    ــى حنــو مســتدام أن تشــجع   ل ــى أيضــاً دامه عل عل
  مشاركة البلدان النامية يف هذه األنشطة.

    
    ٢٨املبدأ التوجيهي     
تقصي تدابري جديدة إلدارة جمموع احلطام الفضائي يف األمد البعيد، والنظر يف تنفيذ     

    تلك التدابري
رورة ينبغـــي أن تتقصـــى الـــدول واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة مـــدى ضـــ   -١-٢٨  

ــذها،          ــر يف تنفي ــة، وأن تنظ ــول التكنولوجي ــك احلل ــا يف ذل ــدة، مب ــدابري جدي ــة وضــع ت وإمكاني
ملواجهة تطور جمموع احلطام الفضـائي وإدارتـه يف األمـد البعيـد. وينبغـي النظـر يف تنفيـذ هـذه         
التدابري اجلديدة، إضافة إىل التدابري احلالية، على حنو ال يؤدي إىل فـرض تكـاليف مفرطـة علـى     

  الربامج الفضائية للدول احلديثة العهد بارتياد الفضاء.  
ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تتخـذ تـدابري علـى الصـعيدين       -٢-٢٨  

الوطين والدويل، من بينها التعـاون الـدويل وبنـاء القـدرات، مـن أجـل زيـادة االمتثـال للمبـادئ          
جلنة استخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض    التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عن 

  السلمية.
ــة أمــور، أســاليب لتمديــد       -٣-٢٨   ــدابري جديــدة، يف مجل ميكــن أن يشــمل تقصــي ت

الصالحية التشغيلية، وتقنيات مبتكرة للحيلولة دون االصطدام بِقطَع احلطام أو باألجسـام غـري   
تــدابري متطــورة لتخميــل املركبــات املــزودة بآليــات لتغــيري املســار، وللحيلولــة دون تصــادمها، و

الفضائية والـتخلص منـها بعـد انتـهاء البعثـات، وتصـميمات لتحسـني عمليـات تفكيـك الـنظم           
  الفضائية يف حاالت العودة غري اخلاضعة للتحكم إىل الغالف اجلوي.
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تتسبب تلك التدابري اجلديدة الرامية إىل ضـمان اسـتدامة األنشـطة     ينبغي أالَّ  -٤-٢٨  
واليت تنطوي على حاالت عودة خاضعة للـتحكم وأخـرى غـري خاضـعة للـتحكم إىل       الفضائية

الغالف اجلـوي يف تعـريض النـاس أو املمتلكـات ملخـاطر ال داعـي هلـا، ألسـباب منـها التلـوث           
  البيئي الناجم عن مواد خطرة.

ــد يكــون مــن الضــروري     -٥-٢٨   ــة    أيضــاً ق ــاول مســائل يف جمــايل السياســة العام تن
قبيل ضمان امتثال هذه التدابري اجلديدة ألحكام ميثـاق األمـم املتحـدة والقـانون      والقانون، من

  الدويل املنطبق.
    

   اجلزء باء    
  )٤(نص الديباجة واملبادئ التوجيهية اليت ال تزال قيد املناقشة

  
 سياق املبادئ التوجيهية بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي   - أوالً 

      يف األمد البعيد
    اخللفية  - ألف 

لعلوم الفضاء وتطبيقاته أمهية يف إثراء معرفتنـا األساسـية بـالكون وحتسـني حيـاة النـاس         -١
اليومية يف مجيع أحناء العامل من خالل رصد البيئة وإدارة املـوارد الطبيعيـة ووضـع نظـم لإلنـذار      
 املبكــر للمســاعدة علــى ختفيــف آثــار الكــوارث ودعــم جهــود الــتحكم يف الكــوارث وتنبــؤات 
األرصــاد اجلويــة ومنذجــة املنــاخ واملالحــة واالتصــاالت باالســتعانة بالســواتل. ومــن مث، تســهم  

يف حتســني أحــوال البشــر، ألهنــا تســاعد علــى بلــوغ   كــبرياً علــوم وتكنولوجيــا الفضــاء إســهاماً
األهداف اليت تضعها املؤمترات الرئيسـية ومـؤمترات القمـة الـيت تعقـدها األمـم املتحـدة وتـؤدي         

ا يف خمتلف جوانب التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية علـى كوكـب األرض.   حيوي دوراً
استدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد مسـألة ال تعـين وهتـم املشـاركني         مث فإنَّ ومن

فحســب، بــل كــذلك اجملتمــع   ا والــراغبني يف املشــاركة فيهــا مســتقبالً يف أنشــطة الفضــاء حاليــ
  برمته.الدويل 

───────────────── 
نص اجلزء باء من هذه الوثيقة نص أويل يستند إىل الصيغة اليت توصل إليها الفريق العامل يف هناية مشاوراته  )٤(  

  .٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٦غري الرمسية صباح يوم 
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وهناك عدد متزايد من الدول واملنظمات احلكومية الدوليـة والكيانـات غـري احلكوميـة       -٢
اليت تستخدم بيئة الفضاء اآلن. ويشكل انتشار احلطـام الفضـائي وزيـادة إمكانيـات االصـطدام      
والتشويش على تشغيل األجسام الفضائية مصدر قلق بشأن اسـتدامة أنشـطة الفضـاء يف األمـد     

 وال سيما يف بيئيت املدار األرضي املنخفض واملدار الثابت بالنسبة لألرض. البعيد،

ــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية         -٣ ــر الســنني، نظــرت جلن ــى م وعل
خمتلف جوانب استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد من زوايا خمتلفـة. واسـتنادا    إىل

هود ذات الصلة اليت بذلتها كيانات أخرى، اقترح الفريـق العامـل   إىل هذه اجلهود السابقة واجل
املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد التـابع للجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة         
جمموعــة مــن املبــادئ التوجيهيــة الطوعيــة هبــدف اتبــاع هنــج شــامل إزاء تعزيــز اســتدامة أنشــطة  

  لبعيد.الفضاء اخلارجي يف األمد ا
واألساس الـذي تقـوم عليـه اجملموعـة التاليـة مـن املبـادئ التوجيهيـة الطوعيـة هـو إبقـاء              -٤

الفضاء اخلارجي بيئـة تشـغيلية مسـتقرة وآمنـة وخاليـة مـن الصـراعات مـن أجـل جيـل احلاضـر            
وأجيال املستقبل، ومتاحة لالستخدام يف أغراض سلمية وللتعاون الدويل، لصاحل مجيـع البلـدان   

متييــز. وتتنــاول املبــادئ أيِّ النظــر عــن درجــة تطورهــا االقتصــادي أو العلمــي وبــدون بصــرف 
ــان        ــة والتنظــيم والتشــغيل واألم ــة بالسياســات العام ــة جوانــب أنشــطة الفضــاء املتعلق التوجيهي

أيضـاً  والتعاون الدويل وبنـاء القـدرات واجلوانـب العلميـة والتقنيـة. وتراعـي املبـادئ التوجيهيـة         
اردة يف تقرير فريق اخلرباء احلكوميني املعين بتدابري كفالة الشفافية وبنـاء الثقـة يف   التوصيات الو

      )٥(.أنشطة الفضاء اخلارجي
      النطاق والتنفيذ  - باء  

ُتعرَّف استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد بأهنا القيام هبذه األنشـطة علـى     -٥
يف متكــني مجيــع الــدول والكيانــات احلكوميــة وغــري   حنــو حيقــق التــوازن بــني األهــداف املتمثلــة 

احلكوميــة مــن استكشــاف واســتخدام الفضــاء اخلــارجي ألغــراض ســلمية ال غــري واحلاجــة إىل  
  محاية بيئة الفضاء اخلارجي مبراعاة احتياجات جيل احلاضر وأجيال املستقبل.

ب حتقيـق التـوازن   والتطوير املستدام ألنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد [يتطلـ        -٦
بني] [ينبغي أن يراعي] احتياجات الدول واملنظمات احلكومية الدوليـة واجملتمـع الـدويل بوجـه     

ــتخداماً     ــتخدام الفضــاء اخلــارجي [اس ــام إىل اس ــاًمكثَّ ع ــتخداماًف ــداً ] [اس ــة،  متزاي ــن جه ]، م
───────────────── 

  )٥( A/68/189.  



 

20V.16-03707 
 

A/AC.105/C.1/L.354  

ة وخاليـة مـن   و[قدراهتا على] [حاجتها إىل] إبقاء الفضاء اخلارجي بيئة تشـغيلية آمنـة ومسـتقر   
الصراعات من جهة أخرى.] [وستزداد أمهية حتقيق هذا التـوازن كلمـا ازداد اسـتخدام الـدول     
واملنظمات احلكوميـة الدوليـة واجملتمـع الـدويل بوجـه عـام للفضـاء.] وينبغـي أن يفسَّـر مفهـوم           

ت ضــمان االســتدامة ألنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد مبعــىن اتبــاع الــدول واملنظمــا  
احلكوميــة الدوليــة، فــرادى ومجاعــات، اســتراتيجيةً تفضــي إىل االســتمرارية يف حتســني عملــييت  
وضع وتنفيذ سياسة فضائية مبا من شأنه إتاحة مربرات وجيهة وفرص وحوافز عملية للحفـاظ  
على ذلك التوازن. ويتعني على الدول واملنظمات احلكومية الدوليـة أن تضـمن الفهـم والـدعم     

لك األهداف يف مجيع قطاعـات األنشـطة الفضـائية لـديها وفيمـا خيـص كـل اجلوانـب         التامني لت
  املتعلقة بتقرير السياسات الفضائية.

ويفترض مفهوم تنفيذ جمموعة املبادئ التوجيهية بـأن يكـون هنـاك َتقابـل أساسـي بـني         -٧
برصد اجتاهـات   مستوى االلتزام بالوفاء مبتطلبات األمان يف العمليات الفضائية، وعلى العموم،

األمان اليت قـد يكـون مـن املعقـول واملنصـف َتوقُّـع إبـدائها مـن طـرف اجلهـات احلديثـة العهـد             
باملشاركة يف أنشـطة الفضـاء اخلـارجي، ومسـتوى املعرفـة واخلـربة الـذي بلغتـه تلـك اجلهـات.           
 وينبغــي االتفــاق علــى أنــه كلمــا ازدادت القــدرات التقنيــة وغريهــا مــن القــدرات ذات الصــلة   
املتاحــة لدولــة معينــة، وجــب عليهــا التركيــز أكثــر علــى الوفــاء باملســؤوليات املرتبطــة بضــمان   
األمــان. ويف حــال َتطلَّــب تنفيــذ املبــادئ التوجيهيــة وضــَع معــايري وإجــراءات واحلفــاظ عليهــا،  
وهي مهمة قد تتبني صعوبتها بالنسبة للجهات املشاركة املذكورة، وجب علـى هـذه اجلهـات    

حتديد مفاهيم واعدة هبذا الشأن واشـتراط التحسـني التـدرجيي لبنـاء القـدرات علـى       السعي إىل 
  الصعيد احمللي.

ويستلزم مفهوم ضمان وتعزيز االسـتدامة ألنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد،        -٨
 باملعىن املأخوذ به على الصعيد الدويل واملبني يف املبـادئ التوجيهيـة، احلاجـة إىل حتديـد السـياق     
العام لالستمرارية يف حتسني الكيفية اليت تعيد هبا الدول واملنظمات احلكومية الدوليـة التأكيـد،   
وهـي تعكـف علـى إعــداد أنشـطتها الفضـائية وختطيطهـا والقيــام هبـا، علـى التزامهـا باســتخدام          
الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية وتــويل االعتبــار الواجــب لضــرورة محايــة بيئــة الفضــاء  

ارجي من أجل جيل احلاضر وأجيال املستقبل، وكـذلك حتديـد األسـاليب الكفيلـة بتحقيـق      اخل
أنَّ تلــك االســتمرارية. وينبغــي، مبراعــاة هــذه املهمــة األساســية، االنطــالق مــن افتــراض قــوي بــ

مصاحل الدول واملنظمات احلكومية الدولية يف الفضاء اخلـارجي، باعتبـار مـا هلـا أو ُيحتمـل أن      
مـع فـتح بـاب الفضـاء      متامـاً تبعات على الـدفاع/األمن القـومي، جيـب أن تتوافـق      يكون هلا من

اخلارجي أمام أنشطة االستكشاف واالستخدام مع احلفـاظ علـى وضـعه مبقتضـى املـادة األوىل      
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من معاهدة الفضاء اخلارجي ومبادئ القانون الدويل وقواعده ذات الصلة. وينبغي جتسيد هـذا  
وائح التنظيمية املعيارية اليت تعتمد عليهـا الـدول واملنظمـات احلكوميـة     النهج يف السياسات والل

الدولية يف حتديد املتطلبات التشغيلية املتعلقـة بالفضـاء اخلـارجي واسـتخدام القـدرات الفضـائية       
وإدارة موجوداهتا الفضائية أو ما يتصل هبا من موجودات استنادا إىل أسـس قانونيـة والتصـدي    

  اخلارجي. للطوارئ يف الفضاء
ــدول       -٩ ــة إىل جمموعــة كــبرية مــن املعــارف واخلــربات لــدى ال ــادئ التوجيهي وتســتند املب

واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة والكيانــات غــري احلكوميــة الوطنيــة والدوليــة. ومــن مث فهــي هتــم  
الكيانات احلكومية وغري احلكومية على حد سواء، كما تتعلق جبميـع أنشـطة الفضـاء، اجلاريـة     

واملزمــع القيــام هبــا، وجبميــع مراحــل البعثــات الفضــائية، مبــا يف ذلــك اإلطــالق والتشــغيل  منــها 
 والتخلص من املكونات يف هناية البعثة.

لوضـع ممارسـات وأطـر لألمـان علـى       واملقصود من املبادئ التوجيهية أن ُتتخذ أساسـاً   -١٠
رجي، مع الـتمكني يف الوقـت   الصعيدين الوطين والدويل فيما يتعلق بالقيام بأنشطة الفضاء اخلا

 ذاته من توخي املرونة يف تكييف هذه املمارسات واألطر حبسب الظروف اخلاصة بكل بلد.

ويشـــمل اإلطـــار القـــانوين ذو الصـــلة باملبـــادئ التوجيهيـــة معاهـــدات األمـــم املتحـــدة    -١١
املعـايري  املمارسـات وأسـاليب العمـل و   أيضـاً  ومبادئها احلالية بشأن الفضـاء اخلـارجي. وتراعـى    

أنَّ الفضــاء، باعتبــار  التقنيــة والسياســات العامــة احلاليــة واخلــربات املكتســبة مــن القيــام بأنشــطة
القصد من املبادئ التوجيهية أن تكمل اإلرشادات املتاحة فعال يف املعايري واملتطلبات التنظيميـة  

 احلالية.

أنَّ جـب القـانون الـدويل، غـري     واملبادئ التوجيهية، يف حد ذاهتا، غـري ملزمـة قانونـاً مبو     -١٢
ــدويل وقواعــده       ــادئ القــانون ال ــذها ينبغــي أن تكــون متســقة مــع مب اإلجــراءات املتخــذة لتنفي
املنطبقة. وقد صيغت من منطلق حتسني ممارسات الدول واملنظمات الدولية فيما يتعلق بتطبيـق  

ادئ التوجيهيـة بأهنـا   مبادئ القانون الدويل وقواعده ذات الصلة. وينبغـي عـدم تفسـري هـذه املبـ     
 تنقيح أو تكييف أو إعادة تفسري هلذه املبادئ والقواعد.

ويعترب تنفيذ املبادئ التوجيهية خطـوة حكيمـة وضـرورية يف سـبيل محايـة بيئـة الفضـاء          -١٣
اخلارجي من أجـل أجيـال املسـتقبل. وينبغـي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة والكيانـات          

الدولية أن تتخذ طواعيةً تدابري، من خالل اآلليات املعمـول هبـا لـديها،    غري احلكومية الوطنية و
  لضمان تنفيذ هذه املبادئ التوجيهية إىل أبعد حد ممكن وجمد عمليا.
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وجتسد املبادئ التوجيهية توافقا دوليا يف اآلراء بشأن التـدابري الالزمـة لتعزيـز اسـتدامة       -١٤
إىل املســتوى املعــريف احلــايل واملمارســات   اســتناداًأنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد،   

املعمول هبا. وسيتعني، كلما ازداد فهـم خمتلـف العوامـل الـيت تـؤثر يف اسـتدامة أنشـطة الفضـاء         
اخلارجي يف األمد البعيد، مراجعة جمموعة املبادئ التوجيهية، مع إمكانيـة تنقيحهـا علـى ضـوء     

 ما يستجد من استنتاجات.
   

    دئ التوجيهية بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيداملبا  - ثانياً 
تســتند اجملموعــة التاليــة مــن املبــادئ التوجيهيــة الطوعيــة، الــيت تضــع مفهــوم [ضــمان       -١٥

ــية        ــايري األساسـ ــدد املعـ ــد، وحتـ ــد البعيـ ــارجي يف األمـ ــاء اخلـ ــطة الفضـ ــتدامة أنشـ ــز] اسـ وتعزيـ
طـار، إىل مبـدأ مفـاده ضـرورة إبقـاء الفضـاء اخلـارجي        للممارسات الوطنية والدولية يف هذا اإل

بيئة تشغيلية مستقرة وآمنة وخالية مـن الصـراعات مـن أجـل جيـل احلاضـر وأجيـال املسـتقبل،         
ومتاحـــة لالســـتخدام يف األغـــراض الســـلمية وللتعـــاون الـــدويل. وينبغـــي للـــدول واملنظمـــات   

ادة املطـردة يف إمكانيـة التنبـؤ بأنشـطة     احلكومية الدولية أن تغتـنم بالكامـل الفـرص املتاحـة للزيـ     
ــة خمصصــة هلــذا       ــاء الثقــة يف هــذا اجملــال، مــن خــالل اختــاذ تــدابري عملي الفضــاء وشــفافيتها وبن

مــن شــأن ذلــك املســاعدة علــى تنفيــذ املبــادئ التوجيهيــة بشــأن اســتدامة أنشــطة  نَّ الغــرض، أل
 الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.

ت احلكومية الدولية، تنفيذاً للمبادئ التوجيهية بعنايـة وفعاليـة،   وينبغي للدول واملنظما  -١٦
أن تشــترط إنشــاء وتفعيــل نظــام مناســب للتنظــيم الــداخلي وآليــات للتعــاون الــدويل مــن أجــل 
تنفيذ الوظائف ذات الصلة هبدف أداء املهام املتعلقة بضمان [وتعزيز] اسـتدامة أنشـطة الفضـاء    

ــة حتديــد مجيــع    اخلــارجي يف األمــد البعيــد. وُتتــر  ــة حري ــة الدولي ك للــدول واملنظمــات احلكومي
  متييز].أيِّ جوانب التعاون بينها على أساس التساوي والتوافق بني األطراف [، بدون 

واهلــدف مــن املبــادئ التوجيهيــة، كمــا تنفــذها الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة      -١٧
إلجياد السبل والوسائل العمليـة الكفيلـة    باستخدام الوسائل املناسبة، هو إتاحة إطار عمل فعال

بزيادة ترشيد أنشطة الفضـاء اخلـارجي مـن حيـث التنظـيم، حبيـث تسـتطيع الـدول واملنظمـات          
احلكومية الدولية القيام بتلك األنشطة باستخدام اآلليـات احلاليـة وإنشـاء آليـات جديـدة ميكـن       

ــات الف    ــة احلاجــة إىل تطــوير اإلمكان ــا يف تلبي ــل عليه ــاون    التعوي ضــائية مــن خــالل جهــود التع
ــات          ــان العملي ــة الفضــاء اخلــارجي وبأم ــا يلحــق ببيئ ــل إىل أدىن حــد مم ــى التقلي واملســاعدة عل

  الفضائية من أضرار جسيمة، أو جتنب تلك األضرار قدر اإلمكان.
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وعند السعي إىل حتقيق اهلدف املتمثل يف ضمان اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف       -١٨[
أعمـال أو  أيِّ د، ينبغـي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن متتنـع عـن القيـام بـ         األمد البعيـ 

شـكل مـن األشـكال،    أيِّ ممارسات، وكذلك عن اسـتخدام سـبل أو أسـاليب ميكـن أن تـؤثر بـ      
ــى           ــة، عل ــده املنطبق ــدويل وقواع ــانون ال ــادئ الق ــا خيــالف مب عــن قصــد أو عــن غــري قصــد، مب

علــى النحــو نفســه [و/أو [تــؤدي إىل راً تلحــق هبــا أضـرا  موجـودات يف الفضــاء اخلــارجي و/أو 
  نشوء ظروف قد] يتعذر معها تنفيذ املبادئ التوجيهية بالشكل املناسب].]

من العناصر املكونة ملفهوم ضـمان اسـتدامة أنشـطة الفضـاء      وينبغي، دون املساس بأيٍّ  -١٩
رصد املخاطر بغـرض حتديـد   نَّ أاخلارجي يف األمد البعيد واملمارسات الرامية إىل ذلك، إدراك 

العوامــل الــيت تــؤثر يف طبيعــة وحجــم املخــاطر يف خمتلــف قطاعــات أنشــطة الفضــاء اخلــارجي     
واألحوال والتطورات اخلطرة احملتمـل حـدوثها يف بيئـة الفضـاء أكثـُر املهـام صـعوبة مـن حيـث          

نظمـات احلكوميـة   هتيئة ظروف مواتية لتنفيذ ومراعاة أساليب العمل الـيت ميكـن هبـا للـدول وامل    
الدوليــة، علــى ضــوء اللــوائح التشــريعية والتعاهديــة املنطبقــة، أن تتعــاون بفعاليــة بــأن تتناصــح    

  ويساعد بعضها بعضا جبميع السبل العملية املمكنة.
وقد ُصنفت املبادئ التوجيهية ضمن الفئـات التاليـة تسـهيالً لتنفيـذها علـى يـد خمتلـف          -٢٠

مية: السياسة العامة واإلطار التنظيمي ألنشـطة الفضـاء؛ وأمـان    الكيانات احلكومية وغري احلكو
العمليات الفضائية؛ والتعاون وبناء القدرات والتوعية على الصعيد الدويل؛ والبحـث والتطـوير   

      يف اجملالني العلمي والتقين؛ والتنفيذ والتحديث.
    السياسة العامة واإلطار التنظيمي ألنشطة الفضاء  - ألف  

إرشادات موجهة إىل احلكومـات واملنظمـات    )٦(١٠و ٩و ٨و ٧و ٦بادئ التوجيهية ترد يف امل
احلكومية الدولية املعنية، اليت تأذن بأنشـطة فضـائية أو تقـوم هبـا، بشـأن وضـع سياسـات عامـة         
وأطر تنظيمية وممارسات تدعم استدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد. كمـا تعيـد        

ــة اســ    ــى أمهي ــد عل ــراض  التأكي ــري تخدام الفضــاء ألغ ــلمية ال غ ــذ ])٧([س ــدابري لضــمان   وتنفي ت
───────────────── 

وبذلك اختفى  ٦ يف نص مشروع املبدأ التوجيهي ٥املبدأ التوجيهي أُدرجت األفكار الواردة يف مشروع  )٦(  
  .من جمموعة مشاريع املبادئ التوجيهية ٥نص مشروع املبدأ التوجيهي 

"استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه  استعمال الصيغة التالية:وجاهة َتقرَّر إعادة النظر يف مدى  )٧([  
"استكشاف الفضاء اخلارجي : من ذلك بدالً و الصيغة التاليةبرمته أ" يف النص ال غريألغراض سلمية 

"، يف ضوء السياق املباشر للتنظيم القانوين الدويل، أي املادة الرابعة حصراً واستخدامه ألغراض سلمية
تبادل ختصيص مناقشات إضافية للسعي إىل  لوفودلوينبغي . أحكام معاهدة الفضاء اخلارجيوغريها من 

مجيع الظروف  إىلالنظر ب، يف الواقع ال غري" مفهوم ''ألغراض سلميةما يستتبعه ن وجهات النظر بشأ
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حـوادث قـد   أيِّ الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي من أجل احليلولـة دون وقـوع   
على القيام بأنشطة الفضاء اخلارجي يف أغراض سلمية وعلى أمنها وأماهنـا. وتتنـاول    تؤثر سلباً

تنظيميــة وطنيــة  ات الــيت تقــوم بأنشــطة الفضــاء اخلــارجي أطــراًهــذه اإلرشــادات اعتمــاد الكيانــ
وتروجيها للتدابري الطوعية املوصى هبا زيادةً يف أمان هذه األنشـطة واسـتدامتها. وتتضـمن هـذه     

تـدابري تيسـر اإلطْـالع علـى معلومـات بشـأن األجسـام الفضـائية واألحـداث          أيضـاً  اإلرشادات 
      ة بالكيانات املسؤولة عن عمليات املركبات الفضائية.املدارية وعلى بيانات االتصال اخلاص

    ٦املبدأ التوجيهي     
    تعزيز املمارسة املتمثلة يف تسجيل األجسام الفضائية    

    .]معروضتان على الوفود للنظر فيهما ١‐٦ترد أدناه صيغتان بديلتان للفقرة [
    ]١[البديل     

ــدول واملنظمــات احلكو    -١-٦[   ــة، دعمــاً ألهــداف   ينبغــي أن تواظــب ال ــة الدولي مي
كـــانون الثاين/ينـــاير  ١٤اتفاقيـــة تســـجيل األجســـام املطلقـــة يف الفضـــاء اخلـــارجي املربمـــة يف  

، على اختاذ تدابري تضمن التنفيذ الفعال والشامل إلجراءات التسجيل املنصـوص عليهـا   ١٩٧٥
سـات ناجحـة تتمثـل    يف تلك االتفاقية. كما ينبغي هلا يف هذا السـياق أن تتعهـد بـاخلروج بسيا   

ــز          ــق بتعزي ــا يتعل ــام املنجــزة فيم ــى أســاس امله ــة، عل ــة معياري ــوائح تنظيمي ــة ول يف أدوات عملي
د يف القــرارات والتوصــيات املمارســة املتمثلــة يف تســجيل األجســام الفضــائية علــى النحــو احملــدَّ 

معلومـات   ذات الصلة الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة، حبيث حتظى إجراءات تقـدمي 
مفصلة عن التسجيل بقبول دويل واسع النطاق مع استدامتها يف األمـد البعيـد. وينبغـي للـدول     
واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة أن تتصــرف يف هــذا امليــدان بــالتحلي بــروح املســؤولية، معتــربةً   

ــ التســجيل الصــحيح لألجســام الفضــائية عــامالً    ا يف ضــمان األمــن يف الفضــاء اخلــارجي،   هام
نبغي هلا بنـاء علـى ذلـك أن تسترشـد باملبـادئ األساسـية التاليـة وأن ُتخضـع سياسـاهتا لتلـك           وي

    املبادئ.]

───────────────── 
تفسري معناه وآثاره من  علىاملزيد من الوضوح والدقة  إضفاءإمكانية مع النظر يف ذات الصلة، والعوامل 

ا يف حاليوجاهة الصيغة الواردة  أن يؤكِّدواضحة. ومن شأن التوافق يف اآلراء معايري  استخدامخالل 
  النص.]
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    ]٢[البديل     
ألحكـــام  وفقـــاًينبغـــي للـــدول واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة أن تضـــمن،   -١-٦[  

ــة يف       ــارجي املربمـ ــاء اخلـ ــة يف الفضـ ــام املطلقـ ــجيل األجسـ ــة تسـ ــداف اتفاقيـ ــانون  ١٤وأهـ كـ
ملــا أوصــت بــه اجلمعيــة  وفقــاً، [وعنــد النظــر يف تعزيــز ممارســات التســجيل ١٩٧٥/ينــاير الثاين

،] [وكذلك للقواعد القانونية الدولية ذات الصلة،] التنفيـذ الفعـال   ٦٢/١٠١العامة يف قرارها 
ــاً   ــة     والشــامل ملمارســات التســجيل. وحتقيق ــدول واملنظمــات احلكومي هلــذا الغــرض، ينبغــي لل

د ما يلزم من سياسات عامة ولوائح تنظيمية ترمي إىل تعزيز تلـك املمارسـات،   الدولية أن تعتم
خاصة وأهنا تتيح معلومات مفصلة عن األجسام الفضائية وعن تشغيلها وحالتـها، حـىت حتظـى    
تلـك املمارسـات بقبــول دويل واسـع النطــاق وتتحقـق هلــا االسـتدامة يف األمــد البعيـد. وينبغــي       

الدوليــة أن تســعى، متحليــةً بــروح املســؤولية، وراء بلــوغ هــذه    للــدول واملنظمــات احلكوميــة 
يف ضـمان األمـن واألمـان يف     حامساً الغاية، باعتبار التسجيل الصحيح لألجسام الفضائية عامالً

هلـذه   السـتدامة األنشـطة الفضـائية يف األمـد البعيـد. وحتقيقـاً       الفضاء اخلـارجي، ومـن مث شـرطاً   
أذن بإطالق جسم يف الفضاء اخلارجي وتشرف على هذا اإلطـالق،  الغاية، ينبغي للدولة اليت ت

للمــادة السادســة مــن معاهــدة الفضــاء اخلــارجي، ضــمان أن ُيتخــذ قبــل اإلطــالق، علــى    وفقــاً
النحو الواجـب، مجيـع مـا يلـزم مـن ترتيبـات والتزامـات حـىت تسـجل الدولـة (إحـدى الـدول)             

  )٨(املطِلقة اجلسم بالشكل الصحيح.]
ــي  -٢-٦   ــذها       ينبغ ــيت ُتنِف ــة ال ــنص بوضــوح يف الصــكوك التنظيمي ــراض و/أو ال االفت

الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة وذات الصــلة بالسياســات الفضــائية بأنــه ال جيــوز للــدول 
واملنظمات احلكومية الدولية أن تقوم، شكليا، بإغفال إجراءات التسجيل أو تنفيـذها  ا أو عملي

ترتـب علـى عـدم تسـجيل األجسـام الفضـائية انعكاسـات سـلبية         بشكل غري صحيح، وأنه قد ي
ــة       خطــرية فيمــا خيــص ضــمان أمــان العمليــات الفضــائية. وينبغــي للــدول واملنظمــات احلكومي

تشـجع علـى هـذه املمارسـات أو      الدولية أن [تـثين عـن ممارسـات االمتنـاع عـن التسـجيل وأالَّ      
ــز ممارســات [تســجيل] تتعــارض مــع   تــدعم أو جت ســبب كــان] [أالَّيِّ تــدعمها أو جتيزهــا أل ي

االلتزامــات مبوجــب اتفاقيــة التســجيل]. كمــا ينبغــي البحــث عــن حلــول مــىت أثــارت عمليــات 
إطــالق حمــددة ألجســام فضــائية مســائل قانونيــة أو تقنيــة تســتوجب تــوخي احلــرص يف تنفيــذ    

    إجراءات التسجيل.
───────────────── 

، ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٩إىل  ٥اقُترح، أثناء االجتماع املعقود بني دورتني يف الفترة من  )٨(  
  .بالقبول ٣-٦للفقرة  ٢اجلملة األخرية من هذه الفقرة إذا حظي البديل  حذف
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    .]للنظر فيهما معروضتان على الوفود ٣‐٦ترد أدناه صيغتان بديلتان للفقرة [
    ]١[البديل     

ــدم تســجيل جســم فضــائي      -٣-٦[   ــاًإذا أمكــن [االدعــاء] املعقــول بع ــايري  وفق للمع
ــة العامــة، جــاز للــدول واملنظمــات      ــة التســجيل ويف قــرارات اجلمعي املنصــوص عليهــا يف اتفاقي

الدوليـة الـيت    احلكومية الدولية أن توجه طلبا إىل الدولة (الدول)/املنظمة (املنظمات) احلكوميـة 
ا ُيفترض أهنا امتنعـت عـن التسـجيل، تلـتمس فيـه منـها أن توضـح نواياهـا أو أن تـدحض رمسيـ          

ــرد علــى تلــك    أيِّ ادعــاء عــدم التســجيل. وينبغــي تعليــل    افتــراض بعــدم التســجيل. وينبغــي ال
الطلبات والتعليق على عدم التسجيل املفترض بغية تصحيح ما قـد يكـون هنـاك مـن تصـورات      

شــواغل. وينبغــي للــدول/املنظمات احلكوميــة الدوليــة الــيت توجَّــه إليهــا أيِّ و/أو تبديــد  خاطئــة
قصـد حمـدد وراء   أيِّ دوافع خفية و/أو أيِّ تلك الطلبات أن تثبت، عند االقتضاء، عدم وجود 

ما حيدث فعال مـن امتنـاع عـن التسـجيل. [والـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة ملزمـة بـأن           
    الطلبات.]  ة استخدام احلق يف توجيه تلكتتفادى إساء

    ]٢[البديل     
ينبغــي للدولــة الــيت ســيطلَق مــن أراضــيها أو مــن مرافقهــا جســٌم فضــائي أن     -٣-٦[  

تتصــل، قبــل إطــالق اجلســم الفضــائي وعنــد عــدم وجــود اتفــاق مســبق، بالــدول أو املنظمــات  
الفضـائي مـن أجـل االتفـاق علـى      الدولية اليت ميكن وصفها بأهنـا الـدول املطِلقـة لـذلك اجلسـم      

الدولة الـيت ينبغـي هلـا، أو الكيـان الـذي ينبغـي لـه، تسـجيل اجلسـم الفضـائي. وعقـب إطـالق             
اجلسـم  أنَّ جسم فضائي، وإذا حدث أن كان لدى دولة (دول) سـبب يـدعوها إىل االعتقـاد بـ    

ن قــد الفضـائي لــن يســجَّل، كـان علــى تلــك الــدول أن تنسـق مــع الــدول الـيت حيتمــل أن تكــو    
أطلقت ذلك اجلسم و/أو مع الدول اليت هلا والية قضائية أو سيطرة على اجلسم الفضـائي غـري   
املســجل مــن أجــل حتديــد الدولــة الــيت ينبغــي هلــا، أو الكيــان الــذي ينبغــي لــه، تســجيل اجلســم  

بشأن التسجيل، كـان علـى تلـك الدولـة أن     راً حال تلقي إحدى الدول استفسا الفضائي. ويف
بغيـة حتديـد الدولـة الـيت ينبغـي هلـا، أو الكيـان        يا الستفسار يف أقرب وقت ممكن عملترد على ا

  الذي ينبغي له، تسجيل اجلسم الفضائي.]
ينبغي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة [أن خيـوَّل، بشـكل دائـم،      -٤-٦  

نه مـن أن حيقـق علـى    متكِّ الصالحية الالزمة الختاذ إجراءات من أجل إنشاء وتعهُّد آلية تنفيذية
ــة         ــة الدولي ــدول واملنظمــات احلكومي ــد ال ــل يف تشــجيع وضــمان َتقَيُّ ــرضٍ اهلــدف املتمث حنــو ُم
مبمارسة موحدة فيما يتعلـق بتقـدمي معلومـات مفصـلة عـن التسـجيل. وينبغـي للمكتـب، علـى          
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ليـات  وجه التحديد،] أن يؤدي بفعالية مهام متكاملة خبصوص ما يلي: مجع معلومات عـن عم 
اإلطالق املدارية املنفذة (أي عمليات اإلطالق اليت متت فعـال وأسـفرت عـن وضـع أجسـام يف      
مــدار أرضــي أو أبعــد) وعــن األجســام املداريــة (أي األجســام الفضــائية الــيت أُطلقــت فعــال إىل  

وإسناد تسميات دولية لعمليات اإلطـالق املداريـة واألجسـام املداريـة      مدار أرضي أو أبعد) [؛
  لنظام جلنة أحباث الفضاء، عالوة على موافاة دول التسجيل بتلك التسميات]. اًوفق

ينبغــي للــدول املطِلقــة، وللمنظمــات احلكوميــة الدوليــة عنــد االقتضــاء، أن          -٥-٦  
تتحمل املسؤولية عن أن تطالـب، بنـاء علـى أسـباب مشـروعة، مقـدمي خـدمات اإلطـالق يف         

ع شروط التسجيل املنصوص عليها يف اتفاقيـة التسـجيل،   الفضاء واملستفيدين منها باستيفاء مجي
وأن تشجع تلـك اجلهـات علـى النظـر يف جـدوى تـوفري معلومـات مفصـلة عـن التسـجيل وأن           

علـى  يا مؤسسـ  حتثها على ذلك. وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية اليت أضفت طابعـاً 
يل أن تسـعى جاهـدة إىل اإلبقـاء علـى     املمارسة املتمثلة يف توفري معلومـات مفصـلة عـن التسـج    

تلــك املمارســة. [ويف احلــاالت الــيت ال تعــود فيهــا تلــك املمارســة متفقــة مــع مصــاحل دولــة مــا، 
وخاصة من منظور سياساهتا لألمن القومي، أو مع مصاحل منظمة حكوميـة دوليـة، خاصـة مـن     

ة أن حتدد، يف بيان رمسي ترسـله  املنظور األمين، ينبغي للدولة أو املنظمة احلكومية الدولية املعني
  إىل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، الظروف اليت تتعذر معها مواصلة تلك املمارسة.]

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، متحليـةً بـروح املسـؤولية هبـدف       -٦-٦[  
ضـاع  ضمان أمان العمليات الفضائية، أن توفر أقصى قدر ممكن مـن املعلومـات الـيت تصـف أو    

(حالة) اجلسم الفضائي املعين والتغريات اليت تطرأ على موضعه املداري. وينبغي تقـدمي وصـف   
للقائمـة اإلرشـادية التاليـة لظـروف حتليـق ذلـك اجلسـم،         وفقـاً أوضاع (حالة) اجلسم الفضـائي  

وهــو مــا جيــب اعتبــاره مســامهة مباشــرة يف حتقيــق اهلــدف املتمثــل يف ضــمان أمــان العمليــات     
مـن قـرار اجلمعيـة    ‘ ٢‘(ب)  ٢للحاالت املفترضة يف الفقـرة الفرعيـة   يا وظيف ومعادالً الفضائية
  :٦٢/١٠١العامة 

  إهناء تشغيل جسم فضائي أو جتديده؛  (أ)  
فقـــدان القـــدرة علـــى تشـــغيل جســـم فضـــائي مـــن جـــراء خلـــل تقـــين أو           (ب)  
  أخرى؛  ألسباب
ــع ظ       (ج)   ــق جســم فضــائي م ــتحكم يف حتلي ــى ال ــدرة عل ــدان الق ــال  فق ــور احتم ه

التشويش الضار لترددات راديوية علـى وصـالت راديويـة ألجسـام فضـائية أخـرى عاملـة و/أو        
  احتمال االقتراب اخلطري من أجسام فضائية أخرى عاملة؛  
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انفصال سواتل تابعة و/أو عناصر تكنولوجية ألجسام فضـائية (إذا كـان هـذا      (د)  
  االنفصال متوخى)؛

عن قصـد إىل تغـيري خصـائص اجلسـم الفضـائي الـيت        نشر عناصر بنيوية تؤدي  (ه)  
  تؤثر يف مدة بقائه يف املدار (إذا كان هذا النشر متوخى).]

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، متصرفةً على النحو ذاته، أن تـوفر    -٧-٦  
مـن  ‘ ٣‘(أ)  ٤أقصى قدر ممكن من املعلومات اليت ُيفترض توفريهـا بنـاء علـى الفقـرة الفرعيـة      

، والـيت تصـف الـتغريات الطارئـة علـى املوضـع املـداري للجسـم         ٦٢/١٠١قرار اجلمعية العامة 
  للقائمة اإلرشادية التالية: وفقاًالفضائي، وذلك 

التغــيري املقصــود يف البــارامترات املداريــة للجســم الفضــائي الــذي يــنجم عنــه      (أ)  
  ب من األرض؛انتقال اجلسم الفضائي إىل منطقة أخرى يف الفضاء القري

وضع جسـم فضـائي يف مـدار للمخلفـات الفضـائية أو يف مـدار يـنخفض فيـه           (ب)  
  العمر التسياري؛

  إىل األرض؛  تغيُّر املوضع يف املدار الثابت بالنسبة  (ج)  
تغيري (ال تترتب عليه تغيريات كبرية يف البارامترات املدارية األساسية) ملوضـع    (د)  

ة من السواتل من موقع إىل آخر ضمن اهليكل املداري لتلـك  مركبة فضائية عاملة ضمن كوكب
  الكوكبة.
يف حال احتواء اجلسم الفضائي املطلق على أجسام فضائية أخرى مـن املزمـع     -٨-٦  

فصلها عنه مستقبال من أجل حتليـق مـداري مسـتقل، كـان علـى الـدول واملنظمـات احلكوميـة         
ي (يف مرحلـة القيـد يف سـجالهتا وعنـد موافاهتـا      الدولية، أثناء تسجيلها اجلسَم الفضائي الرئيسـ 

األمــني العــام لألمــم املتحــدة مبعلومــات التســجيل)، أن تــبني (علــى شــكل مالحظــات هامشــية  
مثال) عدد األجسام الفضـائية املزمـع فصـلها عـن اجلسـم الرئيسـي وأمساءهـا، علمـا بأنـه ينبغـي           

  يف تسجيل الحق. عدم إعطاء تلك األجسام الفضائية أمساء خمتلفة أو معدلة
ــاً[  -٩-٦[   ــة    وفقــ ــة العامــ ــرار اجلمعيــ ــة    ٦٢/١٠١لقــ ــات املتعلقــ ــأن املمارســ بشــ

من اتفاقية التسجيل،] ينبغي للـدول واملنظمـات    ٤من املادة  ٢بالتسجيل،] [اتساقا مع الفقرة 
احلكومية الدولية أن تقدم إىل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي معلومات عن مجيـع األنشـطة أو   

م الفضـائية الـيت تنطـوي علـى اسـتخدام مصـادر قـدرة نوويـة يف الفضـاء اخلـارجي مـن            األجسـا 
  خالل اآلليات املقبولة دوليا.]
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    ٧املبدأ التوجيهي     
النص، يف األطر القانونية و/أو أطر السياسة العامة الوطنية، على     

    االلتزام بالقيام بأنشطة فضائية ألغراض سلمية ال غري
أو  الـيت تقـوم بأنشـطة يف الفضـاء اخلـارجي أو تـأذن بالقيـام هبـا         ينبغي للـدول   -١-٧  

تشرف عليها، وكذلك للمنظمات احلكومية الدولية اليت تقوم بتلك األنشطة، أن تتقيد باملبـدأ  
استكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه جيـب أن      أنَّ القائم منذ وقت طويل، والـذي مفـاده   
نبغي هلا أن تـنص، يف األطـر القانونيـة و/أو أطـر السياسـة      يكونا ملا فيه مصلحة كل البلدان، وي

ــام بتلــك األنشــطة ألغــراض ســلمية ال غــري. ودون       ــزام بالقي ــديها، علــى االلت ــة ل العامــة الوطني
تعريـــف مفـــاهيمي أوســـع قـــد يعطَـــى، يف إطـــار منظومـــة األمـــم املتحـــدة و/أو  املســـاس بـــأيِّ

غراض سـلمية ال غـري، [وقـد يسـتويف معـايري      املعاهدات الدولية، الستخدام الفضاء اخلارجي أل
إضافية حتقيقاً للهـدف املباشـر املتمثـل يف ضـمان وتعزيـز اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف          

ملـا تـنص عليـه املبـادئ التوجيهيـة، لـيس مـن شـأن القيـام بأنشـطة فضـائية             وفقـاً األمد البعيـد،]  
ــام بأنشــطة لل     ــة دون القي ــنظم    ألغــراض ســلمية ال غــري احليلول ــا تتيحــه ال رصــد [باالســتعانة مب

الفضــائية العســكرية مــن معلومــات ودعــم]، دون مســاس باالســتخدام املشــروع للمعلومــات     
املســـتمدة مـــن األنشـــطة الفضـــائية [لـــدعم الـــنظم العســـكرية]. وينبغـــي اعتبـــار هـــذا االلتـــزام 

 نظــام باســتخدام الفضــاء اخلــارجي ألغــراض ســلمية ال غــري متناســبا مــع ضــرورة املســامهة يف   
لتــدابري ضــمان الشــفافية وبنــاء الثقــة يف أنشــطة الفضــاء اخلــارجي واملشــاركة البنــاءة يف حــوار   
دويل، مبا يف ذلك إجراء مناقشات يف إطـار اجلمعيـة العامـة، بشـأن مـا قـد يواجـه أمـن الفضـاء          
 واستدامته من حتديات. وينبغي أن ختضـع املصـاحل األمنيـة املشـروعة الـيت قـد تكـون للـدول يف        

  الفضاء اخلارجي للقانون الدويل املنطبق وأن تراعى فيها املصاحل املشتركة للبشرية مجعاء.
ينبغي للدول، وال سيما الدول الـيت هلـا قـدرات كـبرية يف ميـدان الفضـاء، أن         -٢-٧ 

تســهم بفاعليــة يف حتقيــق اهلــدف املتمثــل يف منــع حــدوث ســباق تســلح يف الفضــاء اخلــارجي،  
ــار ذلــك شــرطاً  ــدويل يف جمــال استكشــاف الفضــاء اخلــارجي    يا أساســ باعتب ــز التعــاون ال لتعزي

للمادة الرابعـة مـن معاهـدة الفضـاء اخلـارجي، تتعهـد        وفقاًواستخدامه يف األغراض السلمية. و
نـوع آخـر مـن     أجسام حتمل أسـلحة نوويـة أو أيَّ  أيِّ الدول األطراف يف االتفاقية بعدم وضع 

حول األرض، أو وضع مثل هذه األسلحة على أجـرام مساويـة،    أسلحة الدمار الشامل يف مدار
طريقة أخرى. وبناء على ذلك، تشـجَّع الـدول علـى    أيِّ أو وضع أسلحة يف الفضاء اخلارجي ب

العمــل معــا مــن أجــل التصــدي للمخــاطر الــيت هتــدد الســلم واألمــن واألمــان واســتدامة أنشــطة  
يف مجلتــها راً أن تراعـي يف هـذا اإلطــار أمـو    الفضـاء اخلـارجي يف األمــد البعيـد. وينبغـي للــدول    



 

30V.16-03707 
 

A/AC.105/C.1/L.354  

ــة يف        ــاء الثقـــ ــفافية وبنـــ ــة الشـــ ــدابري كفالـــ ــين بتـــ ــوميني املعـــ ــرباء احلكـــ ــق اخلـــ ــر فريـــ تقريـــ
      )٩(اخلارجي.  الفضاء  أنشطة

      ٨املبدأ التوجيهي     
تنفيذ تدابري عملياتية وتكنولوجية لضبط النفس من أجل احليلولة دون حدوث تطورات     

        )١٠(ء اخلارجيسلبية يف الفضا
ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدوليـة، يف إطـار قيامهـا بتحديـد واعتمـاد        -١-٨  

ودعـم مهـام ومتطلبـات عملياهتـا الفضــائية، وإرشـاداهتا ومبادئهـا وإجراءاهتـا العملياتيـة املتعلقــة         
اجملـال   بأمن الفضاء، وبتحديد واستعمال ما يلزم مـن قـدرات بشـأن تقـدير احتياجاهتـا يف هـذا      

وتلبيتها، أن تضمن وجود إدراك أساسي لدى وكاالهتا وهيئاهتا احلكومية املعنيـة، عـالوة علـى    
الكيانات غري احلكومية املعنية اخلاضعة لواليتها القضائية و/أو لسيطرهتا، لضرورة املواءمـة بـني   

يري األهـــداف الـــيت تتوخاهـــا والوســـائل الـــيت تســـتخدمها تلـــك اجلهـــات، مـــن ناحيـــة، واملعـــا 
واملتطلبات املعنية املنصوص عليها يف القانون الدويل، مبا فيها أحكام املادة التاسعة من معاهـدة  

تلك العمليـات ال تشـوش علـى تشـغيل أجسـام      أنَّ الفضاء اخلارجي، كما ينبغي أن تتأكد من 
فضائية أجنبية، [ما مل يكن هذا [التشـويش] [التشـغيل] موضـوع موافقـة صـرحية مـن] [مـا مل        
ُتجــر مــا يلــزم مــن مشــاورات دوليــة مــع] الــدول أو املنظمــات احلكوميــة الدوليــة الــيت متــارس    
واليتها القضائية و/أو سيطرهتا على تلك األجسام. [يف حال احتمـال وقـوع تشـويش، ينبغـي     

  أن يكون موضوع اتفاق صريح بني األطراف املعنية.]
ــة الدوليــة، عنــد    -٢-٨   قيامهــا بعمليــات فضــائية   ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكومي

ترمي إىل مجع معلومات من أجل فهـم أفضـل لألجسـام املوجـودة يف مـدار قريـب مـن األرض        
وما يقع فيه من أحداث ويعتريه من أحوال، من خالل ما يلزم من عمليات اسـتطالع ورصـد   

ق علـى  من أجسام فضائية أجنبيـة والتحليـ  يا عامة، مبا قد يتطلب االقتراب مسافات قصرية نسب
مقربة منها [مبا يعّرض أمان تلك األجسام وأمنـها للخطـر]، أن تشـترط وجـود ضـمانات ملنـع       

[، مـن خـالل [تقييـد] [تـوخي احلــذر]     يا أو تشـغيل يــا تعـرُّض تلـك األجسـام آلثـار سـلبية، ماد     

───────────────── 
  )٩( A/68/189.  
، اقُترح نقل مشروع ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٩إىل  ٥أثناء االجتماع املعقود بني دورتني يف الفترة من   )١٠(

الفريق العامل مل يبت بعد يف هذه  هذا املبدأ التوجيهي إىل القسم املعنون "أمان العمليات الفضائية"، غري أنَّ
  .املسألة
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[تفــادي االســتخدام العشــوائي للتقنيــات] فيمــا خيــص [مســتخدميها] عنــد [فــرض] اســتخدام   
  من خالل اختيار حلول بديلة.]التقنيات و

حلدوث توترات أو أوضاع يف الفضاء اخلـارجي قـد تسـتوجب اختـاذ      تفادياً  -٣-٨[  
ما يلزم من تدابري للتصدي هلا، ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، كقاعدة عامة ومـن  

صــلة الــيت حتظــى  منطلــق إدراكهــا التــام للقيــود الــيت يفرضــها القــانون الــدويل واملعــايري ذات ال   
باعتراف دويل ويلزم اتباعها عند تقييم و/أو توجيه أعمال يف الفضاء اخلـارجي، االمتنـاع عـن    
أن تطبق على األجسام الفضائية األجنبية أسـاليب وتقنيـات ال تراهـا هـي نفسـها مالئمـة و/أو       

    ]هي طُبقت على أجسامها الفضائية.  مقبولة إن
كوميـة الدوليـة، خاصـة الـدول واملنظمـات الـيت       ينبغي للـدول واملنظمـات احل    -٤-٨  

إىل مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي     يا لديها قـدرات وممارسـات هبـذا الشـأن، أن [تقـدم سـنو      
بيانات [صحيحة] [بالصـيغة املناسـبة]، ومالحق/حتـديثات هلـا عنـد االقتضـاء، تتضـمن بشـكل         

ــة يف الفضــاء اخلــارجي علــى أســاس ا    عتبــارات عامــة متمثلــة يف  عــام،] [تقــدم] تقييمهــا للحال
احلفاظ على الفضاء اخلارجي كبيئة تشغيلية آمنة ومستقرة وخالية مـن الصـراعات، إضـافة إىل    

مـن التفصـيل) للظـواهر واألحـداث الـيت تـؤثر يف       يا اخلصائص املميزة (بالقدر الذي تراه ضرور
لتهديدات واألخطـار الـيت   أمن الفضاء اخلارجي [واليت ينبغي أن ُتراعى مراعاة تامة عند تقييم ا

      ض هلا األنشطة الفضائية.]تتعرَّ
    ٩املبدأ التوجيهي     
تنفيذ سياسات ترمي إىل منع التشـويش علـى تشـغيل أجسـام فضـائية أجنبيـة مـن خـالل             

    )١١(الوصول دون إذن إىل ما حتمله من معدات وبراجميات
  ]لى الوفود للنظر فيهمامعروضتان ع ٩ترد أدناه صيغتان بديلتان للمبدأ التوجيهي [
  

    ]١[البديل     
ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، عند تنظيمها وإدارهتـا للوظـائف     -١-٩[  

الرامية إىل ضمان القيام بالعمليات الفضائية بأمـان وبـروح املسـؤولية، مبراعـاة أمـور يف مجلتـها       
تنخـرط و/أو تشـترك، علـى حنــو     متطلبـات املـادة السادسـة مـن معاهـدة الفضــاء اخلـارجي، أالَّ      

───────────────── 
ع ، اقُترح نقل مشرو٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٩إىل  ٥أثناء االجتماع املعقود بني دورتني يف الفترة من   )١١(

الفريق العامل مل يبت بعد يف هذه  هذا املبدأ التوجيهي إىل القسم املعنون "أمان العمليات الفضائية"، غري أنَّ
  .املسألة
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ــدَمج، يف  يِّ مباشــر أو غــري مباشــر، يف أنشــطة فيهــا دعــم أو مســاعدة أل   ممارســة تتطلــب أن ُي
أجسام فضائية و/أو مكوناهتا املزمع تصديرها أو استخدامها من جانـب مـتلقِّني (مسـتخِدمني)    

 مة أصـالً راجميـات مصـمَّ  أجهـزة و/أو ب  أجانب عن طريق البيع أو االستئجار أو غـري ذلـك، أيُّ  
احية الوظيفية، للتمكني مـن التشـويش دون إذن علـى التشـغيل العـادي      ، من النرة عمداًأو حموَّ

ــة و/أو الوصــول دون إذن إىل نظــم معلومــات تلــك األجســام.     ملعــدات أجســام فضــائية أجنبي
ــها          ــات اخلاضــعة لواليت ــزِم الكيان ــة أن ُتل ــة الدولي ــات احلكومي ــدول واملنظم ــي لل ــل، ينبغ وباملث

نات (تأكيـــدات) بامتناعهـــا وامتنـــاع موظفيهـــا أو القضــائية و/أو لســـيطرهتا بـــأن تقـــدم ضــما  
ممارسة مـن هـذا القبيـل.    أيِّ مستوى كان عن أيِّ املتعاقدين (املتعاقدين من الباطن) معها على 

وينبغي للدول أو املنظمات احلكومية الدولية اليت متارس واليتـها القضـائية و/أو سـيطرهتا علـى     
ــات الفضــائية و/أ   ــورِّدي املركب ــا و مكوناهتــا أن تشــهد رمس مصــنِّعي وم ــوِّي ــات   خبل هــذه املركب

مــن تلــك األجهــزة و/أو الرباجميــات املدجمــة، وذلــك يف إطــار اإلجــراءات    أيٍّواملكونــات مــن 
املكرســة للتحقــق مــن األمــن واألمــان وضــماهنما و/أو بنــاء علــى طلــب املتلقــي (املســتخِدم).    

ممارسـة مناقضـة لـذلك تبعـات     أيِّ لـى  وينبغي أن يكون من املعلـوم للجميـع بأنـه قـد يترتـب ع     
خطرية على أمان العمليـات الفضـائية، بغـض النظـر عـن الـدوافع الـيت قـد تـربر تلـك املمارسـة            

أجهــزة و/أو براجميــات مدجمــة معّينــة أو عــن يِّ و/أو بغــض النظــر عــن طبيعــة التــأثري احملتمــل أل 
األهداف النهائيـة املتوخـاة يف هـذا    نطاق هذا التأثري أو مدته أو شدته، أو معايري االستخدام أو 

ــا يف األجســام      نَّ الســياق، أل ــيت يتســىن إدماجه ــات األخــرى ال ــتحكم واملكون ــرامج ال حتــوير ب
علــى صــالحية األجســام الفضــائية الــيت  يا ســلب الفضــائية ميكنــها، عنــد التفعيــل، أن تــؤثر تــأثرياً 

ــة مهامهــا،     ــها للتشــغيل وعلــى اســتمرار هــذه األجســام يف تأدي ــها علــى وجــه    حتمل كمــا ميكن
  التحديد زيادة خطر حدوث أعطال واحتماالت وقوع أحداث/حوادث.

ممارســة يتناوهلــا هــذا املبــدأ التــوجيهي ويــراد منــها التــأثري يف    أيَّأنَّ إىل راً نظــ  -٢-٩  
أجسام فضائية أجنبية على حنو يؤدي، على وجه اخلصوص، إىل اإلخالل بـاألوامر املرسـلة إىل   

هي، يف اجلوهر، مبثابة حرمان للدول واملنظمات احلكومية الدوليـة الـيت متـارس     تلك األجسام،
ــا          ــن حقوقه ــك املوجــودات يف الفضــاء اخلــارجي م ــى تل ــيطرهتا عل ــها القضــائية و/أو س واليت

 تلك املمارسات تنتهك مبـادئ وقواعـد القـانون الـدويل و/أو ختـلُّ     أنَّ ومصاحلها، ينبغي اعتبار 
ــاد  ــداً املب ــادة التاســعة مــن معاهــدة الفضــاء اخلــارجي     هبــا، وحتدي ئ والقواعــد املســتمدة مــن امل

  وكذلك املعايري الراسخة بشأن املمارسات املتبعة حبسن نية والنـزاهة التجارية.
ينبغي للدول واملنظمات احلكوميـة الدوليـة أن تـويل االعتبـار الواجـب للسـبل         -٣-٩  

يــد املعــىن الــوارد يف هــذا املبــدأ التــوجيهي،  والوســائل الكفيلــة بتهيئــة ظــروف يتســىن فيهــا تأك 
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مباشــرة مــن جانــب هــذه الــدول واملنظمــات، ومــن جانــب الكيانــات غــري احلكوميــة اخلاضــعة  
ــة علــى املســتويني       لواليتــها القضــائية و/أو ســيطرهتا، وذلــك مــن خــالل اختــاذ إجــراءات عملي

يت ال غـىن عنـها لتوحيـد    املؤسسي والتقين. وينبغي بذل هذه اجلهود هبدف استيفاء الشـروط الـ  
اإلطار الدويل لتنظيم هذا اجملال، بصياغة واعتماد وثيقة مستقلة للسياسـة العامـة علـى مسـتوى     

      ]رفيع (على شكل ميثاق دويل، مثال).
    ]٢[البديل 
ينبغي للدول أن تتخذ تدابري معقولـة تضـمن سـالمة سلسـلة اإلمـداد حبيـث         -١-٩[  

ن يثقـوا يف أمـن منتجـات تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت.       يتسىن للمستخدمني النـهائيني أ 
وينبغـــي أن تســـعى الـــدول إىل منـــع انتشـــار األدوات والتقنيـــات اخلبيثـــة يف جمـــال تكنولوجيـــا 

      املعلومات واالتصاالت ومنع استخدام وظائف خفية ضارة.]
    ١٠املبدأ التوجيهي     
    )١٢(داالمتناع عن تغيري بيئة الفضاء الطبيعية عن عم    

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تـدعم االتفـاق بوضـوح علـى       -١-١٠  
الصــعوبات الــيت تكتنــف ضــمان األمــان والتحلــي بــروح املســؤولية يف تنفيــذ العمليــات          أنَّ 

ــتِّ  ــن ســوء اســتخدام         الفضــائية حت ــنجم ع ــد ت ــيت ق ــات ال ــب األزم ــى جتن ــز عل م ضــرورة التركي
ض الـنظم الفضـائية   نية لتغيري بيئة الفضاء الطبيعية عـن عمـد، ممـا يعـرِّ    التكنولوجيا والوسائل التق

للخطــر و/أو يتســبب يف إضــعافها، والــتحكم يف تلــك األزمــات. وينبغــي للــدول واملنظمــات    
احلكومية الدولية، حرصاً منـها، مـن خـالل املشـاركة و/أو التطبيـق [حسـب االقتضـاء]، علـى         

ــدول األطــرا   ــال ال ـــ] [امتث ــال [ل ــة    االمتث ــة حظــر اســتخدام تقنيــات التغــيري يف البيئ ـــ] اتفاقي ف ل
أيار/مـايو   ١٨أغراض عدائية أخرى اليت فُتح باب التوقيع عليهـا يف  يِّ ألغراض عسكرية أو أل

ا إىل تعزيـــز ، وســـعياً منـــه١٩٧٨تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٥ودخلـــت حيـــز النفـــاذ يف  ١٩٧٧
ألولويـة للجوانـب واملعـايري الـيت تلـيب احتياجـات       ز لتلك االتفاقية، أن تعطي ااملفهوم العام املمي

العمليات الفضائية من حيث ضـمان األمـان. وينبغـي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن        
راً مـن شــأن اسـتخدام تقنيــات تغـيري البيئــة ألغـراض ســلمية، وإن مل يكـن حمظــو     أنَّ تتفـق علــى  

───────────────── 
، اقُترح نقل مشروع ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٩إىل  ٥أثناء االجتماع املعقود بني دورتني يف الفترة من   )١٢(

الفريق العامل مل يبت بعد يف هذه  "أمان العمليات الفضائية"، غري أنَّهذا املبدأ التوجيهي إىل القسم املعنون 
  .املسألة
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علـى معـايري وإجـراءات ذات أمهيـة حامسـة يف       يف االتفاقية، أن يـؤدي، مـا مل يكـن قائمـاً    يا رمس
ضمان األمان، إىل اإلضرار باألجسـام الفضـائية العاملـة املوجـودة يف املـدار أو إتالفهـا ومـن مث        

تلـك  أنَّ إىل إحداث آثار واسعة النطاق و/أو طويلة األمـد و/أو بالغـة حسـب االتفاقيـة، مبعـىن      
ــة أو أيِّ  يتم و/أو الحقــاً حمــدقاً اآلثــار قــد تشــكل خطــراً   ثــل يف تشــظي أجســام فضــائية أجنبي

أجسام فضائية أخرى وقد تؤدي إىل انتشار احلطام الفضائي على نطـاق واسـع مبـا يتعـذر معـه      
  استخدام املدار.

واملقصود، يف هذا املبدأ التوجيهي، بالتالعب عن عمد بالعمليـات الطبيعيـة     -٢-١٠  
اإللكتـروين للغـالف األيـوين ودرجـة حرارتـه،       التحويُر املتعمد خلصائص بيئة الفضـاء (التركيـز  

ــية،         ــات الكهرمغنطيس ــة، وشــدة االنبعاث ــه الكيميائي ــوي وتركيبت ــالف اجلــوي العل ــة الغ وكثاف
وخصــائص األحزمــة اإلشــعاعية، مبــا يف ذلــك إنشــاء أحزمــة إشــعاعية اصــطناعية). وبنــاء عليــه  

ة الفضاء اخلـارجي وتنفيـذها،   ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، عند التخطيط ألنشط
تسمح للكيانات اخلاضعة لواليتها القضائية وسـيطرهتا بـأن تقـوم، باسـتخدام      تقوم و/أو أالَّ أالَّ

(باإلضــافة إىل العوامــل يا تقنيــات تغــيري قــد تــؤثر علــى حالــة بيئــة الفضــاء علــى حنــو يــؤثر ســلب  
ومـا يـرتبط هبـا مـن بـىن حتتيـة أرضـية        املوضوعية لبيئة الفضاء) على املركبـات الفضـائية العاملـة    

ــة. وينبغـــي للـــدول     ــادة األوىل مـــن االتفاقيـ ــار املـــذكورة يف املـ ــادل أو يضـــاهي اآلثـ بقـــدر يعـ
ــدرك    ــة أن ت ــة الدولي ــاًواملنظمــات احلكومي ــل    أنَّ  متام ــد يفضــي إىل تعطي ــأثري الســليب ق هــذا الت

ومــن مث إىل زيــادة يف عــدد  املركبــات الفضــائية العاملــة ومــا يــرتبط هبــا مــن بــىن حتتيــة أرضــية، 
حــاالت االصــطدام وتواترهــا، وانتشــار أجســام صــغرية (جســيمات) مــن احلطــام الفضــائي،       
والتشـــويش علـــى الوصـــالت الراديويـــة الفضـــائية، ووقـــوع أعطـــال يف عمليـــات الـــتحكم يف  
األجسام الفضائية واملعدات ونظم املالحة املوجـودة علـى متنـها، وتشـويه اإلشـارات الراديويـة       

  يف قياس بارامترات مسارات األجسام الفضائية.يا املستخدمة تقن
ــة أن تضــع، خبصــوص املســائل       -٣-١٠   ــة الدولي ــدول واملنظمــات احلكومي ينبغــي لل

اجلوهرية يف هذا املبدأ التوجيهي، ما يلزم من لوائح تنظيمية، من بـاب االحتيـاط أو التصـدي،    
هـا تلـك الـدول أو الكيانـات التابعـة هلـا، ومنـها        تنطبق على األنشطة اليت تنفـذها أو تشـارك في  

  يلي:  ما
تالعــب متعمــد بالعمليــات الطبيعيــة يف أيِّ زيــادة الــوعي باملخــاطر املرتبطــة بــ   (أ)  

السياق املنصوص عليه يف هذا املبدأ التوجيهي، وكذلك دعم اتباع هنـج كلـي إزاء تقيـيم تلـك     
  املخاطر والتحكم فيها؛
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رية وتشغيلية وتكنولوجية يف مرحلـة اإلنشـاء ويف مجيـع    وضع وتنفيذ قيود إدا  (ب)  
أنشــطة أخــرى تنطــوي علــى التالعــب املتعمــد بالعمليــات يِّ املراحــل التنفيذيــة للتجــارب أو أل

  الطبيعية يف السياق املنصوص عليه يف هذا املبدأ التوجيهي؛
معّرضـا   حتديد مستويات لبارامترات البيئة الفضائية يصبح األمان عند بلوغهـا   (ج)  

تالعــب طفيــف بالعمليــات الطبيعيــة يف الســياق أيِّ للخطــر، وذلــك فيمــا خيــص حجــم وتــأثري 
يـؤدي اسـتخدام هـذه التقنيـات إىل وقـوع      أالَّ املنصوص عليه يف هذا املبدأ التـوجيهي، لضـمان   

  ضارة.  ظواهر
ــرد يف الفقــرة بغــض النظــر عمَّــ   -٤-١٠   ــة ودون    ٢ا ي ــة مــن االتفاقي مــن املــادة الثالث

ــوجيهي      ــدأ الت ــا يف املب ــاإلجراءات املنصــوص عليه ــؤات    ١٦املســاس ب ــات والتنب ــادل البيان ("تب
أنَّ التشــغيلية املتعلقــة بطقــس الفضــاء")، إذا مــا تبــيَّن، يف ســياق تنفيــذ هــذا املبــدأ التــوجيهي،    

بــارامترات البيئــة الفضــائية قــد بلغــت مســتويات حرجــة هتــدد األمــان، كــان علــى الــدول            
كومية الدولية أن تبدي استعدادها للتشاور و/أو لتقدمي ما يتوافر مـن معلومـات   واملنظمات احل

عنــد تلقــي طلــب مــن دول ومنظمــات حكوميــة دوليــة أخــرى مهتمــة بتلــك املشــاورات و/أو   
      املعلومات ألسباب وجيهة.

    أمان العمليات الفضائية  - باء  
إرشـادات موجهـة إىل    ٢٢و ٢١و ٢٠و ١٩و ١٨و ١٥و ١٤و ١١ترد يف املبادئ التوجيهيـة  

احلكومــات واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بشــأن القيــام بالعمليــات الفضــائية علــى حنــو   
يدعم استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمـد البعيـد. كمـا تتنـاول تلـك اإلرشـادات تبـادل        

ألجسـام الفضـائية   بيانات االتصال باعتباره وسيلة تضمن اإلسراع بتبادل املعلومـات املتعلقـة با  
واألحـــداث املداريـــة. وتتطـــرق اإلرشـــادات ملســـألة مجـــع وتبـــادل ونشـــر املعلومـــات املتعلقـــة  
باألجسام الفضائية وإجراء تقييم لتقارب األجسام الفضائية أثناء املراحـل املداريـة لتحليقهـا يف    

أيضــاً . وتشــمل اإلرشــادات الفضــاء، وكــذلك بشــأن األجســام الفضــائية الــيت أُطلقــت حــديثاً 
تبادل البيانات والتنبؤات التشغيلية املتعلقة بطقس الفضـاء، وكـذلك تبـادل النمـاذج واألدوات     
واخلــربات املتعلقــة بطقــس الفضــاء فيمــا خيــص التخفيــف مــن تــأثري طقــس الفضــاء علــى الــنظم  
الفضــائية. وتتضــمن اإلرشــادات تــدابري للحفــاظ علــى أمــن الــبىن التحتيــة األرضــية وصــالبتها.  

تتطــرق اإلرشــادات املقدمــة إىل مســألة وضــع معــايري وإجــراءات بشــأن اإلزالــة الفعليــة  اًوأخــري
لألجســام الفضــائية مــن املــدار، واللجــوء، يف حــاالت قصــوى، إىل عمليــات تــؤدي إىل تــدمري  

  األجسام الفضائية يف املدار، املسجلة منها وغري املسجلة.  
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    ١١املبدأ التوجيهي     
وتبادل املعلومات املتعلقة باألجسام الفضائية توفري بيانات االتصال     

    واألحداث املدارية
ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تتبادل وتتيح بسـهولة بيانـات     -١-١١  

ثــة بانتظــام بشــأن الكيانــات الــيت تعّينــها وختــول هلــا صــالحية تبــادل مــا يلــزم مــن      اتصــال حمدَّ
ملركبــات الفضــائية وتقيــيم التقــارب بــني األجســام   معلومــات عــن أمــور يف مجلتــها عمليــات ا  

الفضائية، [ورصد األجسام واألحـداث يف الفضـاء اخلـارجي،] والسـيما الكيانـات الـيت تسـند        
إليها مهام معاجلة البالغات والتنبؤات الـواردة خبصـوص مـا يقـع مـن حـوادث واعتمـاد تـدابري         

راءات الالزمة للتمكني مـن التنسـيق   من باب االحتياط والتصدي. كما ينبغي هلا أن تضع اإلج
يف الوقت املناسب من أجل تقلـيص احتمـاالت وقـوع اصـطدامات مداريـة وحتطّـم أجسـام يف        
املدارات وغري ذلك من األحداث اليت قد تزيد من احتماالت وقوع حوادث اصطدام [أو قـد  

ــودة       ــة للخطــر، يف حــاالت الع ــاة البشــر و/أو املمتلكــات و/أو البيئ ــرِّض حي غــري اخلاضــعة  تع
  األحداث.  للتحكم إىل الغالف اجلوي]، ومن أجل تيسري اختاذ تدابري فعالة للتصدي لتلك

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تتبادل املعلومات ذات الصـلة    -٢-١١  
باألجسام الفضائية، حسب ما تتفق عليه، واملعلومات املتعلقة مبا يقـع فعـال أو مـا قـد يقـع مـن       

داث يف الفضاء القريب من األرض مبـا مـن شـأنه التـأثري علـى أمـن وأمـان عمليـات الفضـاء          أح
  اخلارجي.  

يشجَّع الكيان الذي يقدم (ينقل) املعلومات على التأكد قـدر اإلمكـان مـن      -٣-١١  
أهنا موثوقة ودقيقة وكاملة، ويقطع هـذا الكيـان بتـوافر هـذه الصـفات فيهـا. كمـا ينبغـي بيـان          

عي وفترة انطباقها. وينبغـي تبـادل هـذه املعلومـات يف الوقـت املناسـب حـىت يتسـىن         زمنها املرج
  اختاذ إجراءات من باب االحتياط.

من أجـل تنفيـذ هـذا املبـدأ التـوجيهي، ينبغـي للـدول واملنظمـات احلكوميـة            -٤-١١  
الدوليــة، مــن خــالل ختصــيص مشــاورات هلــذا الغــرض، النظــر يف املســائل واألســاليب العمليــة  

ــات ذات الصــلة خبصــوص األجســام الفضــائية واألحــداث يف الفضــاء       امل ــادل املعلوم ــة بتب تعلق
القريـب مــن األرض، املسـتقاة مــن خمتلـف املصــادر ذات الصـالحية لضــمان تسـجيل األجســام      
واألحداث يف الفضاء اخلارجي على حنو متسق وموحد، وفهم تلك املسـائل واألسـاليب فهمـا    

  ا.دقيقا وتوحيد املواقف بشأهن
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ــة لتحســني عمليــات تبــادل املعلومــات وبلــوغ       -٥-١١   يف إطــار حتديــد هنــوج عملي
اهلــدف املتمثــل يف تعزيــز إمكانيــة النظــر يف موضــوع التعــاون يف إطــار هــذه العمليــات، ينبغــي   
للدول واملنظمات احلكوميـة الدوليـة النظـر يف اخليـارات املتاحـة بشـأن حتقيـق الفعاليـة يف مجـع          

 طِّـالع ام واألحـداث يف الفضـاء اخلـارجي يف الوقـت املناسـب وإتاحـة اال      معلومات عن األجس
عليها، والتفسري املوحد هلذه املعلومات واستخدامها كوسيلة لـدعم أنشـطة الـدول واملنظمـات     
احلكومية الدولية الرامية إىل احلفاظ على أمان العمليات الفضـائية. وقـد تشـمل اخليـارات الـيت      

ا معايري ومناذج بيانات تتيح إمكانية التشغيل البيين للمعلومـات املتبادلـة   ميكن النظر يف األخذ هب
طواعيةً، ووضع ترتيبات ثنائية لتبادل املعلومات، والتنسـيق اإلقليمـي أو املتعـدد األطـراف بـني      
مقدمي املعلومات ليتسىن التعاون والتشغيل البيين وإقامة منصة معلومات تابعة لألمـم املتحـدة.   

لنظام معلومات دويل قائم على التعاون بني أطـراف متعـددة    اذ هذه اخليارات أساساًوميكن اخت
يف تبادل ونشر معلومات من مصادر متعددة عن األجسام واألحـداث يف الفضـاء القريـب مـن     

      األرض.
    ١٤املبدأ التوجيهي     
    تقييم التقارب يف مجيع املراحل املدارية للتحليقات اخلاضعة للتحكم    

ينبغــي تقيــيم التقــارب فيمــا يتعلــق جبميــع املركبــات الفضــائية القــادرة علــى    -١-١٤  
ــبة     ــاراهتا خـــالل املراحـــل املداريـــة للتحليقـــات اخلاضـــعة للـــتحكم، وذلـــك بالنسـ تعـــديل مسـ

ة. وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدوليـة أن جتـري، مـن خـالل     قرَّرللمسارات احلالية وامل
ــق   ــة و/أو عــن طري ــات وطني ــة      آلي ــع املراحــل املداري ــارب يف مجي ــا للتق ــدويل، تقييم ــاون ال التع

للتحليقات اخلاضـعة للـتحكم. وينبغـي للـدول، بـإيالء االعتبـار الواجـب للمـادة السادسـة مـن           
معاهدة الفضاء اخلارجي، أن تشجع الكيانـات الـيت ختضـع لواليتـها القضـائية و/أو لسـيطرهتا،       

مو خــدمات تقيــيم التقــارب، علــى إجــراء هــذا  ومقــدِّمبــا يف ذلــك مشــغلو املركبــات الفضــائية  
التقييم من خالل آليات وطنية عند االقتضاء. وينبغي للمنظمات احلكومية الدوليـة إجـراء هـذا    

  التقييم من خالل آلياهتا اخلاصة [وعن طريق التعاون الدويل عند الضرورة].
وضــع وتنفيــذ  ينبغــي أن تعمــل الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة علــى    -٢-١٤  

هنوج متوافقـة لتقيـيم التقـارب، مبـا قـد يشـمل زيـادة الدقـة يف حتديـد مـدار األجسـام الفضـائية             
ة لألجسام الفضائية املعنية من أجـل اسـتبانة احتمـاالت    قرَّراملعنية وفحص املسارات احلالية وامل

ك بالتنسـيق مـع   التصادم وتقرير ما إذا كان يلزم تعديل املسار لتقليص هذه االحتمـاالت، وذلـ  
املشــغِّلني اآلخــرين املســؤولني و/أو املنظمــات األخــرى املســؤولة عــن تقيــيم التقــارب، حســب 
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االقتضـــاء؛ وتبـــادل املعلومـــات عـــن التفســـري واالســـتخدام الصـــحيحني للمعلومـــات املتعلقـــة   
بالتقــارب بالشــكل املناســب. وينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة، عنــد االقتضــاء،    

ع الكيانــات اخلاضــعة لواليتــها القضــائية و/أو لســيطرهتا، مبــا يف ذلــك مشــغلو املركبــات تشــجي
الفضــائية ومقــدمو خــدمات تقيــيم التقــارب، وضــع هنــوج مــن هــذا القبيــل لتقيــيم التقــارب أو  

  املساعدة على وضعها.
ينبغــي ملشــغِّلي املركبــات الفضــائية غــري القــادرين علــى إجــراء تقييمــات           -٣-١٤  

مبن فيهم املنتمون إىل كيانات غري حكومية، التماس املسـاعدة، عـن طريـق سـلطات     للتقارب، 
للوائح التنظيمية املنطبقة وذات الصـلة، مـن الكيانـات املختصـة      وفقاًالدولة، حسب االقتضاء و

بتقيــيم التقــارب علــى مــدار الســاعة. وينبغــي للمنظمــات احلكوميــة الدوليــة غــري القــادرة علــى  
      ات التماس املساعدة من خالل آلياهتا اخلاصة.إجراء هذه التقييم

    ١٥املبدأ التوجيهي     
وضع هنوج عملية إزاء إجراء تقييم قبل اإلطالق إلمكانيات تقارب     

األجسام الفضائية اليت أُطلقت حديثا واألجسام الفضائية املوجودة فعال 
    األرض   يف الفضاء القريب من

ات احلكوميــة الدوليــة علــى النظــر إىل إجــراء  الــدول واملنظمــ [ينبغــي حــثُّ  -١-١٥  
ــيت أُطلقــت حــديثاً      ــات تقــارب األجســام الفضــائية ال ــيم قبــل اإلطــالق إلمكاني واألجســام  تقي

يف املــدار القريــب مــن األرض والتصــادم بينــها وإىل التنســيق الــدويل    الفضــائية املوجــودة فعــالً 
ممكـنني فيمـا يتعلـق بضـمان أمـان العمليـات       ة باعتبارمها أمرين مفيدين قرَّرللعمليات املدارية امل

الفضائية] [وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تنظـر يف إجـراء تقيـيم قبـل اإلطـالق      
إلمكانيــات تقــارب األجســام الفضــائية الــيت أُطلقــت حــديثا مــن أجــل ضــمان أمــان العمليــات  

تنســق مــع غريهــا مــن الــدول   الفضــائية. كمــا ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة أن 
واملنظمات احلكومية الدولية، حسـب االقتضـاء، تـدابري جتنـب التصـادم عنـد وضـع أجسـام يف         
املدار.] وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدوليـة أن تضـع وتنفـذ، يف حـدود مـا هـو ممكـن        

. [وميكـن أن  من الناحية التقنية، [أساليب وتقنيـات] [أسـاليب وعمليـات] إلجنـاز هـذه املهمـة      
يف إطار عالقات التعـاون وإنشـاء   يا استباق يشمل أداء الدول واملنظمات احلكومية الدولية دوراً

إطار عملي مناسب طويل األمد لتبادل املعلومات وضَع واستخداَم معيـار دويل موحـد لعـرض    
وضــع  وتبــادل املعلومــات ذات الصــلة عــن مســارات التحليــق االمسيــة ملركبــات اإلطــالق أثنــاء 
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املركبات الفضائية يف املدار (احلموالت).] [ينبغي للدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة وضـع     
  معايري وإجراءات لتبادل املعلومات املتعلقة مبسارات التحليق.]

ينبغــي تشــجيع الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة، حســب االقتضــاء،    [  -٢-١٥  
ــام،   ــها] أمــور يف[، مــن خــالل  علــى القي ــات القائمــة ذات الصــلة و/أو غريهــا مــن    مجلت اآللي

اآلليات املخصصة هلذا الغرض، بإتاحة [خطط إطالق يكون من األفضـل أن تتضـمن البيانـات    
الالزمة للربط (القرن) بني أجسام إطالق حمددة وإشعارات صـادرة قبـل اإلطـالق واملعلومـات     

 بالشـكل الـوارد مـن الـدول املطِلقـة.      املتعلقة بالتسجيل بشأن األجسام الفضائية املطلَقـة حـديثاً  
أن تتضمن إجراءات املوافاة باملعلومات] إشعارات صادرة قبـل اإلطـالق حتتـوي    أيضاً ويفضَّل 

ة، وأنـواع مركبـات   قـرَّر على معلومات عن [التواريخ واألوقـات احملـددة لعمليـات اإلطـالق امل    
وضــعها يف املــدار باإلشــارة إىل ر اإلطــالق، ومعلومــات أساســية عــن األجســام الفضــائية املقــرَّ 

ر أن توضـع فيهـا األجسـام الفضـائية     مناطق الفضاء اخلارجي القريب من األرض اليت مـن املقـرَّ  
و/أو البارامترات األساسية املتعلقـة باملـدار االمسـي لكـل جسـم والتـوزُّع احملتمـل         املطلَقة حديثاً

ــَيم تلــك البــارامترات] [خطــة الرحلــة] [خطــة اإلطــالق].   ] [وميكــن أن يــؤدي اللجــوء إىل  لِق
إجراءات إصدار إشعارات قبـل اإلطـالق تضـم اجملمـوعتني احملـددتني أعـاله مـن املعلومـات إىل         

] [الغـرض مـن تقـدمي    .ل قاعـدة عمـل موحـدة واعتياديـة    تشـكِّ يـا  نشوء ممارسة معتـرف هبـا دول  
على وضع تـدابري ضـمان    املعلومات احملددة أعاله هو زيادة أمان العمليات الفضائية واملساعدة

الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي.] ومن شأن ذلك املساعدة علـى إزالـة أسـباب    
عدم اإلقبال على وضع ممارسة شاملة يف هذا اجملال. وجيب إيالء اهتمام خاص وعاجل ملسـألة  

عمليـات اإلطـالق   التنفيذ العملي إلجراءات تقـدمي معلومـات عـن التـواريخ واألوقـات احملـددة ل      
ر وضـعها  ة، وأنواع مركبات اإلطالق، ومعلومات أساسية عـن األجسـام الفضـائية املقـرَّ    قرَّرامل

ر أن توضـع  يف املدار باإلشارة إىل مناطق الفضـاء اخلـارجي القريـب مـن األرض الـيت مـن املقـرَّ       
  .فيها األجسام الفضائية املطلقة حديثاً

للمهـام واملسـؤوليات    وفقـاً حلكوميـة الدوليـة،   [ينبغي للـدول واملنظمـات ا    -٣-١٥[  
القانونية اليت متليها عليهـا لوائحهـا التشـريعية والتعاهديـة، أن تـدعم وتعـزز، مـن خـالل تـدابري          
عملية وواقعية، إمكانية إقامة شراكات مـع القطـاع املعـين وأن هتيـئ الظـروف الالزمـة لتضـافر        

ــة الشــروع يف دراســة واستكشــاف املفــ   اهيم املتعلقــة باالرتقــاء بــنظم الــتحكم يف  اجلهــود، بغي
مركبات اإلطالق و/أو مواصلة دراسـة واستكشـاف تلـك املفـاهيم، مبـا ميكِّـن مـن اسـتحداث         
إجراءات لتغيري برامج التحليق ضماناً لسرعة التصدي ملخاطر التصادم غري املتوقعة أثناء عمليـة  

مـن أجـل وضـع     ليـة أن تبـذل جهـوداً   إطالق فعلية]. وينبغي للدول واملنظمـات احلكوميـة الدو  
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د إلعداد معلومات بشـأن البـارامترات املداريـة االمسيـة والتـوزُّع احملتمـل       واستخدام شكل موحَّ
لِقَيمهــا وتبــادل تلــك املعلومــات قبــل اإلطــالق، فيمــا خيــص كــل جســم فضــائي يزَمــع فصــله     

ــار        ــات التق ــيم إمكاني ــدار مســتهدف ليتســىن تقي ــى حنــو مســتقل يف م ب وتنســيق ووضــعه عل
ــة امل  ــات املداري ــرَّرالعملي ــه، ينبغــي تلخــيص اخلــربات املكتســبة      ق ــاء علي ــى ذلــك. وبن ــاء عل ة بن

واألســـاليب املســـتحدثة والســـعي إىل إضـــفاء طـــابع مؤسســـي عليهـــا، وإدراجهـــا، يف الوقـــت 
املناســب، يف إطــار التخطــيط لســالمة الــرحالت الفضــائية وإجــراءات اإلشــعار باالســتعداد         

دود مـا هـو ممكـن مـن الناحيـة التقنيـة وغريهـا مـن النـواحي. وينبغـي تشـجيع            لإلطالق، يف حـ 
ــة علــى إجنــاز مهمــة التنســيق أو التوفيــق بــني املمارســات       ــة الدولي الــدول واملنظمــات احلكومي
املســتحدثة مــن خــالل اآلليــات املناســبة، وعلــى تشــجيع اســتخدام تلــك املمارســات مــن أجــل  

      ري عملية فعالة لضمان األمان.  بلوغ األهداف املتمثلة يف وضع تداب
    ١٨املبدأ التوجيهي     
ضمان أمن وأمان البىن التحتية األرضية اليت تدعم تشغيل النظم املدارية وتراعي أمن     

    البىن التحتية األرضية والبىن التحتية للمعلومات التابعة جلهات أجنبية يف جمال الفضاء
ــة    -١-١٨   ــدول واملنظمــات احلكومي ــبىن     ينبغــي لل ــان ال ــة أن تراعــي أمــن وأم الدولي

التحتية األرضية الـيت تضـمن التشـغيل السـليم للـنظم املداريـة واسـتقبال البيانـات املسـتمدة مـن           
ــار ذلــك جــزءاً    ــها، باعتب ــنظم ومعاجلت ال يتجــزأ مــن مفهــوم اســتدامة أنشــطة الفضــاء     تلــك ال

علـى تنفيـذ    تدامة. وحرصـاً اخلارجي يف األمد البعيـد واملمارسـات الكفيلـة بتحقيـق تلـك االسـ      
أنشطة الفضاء يف أغراض سلمية بالتحلي بروح املسؤولية، ينبغي للدول واملنظمـات احلكوميـة   
الدولية أن تتخذ، يف إطار الدعم املؤسسـي العـام ملفهـوم اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف        

سـة ومعتمـدة بصـورة    األمد البعيد واملمارسات الكفيلة بتحقيق تلك االستدامة، قـرارات مدرو 
أيِّ رمسية فعلية على مستوى السياسات العامة وعلى املستوى التنظيمي، الستبعاد ومنـع اختـاذ   

ــها      ــاريني خاضــعني لواليت إجــراءات مــن طرفهــا هــي أو مــن طــرف أشــخاص طبيعــيني أو اعتب
ئية القضــائية وســيطرهتا مــن شــأهنا اإلخــالل بعمــل الــبىن التحتيــة األرضــية اخلاضــعة لواليــة قضــا

  على عملها. أجنبية و/أو لسيطرة دولة أجنبية أو التأثري سلباً
ــة       -٢-١٨   ــدول واملنظمــات احلكومي ــع ال ــل مجي ــهج الشــامل أن تقب يقتضــي هــذا الن

ــن         ــات (األم ــن املعلوم ــام، يف إطــار [تشــريعاهتا بشــأن] أم ــل مســؤولياهتا عــن القي ــة حتمُّ الدولي
الل بـذل جهــود حثيثـة علــى املسـتوى الــدويل،    السـيرباين) واسـتراتيجياهتا هبــذا الشـأن ومــن خـ    

بوضع وانتهاج سياسة لضمان أمن املعلومات تليب كما يلزم احلاجة إىل التعاون الفعـال وحتـدد   
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ــات واالتصــاالت و/أو       ــا املعلوم ــع حــاالت إســاءة اســتخدام تكنولوجي أنشــطة أيِّ أســاليبه ملن
حتية األساسية الوطنية واألجنبيـة  أخرى تتعارض مع مهمة احلد من مواطن الضعف يف البىن الت

والدولية للمعلومات واحليلولة دون تعطيل تلك البىن التحتية، اليت قد يكون هلا دور مباشـر يف  
ــة،         ــة أو أجنبي ــة قضــائية وطني ــة اخلاضــعة لوالي ــنظم املداري ــأمون لل ضــمان التشــغيل اآلمــن وامل

 ينبغـي للـدول واملنظمـات    وكشف تلك احلاالت أو األنشطة والتحري عنها وردعها. ومـن مث 
احلكوميــة الدوليــة أن تــربط اتصــاالت، عنــد االقتضــاء و/أو بنــاء علــى الطلــب، وأن تتواصــل    

  بغرض التصدي للمخاطر واحلوادث اآلنية واملستجدة واحملتملة يف اجملال املعين.يا عمل
ملنطبـق،  ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية، مبراعاة القانون الـدويل ا   -٣-١٨  

مبا يف ذلك مبادئ معاهدة الفضاء اخلارجي واألحكام ذات الصـلة مـن دسـتور االحتـاد الـدويل      
لالتصاالت [واتفاقيته] ولوائح الراديو الصادرة عنـه، أن متتنـع عـن اسـتخدام تـرددات راديويـة       

بىن و/أو القيام بأنشطة قد تكون هناك أسباب تدعوها إىل االعتقاد بإمكانية تشويشـها علـى الـ   
التحتيــة األرضــية الــيت تــدعم تشــغيل الــنظم املداريــة التابعــة لــدول ومنظمــات حكوميــة دوليــة    
ــة       ــة أخــرى و/أو لســيطرة دول ــة اخلاضــعة للواليــة القضــائية لدول أخــرى، مبــا فيهــا الــبىن التحتي
أخرى، تشويشاً قد يكون فيه إضرار بتلك البىن التحتية. وينبغي للـدول واملنظمـات احلكوميـة    

إجـراءات أخـرى مـن شـأهنا اإلخـالل      أيِّ ية أن تنص، يف سياسـاهتا العامـة، علـى اسـتبعاد     الدول
بعمل البىن التحتية األرضية اخلاضعة لوالية قضـائية أجنبيـة و/أو لسـيطرة دولـة أجنبيـة أو تـؤثر       

ض له الـبىن التحتيـة األرضـية    سلبا على عمل تلك البىن التحتية. وتيسرياً للتواصل بشأن ما تتعرَّ
ــدول واملنظمــات        ــة، ينبغــي لل ــة مــن خمــاطر مســتجدة وحمتمل ــنظم املداري ــدعم تشــغيل ال الــيت ت

  احلكومية الدولية أن تعيِّن جهات وصل لتبادل املعلومات.  
كما ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدوليـة أن تعـزز أمـن الـبىن التحتيـة        -٤-١٨  

ريـة وأن تزيـد مـن صـالبتها. وتشـجَّع الـدول       األرضية التابعة هلا الـيت تـدعم تشـغيل الـنظم املدا    
واملنظمات احلكومية الدولية اليت تشارك يف إنشاء و/أو تشغيل بىن حتتيـة أرضـية تـدعم تشـغيل     
النظم املدارية على التعاون من أجل تعزيز أمن هـذه الـبىن وزيـادة صـالبتها. وميكـن أن تشـمل       

كوميـة وغـري احلكوميـة املسـؤولة عـن الـبىن       تلك اجلهود تبادل املعلومات فيما بني الكيانات احل
للـوائح التنظيميـة املنطبقـة     وفقـاً من خالل سـلطات الدولـة عنـد الضـرورة و     -التحتية األرضية 

بشــأن املمارســات الفعالــة يف جمــال التصــدي ملــا يقــع مــن حــوادث وأحــداث    -وذات الصــلة 
  وجتاوزها.  

 التحتيـة األرضـية والـبىن التحتيـة     عند النظر فيما يلزم من تدابري حلماية الـبىن   -٥-١٨  
للمعلومات، املستخدمة يف تشغيل ودعم الـنظم الفضـائية، ولزيـادة صـالبة تلـك الـبىن، خاصـة        
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مــن أجــل ضــمان االســتمرار يف تقــدمي اخلــدمات احليويــة، ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة 
لي أو اجلزئي يف عمل الـبىن  الدولية أن جتري تقييما شامال ملا ميكن أن يؤدي إليه االنقطاع الك
  مة.  املقدَّ  التحتية من تأثري على املستعملني الوطنيني واألجانب للخدمات

ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة، تنفيــذاً هلــذا املبــدأ التــوجيهي،   -٦-١٨  
مية تضمن عدم تعارض األساليب واإلجراءات املسـتخدمة لزيـادة   يالنص على وضع الئحة تنظ

علـى   إجـراء قـد يضـر أو يـؤثر سـلباً     أيِّ ة البىن التحتية األرضية مع املسؤولية عن اسـتبعاد  صالب
تشغيل البىن التحتيـة األرضـية والـبىن التحتيـة للمعلومـات اخلاضـعة لواليـة قضـائية أجنبيـة و/أو          

      لسيطرة دولة أجنبية، وعدم إخالهلا بتلك املسؤولية.
    ١٩املبدأ التوجيهي     
    أمان البىن التحتية األرضية اليت تدعم تشغيل النظم املداريةضمان أمن و    

تدعم البىن التحتية األرضية، وما يتبعها من بىن حتتيـة للمعلومـات، التشـغيل      -١-١٩  
السليم للنظم املدارية واستقبال البيانات املستمدة من تلك النظم ومعاجلتها. لـذا ينبغـي للـدول    

أمـن وأمـان الـبىن التحتيـة األرضـية الـيت تـدعم تشـغيل         أنَّ تقر بواملنظمات احلكومية الدولية أن 
  النظم املدارية مها جزء ال يتجزأ من استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.

ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدوليـة، يف ظـل مراعـاة القـانون الـدويل        -٢-١٩  
ارجي واألحكام ذات الصلة من دسـتور االحتـاد   املنطبق، مبا يف ذلك مبادئ معاهدة الفضاء اخل

الــدويل لالتصــاالت واتفاقيتــه ولــوائح الراديــو الصــادرة عنــه، أن متتنــع عــن القيــام بأنشــطة قــد   
تكون هناك أسباب تدعوها إىل االعتقـاد بإمكانيـة تشويشـها علـى الـبىن التحتيـة األرضـية الـيت         

حكوميــة دوليــة أخــرى، مبــا فيهــا الــبىن  تــدعم تشــغيل الــنظم املداريــة التابعــة لــدول ومنظمــات
التحتية اخلاضعة للوالية القضائية لدولة أخرى و/أو لسيطرة دولة أخرى، تشويشـاً فيـه إضـرار    

ض لـه الـبىن التحتيـة األرضـية الـيت تـدعم       بتلك البىن التحتيـة. وتيسـرياً للتواصـل بشـأن مـا تتعـرَّ      
بغي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة     تشغيل النظم املدارية من خماطر مستجدة وحمتملة، ين

  أن تعيِّن جهات وصل لتبادل املعلومات.  
كما ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تعـزز أمـن بناهـا التحتيـة       -٣-١٩  

األرضية اليت تدعم تشغيل النظم املداريـة وأن تزيـد مـن صـالبتها. وتشـجَّع الـدول واملنظمـات        
تشــارك يف إنشــاء و/أو تشــغيل بــىن حتتيــة أرضــية تــدعم تشــغيل الــنظم    احلكوميــة الدوليــة الــيت

املدارية على التعاون من أجل تعزيز أمـن هـذه الـبىن وزيـادة صـالبتها. وميكـن أن تشـمل تلـك         
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اجلهــود تبــادل املعلومــات فيمــا بــني الكيانــات احلكوميــة وغــري احلكوميــة املســؤولة عــن الــبىن     
للــوائح املنطبقــة وذات  وفقــاًالدولــة عنــد الضــرورة ومــن خــالل ســلطات  -التحتيــة األرضــية 

  بشأن املمارسات الفعالة يف جمال التصدي ملا يقع من حوادث وأحداث وجتاوزها.   -الصلة 
عند النظر فيما يلزم من تدابري حلماية الـبىن التحتيـة األرضـية والـبىن التحتيـة        -٤-١٩  

ية، ولزيـادة صـالبة تلـك الـبىن التحتيـة،      للمعلومات، املستخدمة يف تشغيل ودعم النظم الفضـائ 
ــدول واملنظمــات        ــة، ينبغــي لل خاصــة مــن أجــل ضــمان االســتمرار يف تقــدمي اخلــدمات احليوي
احلكومية الدولية أن جتري تقييما شامال ملا ميكن أن يؤدي إليه االنقطـاع الكلـي أو اجلزئـي يف    

      املقدمة.    انب للخدماتعمل البىن التحتية من تأثري على املستعملني الوطنيني واألج
    ٢٠املبدأ التوجيهي     
وضع وتنفيذ معايري وإجراءات إلعداد وتنفيذ األنشطة الفضائية الرامية     

    إىل اإلزالة الفعلية ألجسام فضائية من املدار 
ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة الــيت تنظــر أو تشــرع يف تنفيــذ    -١-٢٠  

للحطام الفضائي [املعروف] واألجسـام الفضـائية العاملـة و/أو العاطلـة     عمليات لإلزالة الفعلية 
[املعروفة]، أو يف املشاركة يف هذه العمليات، أن تقوم، خـالل مرحلـة البـت يف جـدوى تلـك      
العمليات وأماهنا وطيلة مرحليت اإلعداد لتلك العمليات وتنفيـذها، بالدراسـة املتعمقـة والتنفيـذ     

من الشروط والتدابري الصارمة لضمان الكشـف عـن املخـاطر وحتليلـها      الفعال جملموعة متناسقة
وتقييمهــا ومنعهــا، واســتخدام وســائل وأســاليب كفيلــة بضــمان تنفيــذ تلــك العمليــات بأمــان    

  وباالتساق التام مع مبادئ القانون الدويل وقواعده.
زمـة  عند البت يف أساليب ختفيف املخـاطر واختيـار األدوات والتقنيـات الال     -٢-٢٠  

ا لتنفيذ عمليات اإلزالة الفعليـة، ينبغـي مراعـاة احلاجـة املاسـة إىل جتنـب كـل مـا مـن شـأنه، إمَّـ           
بسبب القيام بفعل ما أو تركه، أن يضعف النظم أو املرافق أو األجهزة املدارية الـيت متلكهـا أو   

و/أو تشغلها دول أو منظمات حكومية دولية أو كيانات أجنبية أخرى و/أو يعرضـها للخطـر   
ــك التســبب يف أعطــاب يف تشــغيلها، أو تعريضــها للتلــف أو التســبب يف        ــا يف ذل للضــياع، مب

ا، مبا ميس حبقوق ومصاحل تلك الدول أو املنظمات احلكومية الدوليـة أو  أو كلييا تفككها جزئ
  علية:عملية إزالة فأيِّ الكيانات األجنبية أو حيد منها. وينبغي االتفاق على مراعاة ما يلي يف 
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ــذكر         (أ)   ــة ال ــى املوجــودات الفضــائية اآلنف ــأثري القســري عل ــة الت اســتبعاد إمكاني
باستخدام التكنولوجيا بدون موافقـة مسـبقة موثقـة بصـورة صـحيحة وإذن صـريح مـن الدولـة         

  املعنية (مبا يف ذلك دولة التسجيل) و/أو املنظمة احلكومية الدولية املعنية و/أو الكيان املعين؛
ــدم   (ب)   ــودات     عـــ ــى املوجـــ ــيطرة علـــ ــائية و/أو الســـ ــة القضـــ ــاس بالواليـــ املســـ
  املذكورة.  األجنبية
عمليــة يف أيِّ علــى أيضــاً هــذا املبــدأ التــوجيهي ينطبــق  أنَّ ينبغــي افتــراض   -٣-٢٠[  

      نوع من أنواع التأثري املادي على جسم فضائي.]أيِّ الفضاء اخلارجي تنطوي على 
    ٢١املبدأ التوجيهي     
ءات وشروط تضمن، يف احلاالت القصوى، األمـان يف تنفيـذ العمليـات الـيت     وضع إجرا    

  )١٣(تفضي إىل تدمري أجسام فضائية يف مدارات
  
    ]معروضتان على الوفود للنظر فيهما ٢١ترد أدناه صيغتان بديلتان للمبدأ التوجيهي [

    ]١[البديل     
ـــ] [مبراعــاة]  حيــق للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة، [بالتقيــد     -١-٢١[   التــام ب

املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضـائي الصـادرة عـن جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف        
األغــراض الســلمية، ال ســيما فيمــا خيــص ضــرورة جتنــب التــدمري املتعمــد للمركبــات الفضــائية  

ن مـن تـدمري   قد متكِّ املوجودة يف مدارات، أن حتتفظ لنفسها حبرية االختيار وأن تلتمس حلوالً
أجســام فضــائية خاضــعة لواليتــها القضــائية و/أو لســيطرهتا عنــدما تكــون لبــدائل هــذا التــدمري، 
بوضـوح، عواقـب أسـوأ بكـثري (كمـا ُيفتــرض أن يكـون عليـه احلـال، مـثال، يف سـياق اجلهــود           

ق ، ينبغـي االتفـا  الدولية للتصدي خلطر الكويكبات). وبغض النظر عن املفهوم املشار إليه آنفـاً 
على أنه يتعني، يف إطار ضمان استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيـد واإلبقـاء علـى    
الفضاء اخلارجي كبيئة آمنة ومستقرة وخالية من الصـراعات، جتنـب التـدمري املتعمـد لألجسـام      

 يِّالفضائية املوجودة يف مدارات قريبة مـن األرض. ويف هـذا الصـدد، ينبغـي التعليـل الـالزم أل      
حالة افتراضية تتحتم فيها على دولة أو منظمة حكومية دولية ضرورة إجراء عملية تفضـي إىل  
تــدمري جســم فضــائي خاضــع لواليتــها القضــائية و/أو لســيطرهتا (أي عنــدما ال تتــرك ظــروف    

اً آخر سوى تدمريه)، مع وجوب اعتبار عملية التـدمري تـدبري  يا تقن حتليق اجلسم الفضائي خياراً
───────────────── 

من  ، قيل إن٢٠١٥َّتشرين األول/أكتوبر  ٩إىل  ٥أثناء االجتماع املعقود بني دورتني يف الفترة من   )١٣(
  .األنسب أن ُتستخدم يف ديباجة وثيقة املبادئ التوجيهية عبارات تتعلق بعدم التدخل



 

V.16-0370745 

 

A/AC.105/C.1/L.354

منه لتفادي خطر حمـدق أو حمتمـل علـى حيـاة اإلنسـان أو علـى البيئـة أو املمتلكـات يف         ال مفر 
الفضاء اخلـارجي، أو علـى األرض أو اهلـواء أو البحـر يف حالـة توقُّـع عـودة جسـم فضـائي إىل          

عمليـة ميكـن أن   أيِّ الغالف اجلوي لـألرض. أضـف إىل ذلـك أنـه ينبغـي عـدم النظـر يف تنفيـذ         
 ميكانيكي أو باسـتخدام وسـائل أخـرى، إىل إحلـاق أضـرار مباشـرة أو       تفضي، من خالل تأثري

غري مباشـرة بأجسـام فضـائية خاضـعة لواليـة قضـائية أجنبيـة (أو لسـيطرة دولـة أجنبيـة) أو إىل           
تدمري تلك األجسام، ما مل توافق عليها صراحةً الدول/املنظمات احلكومية الدولية الـيت متـارس   

  الفضائية.  ا على تلك األجسامواليتها القضائية أو سيطرهت
قبل وقت طويل من البدء، ألسباب مشروعة، يف تنفيذ عملية تدمري جسـم    -٢-٢١  

فضائي موجود يف مـدار، ينبغـي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن حتـرص علـى ضـمان          
يت التقيد بإجراءات تستويف العناصـر األساسـية املـذكورة أدنـاه خبصـوص اإلبـالغ بـالظروف الـ        

تتم فيها عمليات من هذا القبيل. وينبغي أن حترص الدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة علـى     
بأول، من خالل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي وغريه من القنـوات   إبالغ اجملتمع الدويل أوالً

ذات الصلة إذا اقتضت الضرورة، بالظروف اليت تربر تلك العمليـة، عـالوة علـى إبالغـه، عنـد      
ضــاء، بكيفيــة تقيــيم التطــورات املســتجدة. وينبغــي االســتناد إىل مبــدأ عــام هــو أنــه كلمــا   االقت

ازدادت احتماالت َتَسبُّب العملية يف آثار جانبيـة متوقعـة اشـتدت احلاجـة إىل مزيـد مـن الدقـة        
يف خمتلف مراحل اإلعداد للعملية وتنفيذها. وينبغي، قدر اإلمكـان،  يا يف املعلومات املتاحة دول

لنظر بعناية يف الشروط األساسية لتنظيم عملية اإلمـداد باملعلومـات بطريقـة تفاعليـة سـريعة أو      ا
بطريقة شبه آنية. وعنـد اختـاذ جمموعـات قـرارات َتفتـرض وتسـّوغ تنفيـذ عمليـة تـدمري جسـم           
فضائي، ينبغي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن تشـترط وجـود تـدابري لضـمان األمـان          

ــى   ــي     تشــتمل عل ــا، إذا ارُتئ ــا يربره ــا م ــة    أنَّ ضــمانات أساســية هل ــدابري ُمرضــية وقابل ــك الت تل
    للتطبيق.]

    ]٢[البديل   
مركبــة فضــائية يف مــدار أو لصــواريخ يِّ ينبغــي تفــادي التــدمري املتعمــد أل  -١-٢١[  

اإلطالق املداري يف مركبات اإلطالق وغري ذلك من األنشطة الضـارة الـيت ينشـأ عنـها حطـام      
طويال يف املدار. وعندما تتقرَّر ضرورة التدمري املتعمد، ينبغـي أن تبلـغ الـدول [، مباشـرة      يبقى

أو من خالل املنظمات الدولية املعنية] غريها من الدول اليت حيتمل أن تتضـرر ممـا تعتـزم القيـام     
بــه، مبــا يف ذلــك التــدابري املتخــذة لضــمان حــدوث التــدمري املتعمــد علــى ارتفاعــات منخفضــة   

عــن ذلــك يف املــدار. وينبغــي أن تــتم مجيــع   لقــدر الكــايف لتقلــيص مــدة بقــاء احلطــام النــاجم  با
للمبــادئ التوجيهيــة لتخفيــف احلطــام الفضــائي الصــادرة عــن جلنــة اســتخدام  وفقــاًاإلجــراءات 
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ــا         ــة يف قراره ــة العام ــا اجلمعي ــيت أقرهت ــلمية، ال ــراض الس ، ٦٢/٢١٧الفضــاء اخلــارجي يف األغ
  السلمية".]الدويل يف استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض املعنون "التعاون 

    
    ٢٢املبدأ التوجيهي     
 استثنائية وفوضع معايري وإجراءات بشأن اإلزالة الفعلية لألجسام الفضائية، ويف ظر    

 بشأن التدمري املتعمد لألجسام الفضائية، ال سيما فيما خيص األجسام 
    غري املسجلة

بـادئ التوجيهيـة املتعلقـة باإلزالـة الفعليـة و/أو التـدمري املتعمـد        عند تطبيق امل  -١-٢٢  
لألجسام الفضـائية يف مرحلـة إعـداد وتنفيـذ العمليـات ذات الصـلة، ينبغـي للـدول واملنظمـات          
احلكومية الدوليـة أن تـوائم تلـك األنشـطة مـع أحكـام هـذا املبـدأ التـوجيهي الـذي يـنص علـى             

 الفردية واملشـتركة، ويعـزز تلـك املعـايري، بـاملعىن املتـوخى       معايري رئيسية تضمن مراعاة املصاحل
يف الســياق قيــد النظــر، يف حــاالت منــها عــدم تطبيــق اإلجــراءات املنصــوص عليهــا يف اتفاقيــة    
التســجيل علــى األجســام املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي. وينبغــي أن تضــمن الــدول واملنظمــات  

بغيـة اجتنـاب    متاماًإىل هنج متكامل  ذكورة استناداًاحلكومية الدولية اكتمال تنظيم العمليات امل
ــانون       ــادئ الق ــا مل يكــن يف مب ــة [م التراخــي أو العشــوائية أو التجــاوزات يف املمارســات املتبع

  الدويل ذات الصلة ما يربر خالف ذلك].
ضـمان  أنَّ ينبغي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن تنطلـق مـن مبـدأ          -٢-٢٢  

ــة الفعلية/التــدمري املتعمــد أمــر يتوقــف مباشــرة علــى    وجــود أســباب مشــر  وعة لعمليــات اإلزال
يف سـجل األجســام   (سـواء أكـان مسـجالً    نـاً معيَّيا فضــائ جسـماً أنَّ إمكانيـة اإلثبـات املوثـوق بـ    

يف  موجـوداً  نـاً ا معيَّماديـ  املطلقة يف الفضـاء اخلـارجي أم مل يكـن) املـراد إزالته/تـدمريه وجسـماً      
ا ماديـ  بـه، يشـكالن جسـماً    لـه ارتباطـاً   تباط بذلك اجلسم الفضائي، أو ُيفترض أنَّمدار وله ار

. وينبغي النظـر إىل مسـألة التحديـد القطعـي للجسـم املـراد إزالتـه إزالـة فعليـة أو تـدمريه           واحداً
على أنه العامل احلاسم يف مسألة تقرير املضي يف تنفيذ العملية من عدمـه. وبنـاء    متعمداًاً تدمري

) لعمليـة إزالـة فعلية/تـدمري    راً(مقـرَّ  وشـيكاً  ن هـدفاً عليه، ينبغـي عـدم اعتبـار جسـم مـادي معـيَّ      
مبـا فيـه الكفايـة. وينبغـي      ومقنعـاً  دقيقـاً  متعمد إىل أن حيدَّد مصدر ذلك اجلسم وحالتـه حتديـداً  

هلا مـن  إىل توحيـد اجلهـود الـيت تبـذ     حثيثـاً  للدول واملنظمات احلكومية الدوليـة أن تسـعى سـعياً   
أجل وضع إجراءات وآليات من شـأهنا أن تتـيح، بفعاليـة، معاجلـة وتلبيـة االحتياجـات الفرديـة        
واملشتركة املتعلقة بتحديد األجسام املوجودة يف مـدارات، ومواصـلة العمـل بتلـك اإلجـراءات      

  واآلليات.
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لكـل  ينبغي أن يسبق عمليات اإلزالة الفعلية/التدمري املتعمد حتليل مستفيض   -٣-٢٢  
األساليب املمكنة لتنفيذها، مبـا يف ذلـك تقيـيم املخـاطر الـيت ينطـوي عليهـا كـل أسـلوب علـى           

فيما خيص مقدار املعلومات اليت ينبغي إطالع اجملتمـع الـدويل عليهـا بشـأن اجلوانـب      أمَّا حدة. 
أو التقنية لألسلوب الذي يقع عليه االختيـار لتنفيـذ العمليـة فهـو أمـر متـروك لتقـدير الـدول و/        

املنظمات احلكومية الدوليـة الـيت ختطـط لتلـك العمليـات وتنفـذها، علـى أسـاس أن تقـدم، مـن           
خالل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي وقنوات أخرى ذات صلة، ما يكفـي مـن دعـم إعالمـي     
عام الزم لضمان أمان العمليـات الفضـائية. فالـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة الـيت ختطـط         

فذها ينبغي أن تضمن هلـا األمـان مـن الـزاويتني اإلعالميـة والتقنيـة. وينبغـي        لتلك العمليات وتن
لغريها من الدول واملنظمات احلكومية الدوليـة أن تـدعم تلـك العمليـات، قـدر اإلمكـان وبنـاء        

ا. وباإلضــافة إىل تــوفري معلومــات صــحيحة عــن رصــد الفضــاء  ا وحتليليــعلــى الطلــب، إعالميــ
حتليـل أحـوال الفضـاء (إذا كانـت تلـك النتـائج متاحـة)، ميكـن أن          القريب مـن األرض ونتـائج  

إىل حتليــل  املســاعدة علــى حتديــد األجســام الفضــائية املعنيــة اســتناداً أيضــاً يشــمل ذلــك الــدعم 
عليهــا ونشــر نتــائج هــذا التحليــل مــع إتاحــة   طِّــالعأرشــيفات معلومــات الرصــد الــيت يتــاح اال

  عليها واستخدامها للعموم. طِّالعاال
مبراعاة السمات اخلاصة اليت متيـز تطـوير املمارسـة املتمثلـة يف تطبيـق اتفاقيـة         -٤-٢٢  

التسجيل واختالف اآلراء بشأن وظيفة تسجيل كل األجـزاء املكونـة لألجسـام الفضـائية و/أو     
(بسبب مواصـفاهتا التقنيـة األصـلية) علـى      ا ليست لديها القدرة أصالًمركبات اإلطالق اليت إمَّ

ــى          العمــل ع ــة) عل ــادرة (بســبب ظــروف غــري متوقع ــا ليســت ق ــبني أهن ــى حنــو مســتقل أو يت ل
االســتمرار يف العمــل طــوال الفتــرة الزمنيــة احملــددة للبعثــة، ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة 
الدولية، تطبيقا للمبادئ التوجيهيـة املتعلقـة باإلزالـة الفعلية/التـدمري املتعمـد لألجسـام الفضـائية        

  ارسة املتمثلة يف تسجيل األجسام الفضائية، أن تستند إىل املبادئ التالية:وتعزيزا للمم
ينبغي تفسري جمموعة القواعد اليت ختضع هلا ملكيـة اجلسـم الفضـائي ووضـعه،       (أ)  

ملـا يـنص عليـه القــانون الـدويل، باعتبارهـا مسـتندة إىل التفاعــل، مـن جهـة، بـني العوامــل           وفقـاً 
ا، للوضـع القـانوين لألجـزاء الـيت تتكـون منـها األجسـام        ف عمليـ ملكيَّاملتعلقة بالتفسري الدقيق، ا

علـى   الفضائية ومركبات اإلطالق عـالوة علـى األجسـام الفضـائية الـيت ال تكـون قـادرة أصـالً        
أداء الوظائف املسندة إليها أو اليت فقدت تلك القـدرة، يف حالـة عـدم قيـام الـدول واملنظمـات       

صوص لتلك األجسام واألجزاء املكونة هلـا، والتفاعـل، مـن جهـة     احلكومية الدولية بتسجيل خم
حـال وينبغـي عـدم االسـتغناء عنـها باعتبـار       أيِّ ثانية، بني عوامل أخـرى ال تفقـد أمهيتـها علـى     

 احلقوق وااللتزامات املنصوص عليها يف املادتني السابعة والثامنة من معاهدة الفضاء اخلارجي؛
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ــر عــدم  ينبغــي أالَّ  (ب)   ــة لألجســام أو عــدم تســجيل     يفسَّ تســجيل األجــزاء املكون
األجسام الوارد بياهنا يف الفقرة الفرعيـة (أ) أعـاله نتيجـة عمليـة إطـالق يف الفضـاء أو ظـروف        

العتبـار تلـك   راً غري متوقعة أثنـاء حتليـق اجلسـم الفضـائي، علـى أنـه يشـكل، يف حـد ذاتـه، مـرب          
كيــة، إذا روعيــت عــدة أمــور منــها أحكــام  األجســام واألجــزاء املكونــة لألجســام بــال ســند مل 

ُيتخذ عـدم  أالَّ اتفاقية املسؤولية الدولية عن األضرار اليت حتدثها األجسام الفضائية؛ كما ينبغي 
ــة لألجســام، ســواء يف بيانــات       وجــود معلومــات حمــددة عــن تلــك األجســام واألجــزاء املكون

ع الواليـة القضـائية والسـيطرة علـى     لـرت راً التسجيل أم على شكل إشارة إىل تلك البيانات، مرب
 تلك األجسام واألجزاء املكونة لألجسام؛  

يؤدي التقيد التام باملالحظات العملية الواردة يف الفقرتني الفـرعيتني  أالَّ ينبغي   (ج)  
(أ) و(ب) أعاله إىل إضعاف حرص الدول واملنظمات احلكوميـة الدوليـة علـى حتديـد وإعـداد      

ن الدولـة املطلقـة و/أو املنظمـة احلكوميـة الدوليـة      ب االقتضاء، متكِّسياسات عملية وجمدية حس
اليت قبلت احلقوق وااللتزامات ذات الصلة من التأكد من حالـة األجـزاء غـري املسـجلة املكونـة      
لألجسام الفضائية أو حالة األجسـام الفضـائية العاطلـة اخلاضـعة لواليتـها القضـائية وسـيطرهتا،        

ــةً     قــد يــؤدي إىل متكــني  مبــا ــة مــن أن تقــرر طواعي ــة الدولي ــة و/أو املنظمــة احلكومي تلــك الدول
ا، عــن ســلطتها علــى تلــك األجــزاء املكونــة لألجســام الفضــائية أو        ا أو جزئيــالتنــازل، كليــ 

املركبات الفضائية العاطلة حبيث يتسىن وضع إطار يضمن اختـاذ قـرارات بشـأن إخـالء الفضـاء      
  اخلارجي من احلطام الفضائي؛

ــدول/       (د)   ــاله الـ ــة (ج) أعـ ــرة الفرعيـ ــيَّن يف الفقـ ــهج املبـ ــاعد النـ ــرض أن يسـ ُيفتـ
املنظمات احلكومية الدولية يف ما قد تتخذه مـن قـرارات وترتيبـات مشـتركة مـن شـأهنا الوفـاء        

بطلبــات التحديــد الــدقيق لاللتزامــات واإلجــراءات التقنيــة املتعلقــة بتنفيــذ عمليــات إزالــة   متامــاً
عتمـاد تلـك االلتزامـات واإلجـراءات، عنـدما تـرى األطـراف يف القـرارات         احلطام الفضائي، وا

  تلك العمليات من املتطلبات/املهام ذات األولوية.أنَّ والترتيبات املشتركة املذكورة 
ينبغــي، يف إطــار حتديــد الســمات اخلاصــة حلالــة الشــظايا (بغــض النظــر عــن   -٥-٢٢  

ســبب كــان أو عــن إجــراء عمليــات  يِّ ائية ألم أجســام فضــأبعادهــا اخلطيــة) النامجــة عــن حتطُّــ 
تكنولوجيــة يف مــدارات، مراعـــاة إمكانيــة عـــدم خضــوع تلــك الشـــظايا للتســجيل، لـــدواع       
موضوعية، حبكم طبيعة مصدرها وحالتها املادية واستحالة حتديـد بـارامترات حركتـها املداريـة     

ل تلـك الشـظايا، إجـراء    وحتديث تلك البارامترات بانتظام. وينبغي، للتأكد من إمكانيـة تسـجي  
تقييم صحيح ملدى إمكانية الوثوق بعالقة االرتباط بني كل شـظية وجسـم فضـائي آخـر حمـدد      
ميكن افتراض أنه مصدرها و/أو بني كل شـظية وحـدث أفضـى إىل ظهورهـا أو إىل َتكَوُّهنـا يف      
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 تــرى، مــدار. وينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة الراغبــة يف تســجيل الشــظايا الــيت   
هلا صلة بأجسـام فضـائية سـبق هلـا أن سـجلتها، أن تؤكـد       أنَّ استنادا إىل نتائج حتديد طبيعتها، 

ملكتب شـؤون الفضـاء اخلـارجي عزمهـا علـى تسـجيل الشـظايا مـع معلومـات عـن التطبيقـات            
ــرَّرامل ــة        ق ــات التابع ــن مصــادر املعلوم ــات يف مصــدر ذي صــلة م ــك املعلوم ــب بنشــر تل ة وطل

ا لتلقـي  غي أن ُيفترض يف هذا السياق وجوب ختصيص فتـرة زمنيـة حمـدودة جـد    للمكتب. وينب
أنَّ إىل راً اعتراضات الدول و/أو املنظمات احلكوميـة الدوليـة األخـرى علـى هـذا التسـجيل نظـ       

قيمة املعلومات املدارية تتناقص باطراد ما مل يتم حتديثها. وجيـوز للـدول واملنظمـات احلكوميـة     
زم تقدمي طلبات أن تقوم، بناء على تقديرها هـي وحسـب االقتضـاء، بتحـديث     الدولية اليت تعت

ما قدمته من بارامترات مدارية للشظايا و/أو أن تبدي استعدادها إلرسال تلـك املعلومـات إىل   
الدول واملنظمات احلكومية الدولية اليت يهمها األمر بنـاء علـى طلـب منـها. وإذا قوبلـت تلـك       

  لة لََزم سحبها وإخضاع اخلالفات اليت تنشأ بشأهنا ملشاورات دولية.الطلبات باعتراضات معل
ينبغـــي الســـماح للـــدول واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة، يف إطـــار الرؤيـــة    -٦-٢٢  

املشتركة للجوانب العملية من تناول وحسم املسائل املترابطة املتعلقة بأمان العمليات الفضـائية  
مبراعـاة سـلطاهتا ومسـؤولياهتا مبوجـب املبـادئ والقواعـد       وختفيف احلطام الفضائي، بـأن تتـيح،   

ــة األجســام الفضــائية       ــارات تســمح بتغــيري حال ذات الصــلة يف معاهــدة الفضــاء اخلــارجي، خي
اخلاضعة لواليتها القضائية وسيطرهتا (مبا فيهـا األجسـام الناشـئة عـن تلـك األجسـام الفضـائية)        

من أجل التحديد القطعي لطرائق تنفيذ ما قـد   اليت توقفت عن العمل أو مل تعد صاحلة للعمل،
ُيتخذ من إجراءات دولية إلخالء الفضاء اخلارجي مـن احلطـام الفضـائي. وميكـن اعتمـاد هـذه       
املمارسة حتديدا باعتبارها ضرورة عملية فيما يتعلق بشظايا احلطام الفضـائي إذا مـا ثبـت علـى     

أنَّ علـى العمـل أو علـى مواصـلة العمـل، و      تلك الشـظايا قـد فقـدت هنائيـا قـدرهتا     أنَّ حنو مقنع 
رفــع القيــود املفروضــة علــى إزالتــها قــد يكــون هــو احلــل األمثــل. وينبغــي أن ختضــع اجملموعــة    
ــدول واملنظمــات        ــن ال ــأن تعل ــة مــن األنشــطة ذات الصــلة إلجــراءات صــارمة تقضــي ب الكامل

جسـام الفضـائية علـى النحـو     احلكومية الدولية رمسيا بأهنا تتوقع نشوء احلاجة إىل تغيري حالة األ
املذكور أعاله مع عدم فك االرتباط التام والالزم، يف حدود ما هو ممكن مـن الناحيـة التقنيـة،    

قـرار مزمـع اختـاذه أو ُيتخـذ فعـال أن حيـدَّد       أيِّ مبسؤولياهتا مبوجب القانون الـدويل. وينبغـي يف   
ددة يف ممارسـة الوظـائف املتعلقـة    ا ختويل (إسناد) حقوق حمبوضوح السياق الذي جيري فيه إمَّ

بتحديد طريقة التعامل مع تلك األجسام أو التنازل عن تلك احلقوق. وينبغي أن يقرَّر يف كـل  
. وينبغـي للـدول   ومناسـباً  حالة على حدة ما إذا كان اإلذن هبـذه املمارسـات واعتمادهـا ممكنـاً    

عة مـن معاهـدة الفضـاء اخلـارجي     باملـادة التاسـ   عمـالً واملنظمات احلكوميـة الدوليـة أن تسـعى،    
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ــد االقتضــاء بــني شــىت جوانــب        ــق التكامــل عن ــدأ املــذكور أعــاله، إىل حتقي ــام باملب ــد الت وبالتقي
إىل اتفاقــات ذات صــلة تــنص علــى حلــول حمــددة يف هــذا اجملــال،    األنشــطة املــذكورة اســتناداً

وينبغــي، يف  دة األهــداف.وذلــك مــن خــالل زيــادة مســتوى مشــاركتها يف أنشــطة تعــاون حمــدَّ
إطار تلك االتفاقات، وضع واستخدام معايري من أجل حتديد أدق للمسؤوليات وتوزيع املهـام  

رة. وينبغـي أن تـنص تلـك االتفاقـات علـى اإلجـراءات       على مجيع املشاركني يف األنشـطة املقـرَّ  
ة علـى  املنطبقة على تنظيم عملية الوصول إىل اجلسم الفضائي و/أو األجـزاء املكونـة لـه، عـالو    

تدابري حلماية التكنولوجيا، وذلك مىت كانـت تلـك اإلجـراءات والتـدابري ضـرورية وممكنـة مـن        
      الناحية العملية.

    التعاون وبناء القدرات والتوعية على الصعيد الدويل  - جيم  
إرشـادات موجهـة إىل احلكومـات واملنظمـات احلكوميـة       ٢٤و ٢٣ترد يف املبدأين التـوجيهيني  

ية اليت تأذن بأنشطة فضائية أو تقـوم هبـا، بشـأن تـدابري التعـاون الـدويل الـيت هتـدف         الدولية املعن
إىل تعزيــز اســتدامة أنشــطة الفضــاء يف األمــد البعيــد. وتتضــمن هــذه اإلرشــادات تــدابري لتعزيــز  
التعاون الـتقين وبنـاء القـدرات ملسـاعدة البلـدان الناميـة علـى إنشـاء قـدرات وطنيـة عـن طريـق             

للتشـريعات الوطنيـة وااللتزامـات املتعـددة األطـراف وقواعـد        وفقاًريف وطين، تكوين رصيد مع
 عدم االنتشار املنطبقة والقانون الدويل املنطبق. وميكن أن تسهم أنشطة بنـاء القـدرات إسـهاماً   

يف تعزيــز اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد عــن طريــق االســتفادة مــن    كــبرياً
سبتها الدول واملنظمات احلكومية الدولية على مدى سنوات عديدة يف القيـام  املعارف اليت اكت

بأنشطة فضائية. وميكن لتبادل هذه اخلربات على وجه اخلصوص أن يعزز أمان أنشطة الفضـاء  
      ويفيد مجيع مستخدمي الفضاء اخلارجي.

    ٢٣املبدأ التوجيهي     
شطة الفضاء اخلارجي يف تعزيز وتيسري التعاون الدويل دعماً الستدامة أن    

    األمد البعيد
ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدوليـة أن تعـزز وتيسـر التعـاون الـدويل        -١-٢٣  

على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية علـى أسـاس تقبلـه مجيـع األطـراف، دون      
ــة و   ــة الفكريـ ــوق امللكيـ ــاس حبقـ ــاًاملسـ ــة   وفقـ ــار الدوليـ ــدم االنتشـ ــات عـ ــلة  اللتزامـ ذات الصـ

  والتشريعات واللوائح التنظيمية الوطنية ذات الصلة.
  .]٢‐٢٣يرد أدناه مقترح جديد لصيغة بديلة للفقرة [
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[ينبغـــي جلميـــع الـــدول، وال ســـيما الـــدول الـــيت لـــديها قـــدرات فضـــائية ذات صـــلة وبـــرامج  
يف  الستكشاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه، أن تسـاهم يف تعزيـز وتشـجيع التعـاون الـدويل        

جمال الفضاء على أساس املساواة واملنفعة املتبادلة وعدم التمييز. ويف هذا السـياق، ينبغـي إيـالء    
اهتمام خاص ملصاحل البلدان النامية والبلدان اليت لديها برامج فضاء [حديثـة العهـد] [جديـدة]    

عدة التقنيــة وملــا ميكــن أن يعــود عليهــا مــن فوائــد. وتشــجَّع البلــدان املتقدمــة علــى تقــدمي املســا 
واملالية الالزمة للبلـدان الناميـة مـن أجـل تنفيـذ هـذه املبـادئ التوجيهيـة. وللـدول حريـة حتديـد            
مجيع جوانب مشاركتها يف استكشاف الفضاء اخلارجي واسـتخدامه علـى أسـاس يقبلـه مجيـع      

مـن  إجراء بـالتحجج بشـىت األعـذار ملنـع الـدول األخـرى       أيِّ األطراف. وينبغي الثين عن اختاذ 
  التعاون العملي يف جمال الفضاء.

    .]فيهما  معروضتان على الوفود للنظر ٤‐٢٣إىل  ٢‐٢٣ترد أدناه صيغتان بديلتان للفقرات من [    
    ]١[البديل     

ينبغي جلميع الدول، وال سيما الدول اليت لديها قـدرات فضـائية ذات صـلة      -٢-٢٣[  
ســاهم يف تعزيــز وتشــجيع التعــاون  وبــرامج الستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه، أن ت  

الدويل على استدامة األنشطة الفضائية يف األمد البعيد على أسـاس يقبلـه مجيـع األطـراف. ويف     
هذا السياق، ينبغي إيالء اهتمام خاص ملصاحل البلدان النامية والبلدان الـيت لـديها بـرامج فضـاء     

ــدول        ــد. ولل ــن فوائ ــا م ــود عليه ــا ميكــن أن يع ــد ومل ــة العه ــب   حديث ــع جوان ــد مجي ــة حتدي حري
مشــاركتها يف استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه علــى أســاس يقبلــه مجيــع األطــراف.   
وينبغي أن تكون األحكام اليت ختضع هلا أنشطة التعاون هذه، مثل العقود وغريها مـن اآلليـات   

  امللزمة قانوناً، عادلة ومعقولة.
دولية تشمل استخدام بنـود خاضـعة   ينبغي للدول اليت تقوم بأنشطة فضائية   -٣-٢٣  

ــا) ُيحظـــر    للمراقبـــة (أجســـام أو مـــواد أو مصـــنوعات أو معـــدات أو براجميـــات أو تكنولوجيـ
إفشاؤها أو نقلها إىل جهـات أخـرى دون إذن ومـن مث يلـزم إخضـاعها ملسـتويات مناسـبة مـن         

أن تضـمن القيـام هبـذه     تأذن بالقيام بتلك األنشطة أو تعتزم اإلذن هبـا أو القيـام هبـا،    املراقبة، أو
لاللتزامات املتعددة األطراف ومعـايري ومبـادئ عـدم االنتشـار والقـانون الـدويل،        وفقاًاألنشطة 

يف ظل احترام حقوق امللكية الفكرية، بصرف النظـر عمـا إذا كانـت اجلهـات الـيت تقـوم هبـذه        
يهــا هــذه األنشــطة كيانــات حكوميــة أو غــري حكوميــة أو منظمــات حكوميــة دوليــة تنتمــي إل   

  الدول.
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ينبغــي للــدول املعنيــة أن تضــع مــا يلــزم مــن لــوائح تنظيميــة قانونيــة وإداريــة    -٤-٢٣  
بشأن التعاون يف احلاالت اليت تصدَّر أو ُتستورد فيها هذه البنود اخلاضعة للمراقبـة وأن تسـعى   

ي للـدول  إىل إقامة عالقات تعاون على أساس تساوي وتبادل املنافع حلماية هذه البنـود. وينبغـ  
أن تضــمن، بواســطة اتفاقــات أو ترتيبــات أخــرى يضــفى عليهــا الطــابع املؤسســي علــى النحــو  
الواجب مبقتضـى التشـريعات الوطنيـة، األمـن واألمـان فيمـا يتعلـق بـالبنود املسـتوردة اخلاضـعة           
للمراقبــة خــالل وجودهــا يف أراضــي الدولــة املســتوردة. وينبغــي للــدول علــى وجــه اخلصــوص  

  جل التوصل إىل اتفاق فيما يتعلق مبا يلي:التشاور من أ
البنــود اخلاضــعة للمراقبــة ليســت  أنَّ الرصــد والتحقــق بعــد البيــع للتأكــد مــن    (أ)  

  عرضة خلطر االستخدام أو النقل إىل جهات أخرى دون إذن؛
تعزيـــز إجـــراءات االعتمـــاد والتوثيـــق القـــانوين لالســـتعمال النـــهائي علـــى          (ب)  
  الدولة؛  مستوى

ــ  (ج)   ــن أجــل       اإلش ــود، م ــتندة إىل عق ــود واألنشــطة املس ــى العق ــانوين عل راف الق
الفعالية يف تسهيل التطبيق السليم للتـدابري املتفـق عليهـا بشـأن االسـتعمال النـهائي ومنـع نشـوء         

رة اخلاضـعة للمراقبـة أن تصـبح، حينمـا تكـون موجـودة يف       ظروف ميكن فيها للبنود املصدَّأيِّ 
وضــوعا لتنــازع االختصــاص القضــائي أو ُتســتعمل ألغــراض غــري أراضــي الدولــة املســتوردة، م

  مشروعة؛
ضمان أن تكون لـدى اهليئـات املعنيـة التابعـة للدولـة الصـالحيات والقـدرات          (د)  

الالزمــة لرصــد االســتعمال النــهائي للبنــود اخلاضــعة للمراقبــة واختــاذ مــا يلــزم مــن تــدابري عنــد    
    النهائي.]  النتشار فيما يتعلق باالستعمالاحتمال عدم االمتثال ملعايري ومبادئ عدم ا

    ]٢[البديل     
ينطبــق هــذا املبــدأ التــوجيهي علــى مجيــع أســاليب التعــاون، احلكوميــة منــها    -٢-٢٣[  

وغري احلكومية والتجارية والعلمية؛ والعاملية منها أو املتعددة األطراف أو اإلقليميـة أو الثنائيـة؛   
تنميتها. وينبغي جلميع الدول، وال سـيما الـدول الـيت لـديها      ا كانت درجةوفيما بني البلدان أي

قدرات فضائية ذات صـلة وبـرامج الستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه، أن تسـاهم يف        
تعزيز وتشجيع التعـاون الـدويل علـى اسـتدامة األنشـطة الفضـائية يف األمـد البعيـد علـى أسـاس           

يــالء اهتمــام خــاص ملصــاحل البلــدان الناميــة   يقبلــه مجيــع األطــراف. ويف هــذا الســياق، ينبغــي إ  
والبلدان اليت لديها برامج فضاء حديثة العهد وما ميكن أن يعـود عليهـا مـن فوائـد بفضـل هـذا       

. وللــدول حريــة حتديــد مجيــع  التعــاون الــدويل مــع بلــدان لــديها قــدرات فضــائية أكثــر تطــوراً  
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ــى      ــب مشــاركتها يف استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه عل ــع    جوان ــه مجي أســاس يقبل
األطراف. وينبغي أن تكون األحكام اليت ختضع هلا أنشطة التعاون هـذه، مثـل العقـود وغريهـا     

  من اآلليات امللزمة قانوناً، عادلة ومعقولة.
ــة أن تنظــر يف تشــجيع التعــاون      -٣-٢٣   ــة الدولي ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكومي

امة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد      التقين على الصعيد الدويل مـن أجـل تعزيـز اسـتد    
ودعم التنمية املستدامة على كوكب األرض. وينبغي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن     
تدعم املبادرات احلالية وأن تنظـر يف التـرويج ألشـكال جديـدة مـن التعـاون اإلقليمـي والـدويل         

 وفقـاً جـات البلـدان الناميـة ومصـاحلها، و    من أجل تعزيز بنـاء القـدرات الفضـائية، مبراعـاة احتيا    
لاللتزامات الدولية ذات الصـلة بشـأن عـدم االنتشـار والتشـريعات واللـوائح التنظيميـة الوطنيـة         

للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تشـجع علـى وضـع ترتيبـات     أيضاً ذات الصلة. وينبغي 
القــدرات الفضــائية، يف ظــل   خبصــوص الضــمانات التكنولوجيــة بإمكاهنــا املســاعدة علــى بنــاء  

  ملتطلبات االستدامة يف األمد البعيد. وفقاًاحترام حقوق امللكية الفكرية و
ينبغي للدول املعنية أن تعزز لوائحها التنظيمية القانونية واإلداريـة خبصـوص     -٤-٢٣  

عـة  هذا التعاون. وينبغي للدول أن تسعى إىل إقامة عالقـات تعـاون علـى أسـاس املسـاواة واملنف     
املتبادلة. ولزيادة الفوائد اليت ميكـن جنيهـا مـن هـذا التعـاون إىل أقصـى حـد، ينبغـي للـدول أن          
تشترط، يف اتفاقات أو ترتيبات أخرى، تنفيـذ تـدابري ُيضـفى عليهـا الطـابع املؤسسـي املناسـب        

  لتشريعاهتا الوطنية.] وفقاً
ي، برعاية مكتـب  ميكن إنشاء صندوق دويل للتربعات بشأن احلطام الفضائ  -٥-٢٣[  

شؤون الفضاء اخلـارجي، مـن أجـل دعـم األنشـطة الراميـة إىل إزالـة احلطـام الفضـائي املوجـود           
و/أو تقلـيص   حاليا أو ختفيفـه، و/أو احليلولـة دون تكـوُّن مزيـد مـن احلطـام الفضـائي مسـتقبالً        

لنظـر يف  آثاره. ولعل الدول األعضاء، خاصة الـدول الرائـدة يف أنشـطة الفضـاء، تشـجَّع علـى ا      
أن ختصص هلذا الصندوق نسبة مئوية من ميزانياهتا املرصـودة ألنشـطة الفضـاء مـن أجـل تعزيـز       
ــة املســتدامة علــى كوكــب       ــد، ودعــم التنمي اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعي

      األرض ودعم االستخدام املستدام للفضاء.]
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    ٢٤املبدأ التوجيهي     
باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد ووضع تبادل التجارب املتعلقة     

    إجراءات جديدة، حسب االقتضاء، من أجل تبادل املعلومات
ينبغــي أن تتبــادل الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة جتارهبــا وخرباهتــا          -١-٢٤  

ري املتعلقــة باســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد، مــع جهــات منــها الكيانــات غــ 
احلكومية، وأن تضـع وتعتمـد إجـراءات لتيسـري مجـع معلومـات عـن السـبل والوسـائل الكفيلـة           
بتعزيــز اســتدامة األنشــطة الفضــائية يف األمــد البعيــد ونشــر تلــك املعلومــات بفعاليــة. [وميكــن    
للدول واملنظمات احلكومية الدولية، يف معـرض حتسـني إجراءاهتـا لتبـادل املعلومـات، أن تضـع       

  ها آليات تبادل البيانات الفعالة اليت تستخدمها كيانات غري حكومية.]يف اعتبار
ينبغي اعتبار جتارب وخربات اجلهات املنخرطة يف أنشطة فضائية مفيـدة يف    -٢-٢٤  

مث،  وضع تدابري فعالة ترمي إىل تعزيز استدامة أنشطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد. ومـن     
احلكوميــة الدوليــة علــى تبــادل التجــارب واخلــربات ذات  ينبغــي أن حتــرص الــدول واملنظمــات 

الصــلة تيســرياً وتعزيــزاً لوضــع مبــادئ توجيهيــة وقواعــد ولــوائح تنظيميــة وممارســات راميــة إىل 
      تعزيز استدامة أنشطة الفضاء يف األمد البعيد.
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    )١٤(البحث والتطوير يف اجملالني العلمي والتقين  - دال  
    التنفيذ والتحديث  - هاء  

  )١٥(٢٩ملبدأ التوجيهي ا    
  

إنشاء أطر معيارية وتنظيمية تضمن الفعالية واالستمرارية يف تنفيذ املبادئ التوجيهية     
    واألنشطة الالحقة املتعلقة مبراجعة تلك املبادئ وحتسينها

  .]معروضتان على الوفود للنظر فيهما ٢٩ترد أدناه صيغتان بديلتان للمبدأ التوجيهي [
  

    ]١[البديل     
ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تبذل العناية الواجبة إلنشـاء    -١-٢٩[  

إطار تنظيمي يفضي إىل [الفعالية] واالسـتمرارية [يف تنفيـذ] املبـادئ التوجيهيـة، ويـؤدي علـى       
وجه التحديد إىل وضع مـا يلـزم مـن لـوائح تنظيميـة وعمليـات وترتيبـات تضـمن التحقـق مـن           

أنَّ بــادئ. وينبغــي االتفــاق علــى ضــرورة النظــر إىل املبــادئ التوجيهيــة، رغــم االمتثــال لتلــك امل
مببادئ القانون الدويل وقواعـده وعامـل دعـم     مباشراً تنفيذها طوعي، باعتبارها مرتبطة ارتباطاً

ــى صــعيد         ــذها [عل ــى ضــرورة دعــم تنفي ــة، وعل ــة الوظيفي ــادئ والقواعــد مــن الناحي لتلــك املب
ا، مــن خــالل إجــراءات واضــحة، ي اعتبــار املبــادئ التوجيهيــة رمسيــالسياســات العامــة]. وينبغــ

وثيقة معيارية تضع شروطا معترفا هبا دوليا لضمان أمان العمليـات الفضـائية واسـتدامة أنشـطة     
الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد بوجـه عـام. وينبغـي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن        

ة تضــمن الفعاليــة يف تطبيــق إجــراءات [األمــان/] األمــن احلاليــة   هلــذا املبــدأ، وســيل  وفقــاًجتــد، 
وتطبيــق إجــراءات [أمــان/] أمــن جديــدة إذا اقتضــت الضــرورة، مــن أجــل اســتيفاء الشــروط     
التشـــغيلية اخلاصـــة باملبـــادئ التوجيهيـــة دون غريهـــا. و[عنـــد تطبيـــق] هـــذه النـــهوج املتعلقـــة   

الـدول علـى هتيئـة ظـروف تراعـي يف ظلـها        باألمن/األمان يف أنشطة الفضاء اخلـارجي، تشـجَّع  
اعتبارات األمن القومي، يف إطار األهداف ذات الصلة يف السياسة العامة الوطنيـة، وبالتناسـب   
مــع األغــراض واملهــام املتعلقــة بتطبيــق املبــادئ التوجيهيــة وباالرتبــاط الــالزم مبتطلبــات التعــاون 

ــة. وينبغــ     ــادئ التوجيهي ــنص عليهــا املب ــيت ت ــدويل ال ــة باختــاذ   ال ي إعــداد املهــام واملفــاهيم املتعلق
املنظمات احلكومية الدولية، فينبغـي هلـا   أمَّا القرارات باحلرص على التقيد باملبدأ اآلنف الذكر. 

───────────────── 
  .ُنقل املبدآن التوجيهيان اللذان كانا يردان يف هذا القسم إىل اجلزء ألف  )١٤(
على شكل ال  ٢٩األفكار الواردة يف املبدأ التوجيهي من األفضل التعبري عن  اتفق الفريق العامل على أنَّ  )١٥(

  .بل ضمن قسم خمصص للتنفيذ والتحديثمبدأ توجيهي، 
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باملثل أن تتقيد هبذا املبدأ يف سياساهتا العامة وأن تسعى جاهـدة، مـن خـالل اللـوائح التعاهديـة      
ن أن يكون املفهوم الـذي تسـتند إليـه إجراءاهتـا مرتبطـا      والتعاون مع الدول األعضاء، إىل ضما

  االرتباط الواجب باملبدأ املذكور.
ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدوليـة أن تعتـرب األمـم املتحـدة احملفـل        -٢-٢٩  

الرئيسي إلجراء حـوار مؤسسـي متواصـل حـول املسـائل املتعلقـة باملسـاعدة علـى حتقيـق جنـاح           
، وينبغي لألمم املتحـدة نفسـها، متصـرفةً    وشامالً فعاالً بادئ التوجيهية تنفيذاًعملي يف تنفيذ امل

هبذه الصفة من خالل جلنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية ومكتـب شـؤون        
 مرنـاً  الفضاء اخلارجي، أن ختصص هلذا الغرض عملية يف جمال السياسة العامة وأن تضـع إطـاراً  

ا الشأن. وينبغي للجنـة أن تضـع، عنـد الضـرورة، جمموعـات حلـول تتخـذ        الختاذ القرارات هبذ
ــا رمسيــ       ــة أو تفســريية) ميكــن إحلاقه ــات (تنظيمي ــى وجــه اخلصــوص شــكل اتفاق ــادئ عل ا باملب

لإلجراءات املنطبقة. وتشـجَّع الـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة بقـوة علـى         وفقاًالتوجيهية 
موافاة [مكتب شؤون الفضاء اخلارجي] بتقـارير سـنوية، تبعـاً     اتباع ودعم املمارسة املتمثلة يف

للجــدول الــزمين لــدورات اللجنــة، تتضــمن تقييمــات حلالــة تنفيــذ املبــادئ التوجيهيــة. وينبغــي   
ــارير، عـــن طريـــق تقـــديرات     ــة أن تؤكـــد يف تلـــك التقـ ــة الدوليـ للـــدول واملنظمـــات احلكوميـ

رجي (بوجـه عـام و/أو فيمـا يتعلـق جبوانـب      أنشـطة الفضـاء اخلـا   أنَّ ومؤشرات موثوقة، رأيها ب
حمددة) احلالية (أي يف تاريخ إعداد التقرير املعين) جتـري يف بيئـة آمنـة [ومسـتقرة] وخاليـة مـن       
الصراعات فيما يتعلق جبميع جوانبها [التشغيلية] الرئيسية، وأن تؤكـد بنـاء علـى ذلـك وجـود      

ي أيضـا، إذا اقتضـى األمـر، أن تكشـف تلـك      حوافز إجيابية على تنفيذ املبادئ التوجيهية. وينبغ
ــواهر املوجــودة يف الفضــاء اخلــارجي و/أو التطــورات املســتجدة يف أنشــطة        ــن الظ ــارير ع التق

 خاصـا  تمامـاً الفضاء اخلارجي اليت يبدو أهنا تتعارض مع املبـادئ التوجيهيـة، ممـا قـد يسـتلزم اه     
إىل ذلــك ميكــن تقــدمي بالغــات إىل  مــن جانــب اللجنــة يف دورهتــا التاليــة مباشــرة. وباإلضــافة   

يف ســياق  شــديداً املكتــب تشــري إىل الوقــائع (وخصائصــها ومصــادرها احملتملــة) الــيت تــثري قلقــاً 
تنفيذ املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة بأمـان العمليـات الفضـائية وتتضـمن نـداء موجهـا إىل املكتـب           

و املنظمـات احلكوميـة   بالتوسط للحصول علـى إيضـاحات بشـأن تلـك الوقـائع مـن الـدول و/أ       
الدولية اليت قد تكون هلا عالقة بتلك الوقـائع. ومـن منطلـق تقبُّـل تبـادل املعلومـات مبـا يسـاعد         

سـيما فيمـا يتعلـق بأمـان العمليـات الفضـائية، ينبغـي         على تنفيـذ املبـادئ التوجيهيـة بفعاليـة، ال    
حـداث الـيت تـنجم عمـا تفعلـه      تغفل إبالغ املكتـب باأل  للدول واملنظمات احلكومية الدولية أالَّ

هي (أو عما متتنع عن فعله) أو مـا تفعلـه الكيانـات غـري احلكوميـة اخلاضـعة لواليتـها القضـائية         
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ــ ولســيطرهتا (أو ــن         عمَّ ــة م ــرب شــديدة األمهي ــد تعت ــيت ق ــه) وال ــن فعل ــات ع ــك الكيان ــع تل ا متتن
  العملية.]  الناحية

  
    ]٢[البديل   

كوميــة الدوليــة الــيت تقــوم، أو تعتــزم القيــام، ينبغــي للــدول واملنظمــات احل  -١-٢٩[  
 رداًا ومطَّـ تامـ  داًا يؤدي إىل التقيـد باملبـادئ التوجيهيـة تقيُّـ    تنفيذي بأنشطة فضائية أن تضع إطاراً

. وينبغي أن يوضع يف االعتبار، فيما يتعلق باإلطـار املـذكور، كـون املبـادئ التوجيهيـة      وشامالً
واعده رغم كوهنا طوعية، ومن مث ينبغي مراعاهتـا يف السياسـات   تعزز مبادئ القانون الدويل وق

العامة الوطنية والدولية األوسع نطاقا. [وتشجَّع الـدول علـى تنفيـذ املبـادئ التوجيهيـة الـواردة       
  أعاله بأقصى قدر ممكن عمليا ومبا يتفق مع قوانينها الوطنية.  

األمـن القـومي وحتـدَّد     ينبغي وضـع تـدابري تنظيميـة تراعـى فيهـا اعتبـارات        -٢-٢٩  
فيها متطلبات واضحة بشأن تنفيـذ املبـادئ التوجيهيـة وإثبـات االمتثـال هلـا بشـفافية. ويف هـذا         
الصــدد، ينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة أن تقــدم إىل جلنــة اســتخدام الفضــاء          

تـها فيمـا يتعلـق    منـها جترب  اخلارجي يف األغراض السلمية تقـارير مرحليـة منتظمـة تتنـاول أمـوراً     
ــراض        ــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغ ــدابري، وأن تســعى، يف إطــار جلن ــق تلــك الت بتطبي

ملسؤولياهتا مبوجب املعاهدات واالتفاقيات واملبادئ والقـرارات احلاليـة املتعلقـة     وفقاًالسلمية، و
لفضـائية يف  بالفضاء اخلارجي، إىل الرد على ما يثار مـن انشـغاالت خبصـوص أمـان العمليـات ا     

  سياق تنفيذ املبادئ التوجيهية.]
تستند املبادئ التوجيهية الواردة أعاله إىل رصيد كـبري مـن املعـارف املتاحـة       - ٣- ٢٩  

عمليـة وضـع املبـادئ التوجيهيـة     أنَّ بشأن تنفيذ األنشـطة الفضـائية بطريقـة آمنـة ومسـتدامة. غـري       
والتقنيـة احلاليـة وال مسـتويات اخلـربة      عن جماالت ال تكفـي فيهـا املعـارف العلميـة    أيضاً كشفت 

ن. وينبغــي أن تواصــل املكتســبة لتكــون أساســا صــلبا ُيســتند إليــه يف اإليصــاء مببــدأ تــوجيهي معــيَّ 
الدول واملنظمات احلكومية الدولية حبوثها بشـأن االسـتخدام املسـتدام للفضـاء اخلـارجي وبشـأن       

ملـا توصـي بـه املبـادئ      وفقـاً الفضـاء،  تطوير تكنولوجيات وعمليات وخدمات مستدامة يف جمـال  
التوجيهيــة، وذلــك هبــدف احلســم يف تلــك املســائل. وينبغــي، يف ضــوء التطــور املتســارع لتنفيــذ    
ا األنشــطة الفضــائية واكتســاب املزيــد مــن املعــارف، مراجعــة املبــادئ التوجيهيــة وتنقيحهــا دوريــ 

ــدول ومجيــع     ــة إىل ال الكيانــات الــيت تقــوم بأنشــطة   لضــمان اســتمرارها يف تقــدمي إرشــادات فعال
  الفضاء من أجل تعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.]

 


