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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية   

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة الثانية واخلمسون

  ٢٠١٥شباط/فرباير  ١٣- ٢فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقَّت ١٣بند ال

        استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد
توجيهية بشأن استدامة أنشطة ثة من مشاريع املبادئ الجمموعة حمدَّ    

      الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد
    رة من األمانةمذكِّ    

أشــارت جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، يف دورهتــا الســابعة      -١
رئــيس الفريــق العامــل املعــين باســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد    واخلمســني، إىل أنَّ
وجيهيـة  من مشـاريع املبـادئ الت   ثةًحمدَّ مشروع تقرير للفريق العامل وجمموعةً دُّالبعيد سوف ُيِع

 ثـةً حمدَّ ن هـذه الوثيقـة جمموعـةً   مَّجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة. وتتضـ     من أجل الدورة احلالية لل
ــن ــة اجملمَّ   م ــادئ التوجيهي ــدَّ مشــاريع املب ــة أُع ــها     ع ــرب عن ــيت أُع ــع اآلراء ال ــاة مجي ــع مراع ت م
  لسابعة واخلمسني وخالهلا وبعدها.يها قبل دورة اللجنة ادخالت اليت جرى تلقِّواملُ
لــي: مشــاريع املبــادئ التوجيهيــة ومصــادر مشــاريع املبــادئ التوجيهيــة هــذه هــي كمــا ي   -٢
د مسـامهات الـدول األعضـاء    وهي جتسِّ A/AC.105/C.1/L.339ة من الوثيقة مشتقَّ ٣٣إىل  ١ من

عــة مــن مشــاريع املبـادئ التوجيهيــة الــواردة يف ورقــة غرفــة املــؤمتر  جممَّ يف اللجنـة يف أول جمموعــة 
───────────────── 

  * A/AC.105/C.1/L.341. 
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A/AC.105/2014/CRP.5 ان مـن اقتـراح لالحتـاد الروسـي     مستمدَّ ٣٥و ٣٤؛ واملبدآن التوجيهيان
متــه ن اقتراحــاً قدَّيتضــمَّ ٣٦؛ واملبــدأ التــوجيهي A/AC.105/L.290مــن الوثيقــة  ٥يــرد يف الفقــرة 

  لجنة السابعة واخلمسني.سويسرا خالل دورة ال
ن مشــروع تقريــر الــيت تتضــمَّ .A/AC.105/C.1/L.343لــها الوثيقــة وهــذه الوثيقــة تكمِّ  -٣

  الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.
    

 سياق املبادئ التوجيهية بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي  - أوالً  
      البعيد  األمد  يف

    اخللفية    
شــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه    أقــرَّ مــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث املعــين باستك       -٤
بشــأن الفضــاء والتنميــة األغــراض الســلمية، يف قــراره املعنــون "األلفيــة الفضــائية: إعــالن فيينــا  يف

وحتسني حياة  مبا لعلوم الفضاء وتطبيقاته من أمهية يف إثراء معرفتنا األساسية بالكون )١(البشرية"،
الناس اليومية يف أرجاء العامل من خالل رصد البيئة وإدارة املـوارد الطبيعيـة ووضـع نظـم لإلنـذار      

ؤات األرصـاد  حملتملـة ودعـم إدارة الكـوارث وتنبُّـ    ة الكـوارث ا املبكِّر للمساعدة على ختفيف حدَّ
هم علــوم وتكنولوجيــا اجلويــة ومنذجــة املنــاخ واملالحــة واالتصــاالت باالســتعانة بالســواتل. وتســ 

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

تنمية املستدامة يف كوكـب األرض  يف دعم ال اتؤدِّي أنشطة الفضاء دوراً حيويوالثقافية. ولذلك 
ــة ويف املســامهة يف عمليــة خطــ   ــة ملــا بعــد عــام  وحتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفي . ٢٠١٥ة التنمي

املشـاركني يف أنشـطة    األمـد البعيـد مسـألة ال تعـين وهتـمُّ     ثَمَّ فإنَّ استدامة أنشطة الفضـاء يف   ومن
ته.أيضاً اجملتمع الدويل برمَّ سُب، بل تعين وهتمُّشاركة فيها فحواملتطلِّعني إىل امل االفضاء حالي  

ويســتخدم البيئــة الفضــائية عــدٌد متزايــٌد مــن الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة            -٥
واملنظمات غري احلكومية وكيانات القطاع اخلـاص. ويشـكِّل انتشـار احلطـام الفضـائي وزيـادة       

تشغيل األجسـام الفضـائية مصـدر    احتماالت وقوع حوادث االرتطام وحاالت التشويش على 
قلــق بشــأن اســتدامة أنشــطة الفضــاء يف األمــد البعيــد، وال ســيما يف بيــئيت املــدارات األرضــية      

  املنخفضة واملدارات الثابتة بالنسبة لألرض.
───────────────── 

تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينا،   )١(  
 .١ )، الفصل األول، القرارA.00.I.3(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  ١٩٩٩متوز/يوليه  ٣٠‐١٩
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وينبغي للدول واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكوميـة الوطنيـة والدوليـة وكيانـات       - ٦
أنشـطتها مـن قـدرة     حتـدَّ  خذ خطوات لضمان أالَّ أنشطة الفضاء أن تتَّالقطاع اخلاص الضالعة يف

  اجلهات األخرى على القيام بأنشطة الفضاء اخلاصة هبا، سواء اآلن أو يف املستقبل.
اخلــارجي يف األغــراض الســلمية  الســنني، نظــرت جلنــة اســتخدام الفضــاء  وعلــى مــرِّ  - ٧
ــا خمتلفــة.   خمتلــف جوانــب اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــا    إىل رجي يف األمــد البعيــد مــن زواي

واستناداً إىل هذه اجلهود السـابقة واجلهـود ذات الصـلة الـيت بذلتـها كيانـات أخـرى، اقتـرح         
ابع للجنـة الفرعيـة   اء اخلارجي يف األمـد البعيـد التـ   الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفض

الفضـاء  ج شـامل لتعزيـز اسـتدامة أنشـطة     من التدابري هبـدف تـوفري هنـ    العلمية والتقنية سلسلةً
  اخلارجي يف األمد البعيد.

وتوفِّر التدابري املقترحة، اليت جرى جتميعها يف جمموعة من املبادئ التوجيهية الطوعيـة،    -٨
أساســاً الســتحداث ممارســات وطنيــة ودوليــة وأُطــر لألمــان فيمــا يتعلــق باالضــطالع بأنشــطة    

يف تكييــف هــذه األطــر للظــروف واهلياكــل   ذاتــه مرونــةًالفضــاء اخلــارجي، وتتــيح يف الوقــت  
التنظيمية الوطنية املعيَّنة. وتتناول املبادئ التوجيهية جوانب أنشطة الفضاء السياساتية والرقابيـة  

  والتنظيمية والعلمية والتقنية وتلك املتعلقة بالتعاون وبناء القدرات.
وعــة املبــادئ التوجيهيــة الــواردة يف هــذه فيــه وضــع جمم ويشـتمل اإلطــار القــانوين الــذي متَّ   - ٩

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

  اخلربات املكتسبة من القيام بأنشطة الفضاء.التشغيلية، واملعايري التقنية، والسياسات، و
بشـأن التـدابري الالزمـة     ادة يف هذه الوثيقة توافقـاً دوليـ  وُتجسِّد املبادئ التوجيهية الوار  -١٠

ــتناداً إىل املعـــارف الراهنـــة     ــاء اخلـــارجي يف األمـــد البعيـــد، اسـ ــتدامة أنشـــطة الفضـ لتعزيـــز اسـ
ــع تكــوين فهــم أعمــق ل     ــدِّلطــابع املواملمارســات الراســخة. وم ــل   تع د األوجــه ملختلــف العوام

ــيت ــؤثِّ ال ــادئ      ت ــد، ينبغــي اســتعراض املب ــد البعي ر يف اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األم
  ل إليها.التوجيهية، كما ميكن تنقيحها يف ضوء النتائج اجلديدة اليت جيري التوصُّ

ة الفضـاء الضـمان ملسـتخدمي    وال يقدِّم تنفيذ األطر الوطنية والدولية لالضطالع بأنشـط   - ١١
د األطــراف يف االســتخدامات ل أيضــاً التعــاون الثنــائي واملتعــدِّالبيئــة الفضــائية فحســب بــل يســهِّ

  السلمية للفضاء اخلارجي وبذلك يساهم يف أمان الفضاء اخلارجي واستقراره.
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    النطاق والتطبيق    
مجيــع أنشــطة الفضــاء، ســواء  تنطبــق املبــادئ التوجيهيــة الــواردة يف هــذه الوثيقــة علــى   -١٢

املزمعــة أو اجلاريــة، وعلــى مجيــع مراحــل دورة حيــاة البعثــات الفضــائية، مبــا يف ذلــك إطالقهــا   
ناهتــا عنــد انتــهاء عمرهــا. وتتعلــق املبــادئ التوجيهيــة باجلوانــب  ص مــن مكوِّوتشــغيلها والــتخلُّ

انـب املتعلقـة بالتعـاون الـدويل     السياساتية والرقابية والتنظيميـة واجلوانـب العلميـة والتقنيـة واجلو    
طريقــة آمنــة ومســتدامة، وتســتند  وبنــاء القــدرات املتصــلة بالقيــام بأنشــطة الفضــاء اخلــارجي ب  

جمموعة كبرية من معارف وخـربات الـدول واملنظمـات الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة         إىل
التوجيهيــة ذات أمهيــة هــذه املبــادئ  فــإنَّ الوطنيــة والدوليــة وكيانــات القطــاع اخلــاص. ومــن مثَّ

  سواء. للكيانات احلكومية وغري احلكومية على حدٍّ
اً للقــانون الــدويل. وهــي هتــدف  واملبــادئ التوجيهيــة طوعيــة وغــري ملزمــة قانونــاً طبقــ    -١٣
  بات التنظيمية املوجودة.استكمال التوجيهات املتاحة يف املعايري واملتطلَّ  إىل
خطــوة حكيمــة وضــرورية صــوب احلفــاظ علــى بيئــة  وُيعتــرب تنفيــذ املبــادئ التوجيهيــة  -١٤

الفضــاء اخلــارجي مــن أجــل األجيــال املقبلــة. وينبغــي للــدول، واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة،   
واملنظمات غري احلكومية الوطنية والدوليـة، وكيانـات القطـاع اخلـاص، أن تقـوم طوعـاً باختـاذ        

 ة إىل أبعـد حـدٍّ  ذ هـذه املبـادئ التوجيهيـ   تدابري، عن طريق آلياهتا اخلاصة املنطبقـة، لضـمان تنفيـ   
اممكن وجمٍد عملي.  

    
    املبادئ التوجيهية الستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد  - ثانياً  

    ]A/AC.105/C.1/L.338من الوثيقة  ٨[اقترحها االحتاد الروسي، وترد يف الفقرة     
يــة الطوعيــة الــيت ترســي مفهــوم ضــمان   تســتند اجملموعــة التاليــة مــن املبــادئ التوجيه  [  -١٥

د املعـايري واملمارسـات األساسـية احملليـة     استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمـد البعيـد وحتـدِّ   
 وآمنـةً  ةًمستقرَّ والدولية لضمان هذه االستدامة، إىل فكرة إبقاء الفضاء اخلارجي باستمرار بيئةً

ــن وخاليــةً ويل، ويــرتبط ذلــك ارتباطــاً  ية والتعــاون الــدلألغــراض الســلم زاعــات ومتاحــةً مــن ال
باستفادة اجملتمـع الـدويل اسـتفادة كاملـة مـن الفـرص املتاحـة للتعزيـز املطَّـرد إلمكانيـة            اجوهري
صـة هلـذا الغـرض،    ؤ بأنشطة الفضاء وشفافيتها وبنـاء الثقـة فيهـا، باختـاذ تـدابري عمليـة خمصَّ      التنبُّ

ــق امل    ــى تطبي ــذه الســمات تســاعد عل ــتدامة أنشــطة الفضــاء     ألنَّ ه ــة بشــأن اس ــادئ التوجيهي ب
  اخلارجي يف األمد البعيد وتفيد يف هذا التطبيق.
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ة، جيــب عليهــا لتوجيهيــة حبســن نيَّــوعنــد تطبيــق الــدول واملنظمــات الدوليــة للمبــادئ ا  -١٦
ب إلنشاء نظام مالئم من اللوائح التنظيمية الداخلية (مبـا يشـمل اإلجـراءات واملتطلبـات     ترتِّ أن

الالزمة) وآليات للتعاون الدويل من أجل تنفيذ الوظائف ذات الصلة هبدف أداء املهـام املتعلقـة   
  بضمان استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.

قها الدول واملنظمـات الدوليـة باسـتخدام الوسـائل     وهتدف املبادئ التوجيهية، اليت تطبِّ  -١٧
عــد القــانون الــدويل القائمــة وال تتعــارض معهــا بــأيِّ طريقــة املناســبة الــيت ال هتمــل مبــادئ وقوا

ال يتنـاول السـبل والوسـائل العمليـة لتحقيـق تنظـيم       رمسية أو عملية، إىل توفري إطار تنظيمي فعَّ
ن الـدول واملنظمـات الدوليـة مـن القيـام      أكثر عقالنيـة ألنشـطة الفضـاء اخلـارجي، حبيـث ُتمكِّـ      

ــدة تلبِّــ  بتلــك األنشــطة باالســتفادة مــن اآلل  ي علــى حنــو  يــات القائمــة، وإىل إجيــاد آليــات جدي
ــات الفضــائية         ــوير اإلمكاني ــة، االحتياجــات اخلاصــة بتط ــود التعاوني ــق اجله ــن طري ــوق، ع موث

ــل إىل أدىن حــدٍّ    ــى التقلي ــ وتســاعد عل ــات     ممَّ ــة الفضــاء اخلــارجي وبســالمة العملي ا يلحــق ببيئ
  اإلمكان.ب تلك األضرار قدر الفضائية من أضرار، أو جتنُّ

ل يف كفالة استدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد،    ويف حتقيق اهلدف املتمثِّ  -١٨
ــام بــ      ــع عــن القي ــة أن متتن ــدول واملنظمــات الدولي أيِّ أعمــال أو ممارســات، وكــذلك   ينبغــي لل

ر بأيِّ شكل مـن األشـكال، عـن قصـد أو عـن غـري       استخدام سبل أو وسائل، ميكن أن تؤثِّ عن
ــى     قصــد، ــدويل وقواعــده، عل ــانون ال ــادئ الق ــا خيــالف مب موجــودات يف الفضــاء اخلــارجي   مب
ر ظـروف ميكـن أن جتعـل تطبيـق     ي إىل تطـوُّ ُتلحق هبا الضـرر، بـنفس الطريقـة، و/أو تـؤدِّ     و/أو

  ال غري عملي ألسباب تتعلق باألمن الوطين.املبادئ التوجيهية الكامل والفعَّ
ــأيٍّ   - ١٩ ــة ملفهــوم وممارســات ضــمان اســتدامة أنشــطة    مــن العنا ودون املســاس ب صــر املكوِّن

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

 ياًذلـك الرصـد أكثـر املهـام حتـدِّ      بيئـة الفضـاء بوصـف    رات اخلطرة احملتملة الـيت حتـدث يف  والتطوُّ
حيث توفري السياق لتهيئة احلوافز فيما يتعلق بتنفيذ ومراعاة اإلجراءات التشـغيلية الـيت ميكـن     من

هبــا للــدول واملنظمــات الدوليــة، يف ضــوء الــنظم املنطبقــة التشــريعية واملتعــارف عليهــا أن تتعــاون 
  دة لبعضها البعض جبميع السبل العملية املمكنة.]بفعالية وتقدم املشورة واملساع

وقــد ُصــنِّفت املبــادئ التوجيهيــة يف ثــالث فئــات تســهيالً لتنفيــذها مــن جانــب خمتلــف   -٢٠
اجلهات الفاعلة احلكوميـة وغـري احلكوميـة يف جمـال الفضـاء، وهـي: الفئـة السياسـاتية والرقابيـة          

  علقة بالتعاون الدويل وبناء القدرات.والتنظيمية والفئة العلمية والتقنية والفئة املت
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    السياساتية والرقابية والتنظيميةالفئة     
م املبـادئ التوجيهيـة مـن [...] إىل [...] إرشـادات بشـأن وضـع سياسـات وأطـر         ُتقدِّ  -٢١

ــد، موجَّ    ــارجي يف األمـــد البعيـ ــاء اخلـ ــتدامة أنشـــطة الفضـ ــة وممارســـات تـــدعم اسـ ــة تنظيميـ هـ
ــلة الـــيت تـــرخِّ حلكوميـــة الدوليـــة ذات الاحلكومـــات واملنظمـــات ا إىل ــاء صـ ص ألنشـــطة الفضـ
تضطلع هبا. وتتناول هذه اإلرشـادات اعتمـاد أطـر تنظيميـة وطنيـة وتعزيـز التـدابري الطوعيـة          أو

املوصى هبا من جانب كيانات تضطلع بأنشطة الفضاء اخلـارجي مـن أجـل تعزيـز سـالمة هـذه       
أيضـاً تـدابري لتيسـري تبـادل املعلومـات بشـأن        رشـادات ن هـذه اإل األنشطة واسـتدامتها. وتتضـمَّ  

األجسام الفضائية واألحـداث املداريـة وتبـادل املعلومـات بشـأن االتصـال بالكيانـات املسـؤولة         
  عن تشغيل املركبات الفضائية.

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

اخلاضعة لواليتها القضائية و/أو سيطرهتا اليت تضطلع  الكيانات ينبغي للدول أن تضمن أنَّ
بأنشطة الفضاء اخلـارجي لـديها اهلياكـل واإلجـراءات املناسـبة للتخطـيط ألنشـطة الفضـاء         
واالضطالع هبا على حنو يـدعم هـدف تعزيـز اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد         

ت والسياســات والعمليــات الوطنيــة بــالــديها وســائل االمتثــال لألطــر واملتطلَّ  البعيــد، وأنَّ
علـى ضـمان وجـود آليـات مناسـبة       والدولية ذات الصلة يف هذا الصدد. وتشجَّع الـدولُ 

ة اليت تشرف على أنشطة الفضاء أو تضطلع هبـا  ت املختصَّللتواصل والتشاور داخل اهليئا
  وفيما بني تلك اهليئات.

ــ ــة عــن األنشــطة الوطن   تتحمَّ ــدول املســؤولية الدولي ــة املل ال ــا يف الفضــاء اخلــارجي    ي ضــطلع هب
ــن ــك األنشـــطة، الـــيت جيـــب أن ت      وعـ ــذ وفقـــاً للقـــانون الـــدويل،    إصـــدار التـــراخيص لتلـ نفَّـ
ل الكيـان الـذي يـزاول النشـاط املعـيَّن هـو الـذي يتحمَّـ         اإلشراف املستمر عليهـا. بيـد أنَّ   وعن

أنشــطة الفضــاء   تدامةاملســؤولية املباشــرة عــن ضــمان عــدم إضــرار نشــاط فضــائي معــيَّن باســ     
إدارة  ن أنَّاألمــد البعيــد بصــورة عامــة. ويف هــذا الصــدد، ينبغــي للــدول أن تضــَم اخلــارجي يف

  خذ خطوات من أجل ما يلي:مثل هذه الكيانات تتَّ
إنشاء وصون مجيع الكفاءات التقنية الضرورية املطلوبة لتنفيذ أنشـطة الفضـاء     (أ)  

بـات  الكيـان مـن االمتثـال لألطـر التنظيميـة واملتطلَّ      اخلارجي بطريقة مأمونة ومسـؤولة ولـتمكُّن  
  والسياسات والعمليات احلكومية واحلكومية الدولية ذات الصلة؛
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ــة أنشــطة الفضــاء    وضــع شــروط وإجــراءات حمــدَّ    ب)(   ــاول ســالمة وموثوقي دة تتن
  اخلارجي اخلاضعة لسيطرة الكيان، يف مجيع مراحل دورة حياة البعثة؛

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

  واختاذ خطوات للتخفيف من تلك املخاطر.
ان وينبغي أن تكفل إدارة الكيان الذي يقوم بأنشـطة الفضـاء اخلـارجي أن تكـون هياكـل الكيـ      

وإجراءاته املتعلقة بتخطيط وتنفيذ أنشطة الفضاء داعمة هلـدف تعزيـز اسـتدامة أنشـطة الفضـاء      
خذها اإلدارة يف هـذا الشـأن   اخلارجي يف األمد البعيد. وينبغي أن تشمل التدابري املناسبة اليت تتَّ

  ما يلي:
ارجي التزام على أعلى مستويات الكيان، بتعزيـز اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـ       (أ)  

  يف األمد البعيد؛
إرساء التزام تنظيمي بتعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد      (ب)  

  وتوطيد هذا االلتزام داخل الكيان، وكذلك يف التعامالت ذات الصلة مع الكيانات األخرى؛
ــ  (ج)   ــد      د مــن أنَّالتأكُّ ــان باســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األم ــزام الكي الت
ــد ــ البعي ــه اخلاصــة بتخطــيط أنشــطة الفضــاء اخلــارجي     ُمجسَّ ــه اإلداري ويف إجراءات د يف هيكل

  وتطويرها وتنفيذها؛
، على إطالع اجلهات األخـرى علـى خـربات    التشجيع، حسبما يكون مالئماً  (د)  

ــذ اآلمــن واملســتدام ألنشــطة الفضــ     ــان يف جمــال التنفي ــان   الكي اء اخلــارجي كمســامهة مــن الكي
  ستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد؛تعزيز ا  يف

تعيني جهة اتصال داخل الكيان تكلَّف مبسـؤولية االتصـال بالسـلطات املعنيـة       )ه(  
ــاءة ويف الوقــت املناســب وتنســي    ــادل املعلومــات بكف ــيت ُيحتمــل   لتســهيل تب ــدابري ال ق اختــاذ الت

  واستدامتها.من أجل تعزيز أمان أنشطة الفضاء اخلارجي  ةًتكون ملحَّ  أن
ة صـل والتشـاور داخـل اهليئـات املختصَّـ     على ضمان وجود آليـات مناسـبة للتوا   الدولُ وتشجَّع

اليت تشرف على أنشطة الفضاء أو تضـطلع هبـا وفيمـا بـني تلـك اهليئـات. فمـن شـأن التواصـل          
وُيمكـن   سـقة ي إىل وجـود لـوائح تنظيميـة متَّ   داخل اهليئات التنظيمية املعنية وفيما بينها أن يؤدِّ

  اة.راز النتائج التنظيمية املتوخَّن إحافة حبيث ُيضَمؤ هبا وشفَّالتنبُّ
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    )٦عن تسجيل األجسام الفضائية (املبدأ التوجيهي  معلومات    
التسـجيل يف أقـرب    احلكومية الدولية على تـوفري معلومـات عـن    واملنظماُت الدولُ ُتشجَّع

ة األجسام الفضائية.لى حتديد هويللمساعدة ع اوقت ممكن عملي  
للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تقدِّم معلومـات عـن تسـجيل األجسـام الفضـائية       ينبغي

ــدول واملنظمــات          ــام املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي. وينبغــي لل ــة تســجيل األجس ــاً التفاقي وفق
ــات عــن التســجيل إىل     ــذه املعلوم ــدِّم ه ــة أن تق ــة الدولي ــم  احلكومي ــام لألم املتحــدة   األمــني الع

للمسـاعدة علـى حتديـد هويـة األجسـام الفضـائية ودولـة التسـجيل          اأقرب وقت ممكن عمليـ  يف
ــى م   ــيت تشــرف عل ــذه األجســام الفضــائية أو مشــغِّ   ال ــك ه ــات   ال ــدول واملنظم ــي لل لها. وينبغ

احلكوميــة الدوليــة أن تنظــر يف تقــدمي معلومــات تســجيل موسَّــعة، حســبما أوصــت بــه اجلمعيــة 
  .٦٢/١٠١ارها العامة يف قر

    
  عن جهة االتصال وعن األجسام الفضائية واألحداث املدارية  معلومات    

    )٢٠(املبدأ التوجيهي 
ــجَّع ــدولُ ُتشـ ــاُت الـ ــى   واملنظمـ ــة علـ ــة الدوليـ ــات حمدَّ احلكوميـ ــوفري معلومـ ــام  تـ ــة بانتظـ ثـ
ح هلــا بالضــلوع يف التبــادل املناســب للمعلومــات و/أو     االتصــال بالكيانــات املصــرَّ   عــن
ملسؤولة عن عمليـات املركبـات الفضـائية وتقيـيم التقـارب، ووضـع [آليـة] [إجـراءات]         ا

  الفعلية أو املمكنة يف الفضاء القريب من األرض.  االتلتبادل املعلومات املناسبة بشأن احل
ثـة بانتظـام عـن االتصـال     احلكومية الدولية علـى تبـادل معلومـات حمدَّ    واملنظماُت الدولُ تشجَّع

املناسبة املسؤولة عن عمليات املركبات الفضائية وتقييم التقارب، ووضع إجـراءات   بالكيانات
مناســبة تســمح بالتنســيق يف الوقــت املناســب مــن أجــل خفــض احتمــال وقــوع االصــطدامات   
املدارية وحتطُّم األجسام يف املدارات وغري ذلك من األحداث اليت ميكـن أن تزيـد مـن احتمـال     

  ، ومن أجل تيسري اختاذ تدابري فعَّالة للتصدِّي لتلك األحداث.وقوع االصطدامات العرضية
احلكوميــة  واملنظمــاُت الســماح بتبــادل املعلومــات يف حــاالت الطــوارئ، ُتشــجَّع الــدولُ وبغيــة

ؤات لـة باملشـاركة يف تبـادل املعلومـات ومعاجلـة التقـارير والتنبُّـ       الدولية على تعيني كيانـات خموَّ 
ــواردة بشــأن األحــداث و  ــة    ال ــدابري االحترازي العمــل كجهــات اتصــال فيمــا يتعلــق باعتمــاد الت

عـالن عـن معلومـات    على أن تكون هذه الكيانات قادرة على ذلك، واإل لألزمات،ي والتصدِّ
  االتصال هبذه الكيانات، وذلك لغرض دعم آليات اإلنذار باألزمات وإدارهتا.
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  ]١[الفقرة الثالثة، البديل 
ــدولُ  ــة علــى إنشــاء آليــ   اُتواملنظمــ [ُتشــجَّع ال ــة الدولي ــاح املشــاركة فيهــا   احلكومي ــة ُتت ة دولي

ام املوجـودة يف الفضـاء القريـب    نطاق واسـع مـن أجـل تبـادل البيانـات عـن مجيـع األجسـ         على
  ى تنفيذ هذه اآللية واستخدامها.]األرض اليت تعمل واليت ال تعمل، وعل  من

  ]٢[الفقرة الثالثة، البديل 
احلكوميـة الدوليـة علـى وضـع إجـراءات مناسـبة لتبـادل املعلومـات          نظمـاتُ وامل [ُتشجَّع الدولُ

ر مــن األرض الــيت ُيمكــن أن تــؤثِّ    املتعلقــة باحلــاالت الفعليــة أو املمكنــة يف الفضــاء القريــب     
  ].راءاتسالمة عمليات الفضاء اخلارجي وأمنها، وتنفيذ هذه اإلج  يف

دل املعلومـات ذات الصـلة بشـأن األجسـام     استخدام [هذه اآللية][هذه اإلجراءات] لتبا وميكن
ر املعلومـات املتبادلـة   لـذي يـوفِّ  فق عليـه األطـراف املعنيـة. وينبغـي للكيـان ا     الفضائية، حسبما تتَّ

يضمن أهنا موثوقة ومكتملة مبا فيه الكفاية ودقيقة، كما ينبغـي بيـان زمنـها املرجعـي وفتـرة       أن
أن تســمح بتبــادل املعلومــات يف الوقــت املناســب . وينبغــي هلــذه [اآلليــة][اإلجراءات] انطباقهــا
  فرصة الختاذ اإلجراءات الوقائية.إلتاحة ال

ر إنشـاء مركـز موحَّـد للمعلومـات عـن رصـد الفضـاء القريـب مـن األرض وتشـغيله           املقرَّ ومن
ة معلومـات  يف نظام دويل لتوزيع املعلومـات ومنصَّـ   امم املتحدة ليكون عنصراً أساسيبرعاية األ

دة املصـــادر بشـــأن األجســـام د األطـــراف علـــى التشـــارك يف املعلومـــات املتعـــدِّون املتعـــدِّللتعـــا
القريبة من األرض ونشر هذه املعلومات. وسوف توَضُع، من خالل جلنـة   ئيةواألحداث الفضا

استخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، الترتيبـاُت التنظيميـة للمركـز وحتـدَُّد مهامـه          
  القانونية لكي تقرَّها اجلمعية العامة.ومسؤولياته 

    
    )٤الطيف (املبدأ التوجيهي  محاية    

مجيـع أنشــطة الفضــاء اخلاضــعة   ن أنَّللــدول واملنظمــات احلكوميـة الدوليــة أن تضــمَ  ينبغـي 
ــدويل لالتصــاالت       ــة االحتــاد ال ــاً التفاقي ــها القضــائية و/أو ســيطرهتا ُيضــطلع هبــا وفق لواليت

 لالتصــاالت ولــوائح الراديــو الصــادرة عــن االحتــاد، بغيــة تعزيــز   ودســتور االحتــاد الــدويل
ملسـتدامة علـى األرض. ومتاشـياً    استدامة أنشـطة الفضـاء يف األمـد البعيـد ودعمـاً للتنميـة ا      

لــدويل لالتصــاالت، ينبغــي للــدول لــوائح الراديــو والتوصــيات الصــادرة عــن االحتــاد ا مــع
  دات الراديوية جيري اكتشافه.ر للتردُّتداخل ضا سريع أليِّ تيسِّر إجياد حلٍّ أن
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ال طيــف التــرددات الراديويــة مــورد طبيعــي حمــدود ينبغــي اســتخدامه علــى حنــو رشــيد وفعَّــ  إنَّ
إمكانيــة الوصـــول بطريقــة منصـــفة   واقتصــادي حبيـــث تتــوافر للبلـــدان أو جملموعــات البلـــدان    

حتياجـات اخلاصـة للبلـدان    دات الراديوية لالضـطالع بأنشـطة الفضـاء، مـع مراعـاة اال     التردُّ إىل
ن نة. وينبغي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن تضـمَ     لبلدان معيَّ رايفالنامية والوضع اجلغ

أنشـــطة الفضـــاء اخلاصـــة هبـــا جتـــري وفقـــاً للـــوائح الراديـــو الصـــادرة عـــن االحتـــاد الـــدويل   أنَّ
الراديويــة اخلاصــة  لالتصــاالت، بغيــة تــاليف التــداخل الضــار مــع اســتقبال وإرســال اإلشــارات   

الدول واملنظمات احلكومية الدولية، وباعتبـار ذلـك أحـد     ائربأنشطة الفضاء اليت تضطلع هبا س
  سبل تعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.  

ــي ــت     وينبغ ــدى اس ــة، ل ــة الدولي ــات احلكومي ــدول واملنظم ــف الكهرمغنطيســي،  خدامها للطلل ي
بات نظم رصـد األرض الفضـائية وسـائر الـنظم واخلـدمات الفضـائية       طلَّتضع يف اعتبارها مت أن

ئح الراديــو والتوصــيات الصــادرة الــيت تــدعم التنميــة املســتدامة علــى األرض، وذلــك وفقــاً للــوا
  لالتصاالت. يلاالحتاد الدو  عن

إجـــراءات اللـــوائح الراديويـــة  ر تنفيـــذللـــدول واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة أن تيسِّــ  وينبغــي 
ها االحتاد الدويل لالتصاالت بشأن الوصالت الراديوية الفضـائية. وعـالوة علـى ذلـك،     أقرَّ ليتا

ع وتدعم التعاون اإلقليمـي والـدويل الرامـي    ينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تشجِّ
ت داتـداخل ضـار للتـردُّ    فعاليـة صـنع القـرار وتنفيـذ تـدابري عمليـة للقضـاء علـى أيِّ         سنيإىل حت

  الراديوية جيري اكتشافه بشأن الوصالت الراديوية الفضائية.
    

    )١٢و ٩أطر تنظيمية وطنية (املبدآن التوجيهيان  اعتماد    
ر إرشــادات واضــحة ألنشــطة الفضــاء تــوفِّ وطنيــةً للــدول أن تعتمــد أطــراً تنظيميــةً  ينبغــي

ــة و/أو    ــها القانوني ــة اخلاضــعة لواليت ــة وغــري احلكومي ــات احلكومي ــدى   للكيان ســيطرهتا. ول
اعتماد أطر تنظيمية وطنيـة أو تنفيـذها، ينبغـي للـدول أن تراعـي اسـتدامة أنشـطة الفضـاء         

  اخلارجي يف األمد البعيد. 
سياق عوملة أنشطة الفضاء وتعميمها، وخصوصاً فيما يتعلق بظهور كيانـات غـري حكوميـة     يف

ــةً تــوفر اخلــدمات وتضــطلع بالعمليــات، ينبغــي للــدول أن تعتمــد أطــراً    تكفــل التطبيــق  تنظيمي
دة للكيانـات غـري احلكوميـة الـيت تتحمَّـل      الفعَّال للقواعـد الدوليـة، مـع مراعـاة اخلصـائص احملـدَّ      

ــة مســؤ  ــدولُ   وليةالدول ــة بشــأهنا. وُتشــجَّع ال ــق املعــايري واملمارســات    دولي علــى النظــر يف تطبي
  ضاء اخلارجي بأمان.املناسبة اليت حتظى بالقبول العام من أجل االضطالع بأنشطة الف
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علـى النظـر يف أحكـام قـرار      وضع األطر التنظيمية الوطنية واعتمادها، ُتشـجَّع الـدولُ   ولدى
ــة   ــة العام ــذي يتضــمَّ  ٦٨/٧٤اجلمعي ــة ذات الصــلة    ال ن توصــيات بشــأن التشــريعات الوطني

ــدولُ    بصــفة  باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية. وُتشــجَّع ال
تكتفــي بــالنظر يف املشــاريع وأنشــطة الفضــاء الراهنــة بــل أن تنظــر أيضــاً يف   علــى أالَّخاصــة 

وضــع لــوائح تنظيميــة ى التطــوير احملتمــل لقطــاع أنشــطة الفضــاء الوطنيــة لــديها، وأن تتــوخَّ  
الوقت املناسب من أجل اجتناب الثغرات القانونية يف هذا الصدد. ومن املهـم أن    مالئمة يف

لقطــاع الفضــاء التــابع للدولــة، وكــذلك  دةدَّوطنيــة بالطبيعــة واخلصــائص احملــُتعــىن اللــوائح ال
بإطــاره االقتصــادي العــام، الــذي يــوفِّر الســياق الــذي ميكــن لقطــاع الفضــاء أن يواصــل           

  عه.توسُّ  فيه
ــدى ســنِّ   وينبغــي ــدول أن تضــع يف اعتبارهــا، ل ــادة    لل ــدة، التزاماهتــا مبوجــب امل ــوائح اجلدي الل

املبادئ املنظِّمة ألنشـطة الـدول يف ميـدان استكشـاف واسـتخدام الفضـاء        السادسة من معاهدة
اخلارجي، مبـا يف ذلـك القمـر واألجـرام السـماوية األخـرى. وقـد جـرت العـادة علـى أن ُتعـىن            

ــةاللــوائح الوطن ــوائح      ي ــة والتكلفــة. ولــدى وضــع ل مبســائل مثــل الســالمة واملســؤولية واملوثوقي
ز استدامة أنشطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد    اللوائح اليت تعزِّ جديدة، ينبغي للدول أن تنظر يف

وائح أن تكـون تقييديـة إىل درجـة متنـع املبـادرات اهلادفـة       يد. ويف الوقت نفسه، ال ينبغي للـ البع
  إىل استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.

  
  نظيمية الوطنية اليت ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار لدى وضع األطر الت العناصر    

    )٢٣و ٢٢و ١٣و ١١و ١٠ئ التوجيهية (املباد
اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي     للدول، لدى وضع تـدابري تنظيميـة منطبقـة علـى      ينبغي
  األمد البعيد: يف

النظــر يف معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة باستكشــاف الفضــاء       (أ)  
  اخلارجي واستخدامه؛

  خفيف من احلطام الفضائي؛تنفيذ تدابري للت  (ب)  
ــة املرتبطــة      م  (ج)   ــة والبيئ ــيت هتــدد املمتلكــات والصــحة العام عاجلــة املخــاطر ال

  بإطالق األجسام الفضائية وتشغيلها يف املدار وعودهتا إىل الغالف اجلوي؛
  النظر يف املنافع احملتملة الستخدام املعايري التقنية الدولية احلالية؛  (د)  
  ائل ومنافعها ومساوئها وخماطرها؛عة من البدتكاليف جمموعة متنوِّ املوازنة بني  ) (ه  
  تشجيع الكيانات الوطنية املعنية على تقدمي ُمدخالت إرشادية.  (و)  
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عليهـا   ن تنفيذ االلتزامات الـيت يـنصُّ  وضع األطر التنظيمية الوطنية، ينبغي للدول أن تضَم لدى
وجــه التحديــد يف معاهــدات األمــم املتحــدة   القــانون الــدويل، مبــا يف ذلــك تلــك الــواردة علــى 

  تكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه.املتعلقة باس
للمبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عن جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف  ووفقاً

اصـة  ى ملسـألة التـدابري اخل  األغراض السلمية، ينبغي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن تتصـدَّ     
  ذها من خالل آليات قابلة للتطبيق.بتخفيف احلطام الفضائي وأن تضع تلك التدابري وتنفِّ

ض هلـا الصـحة العامـة    ى للمخاطر الـيت تتعـرَّ  للدول، لدى وضع أطر تنظيمية، أن تتصدَّ وينبغي
وســالمة األشــخاص واحتمــال إصــابتهم أو الضــرر الــذي قــد يلحــق باملمتلكــات، مــع مراعــاة   

مكنة لعمليات الفضاء وخمتلف نظم املسؤولية عن الضرر الذي حيـدث علـى األرض   املخاطر امل
ض مــن املخــاطر الــيت تتعــرَّ  احلــدِّ يف الفضــاء. وينبغــي النظــر إىل  دثبالضــرر الــذي حيــ  مقارنــةً

الصحة العامة والسالمة كجزء من اللوائح الوطنية املنطبقة علـى إطـالق األجسـام الفضـائية      هلا
نبغــي للــدول يي. ويف هــذا الصــدد، دار وعودهتــا احملكومــة إىل الغــالف اجلــو وتشــغيلها يف املــ

ن توصــيات بشــأن التشــريعات الــذي يتضــمَّ ٦٨/٧٤ لعامــةتنظــر يف أحكــام قــرار اجلمعيــة ا أن
ــارجي وا    ــاء اخلـ ــاف الفضـ ــلة باستكشـ ــة ذات الصـ ــلمية.   الوطنيـ ــراض السـ ــتخدامه يف األغـ سـ

ئية أو املراحـــل املداريـــة و/أو دون املداريـــة حـــاالت العـــودة احملكومـــة للمركبـــات الفضـــا ويف
تنظـر يف توجيـه إشـعارات     نملركبات اإلطـالق، ينبغـي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أ      

  ني مبوجب إجراءات مقرَّرة سلفاً.يني والبحريحني اجلوِّاملالَّ  إىل
ووضـع ممارسـات   إيالء االعتبار الواجـب للممارسـات الدوليـة للـدول املرتـادة للفضـاء        وينبغي

ض إدارة املخـاطر الـيت تتعـرَّ    طرائـق جديدة نتيجة للتكنولوجيات والقـدرات اجلديـدة. وميكـن ل   
ــا ــا يلــي: تقنيــات ضــمان اجلــودة وإدارة املخــاطر؛          هل الصــحة العامــة والســالمة أن تشــمل م

حلاق الضـرر باملمتلكـات مـن أجسـام تصـل      إإصابة األشخاص أو  ماالتومنهجيات تقييم احت
ــة للمخــاطر    ح األرض مــن الفضــاء نتيجــةً إىل ســط حملــاوالت اإلطــالق؛ والتقييمــات االحتمالي

ى لكامــل دورة حيــاة بعثــات الفضــاء؛ وحتلــيالت األخطــار ودراســات األثــر البيئــي الــيت تتصــدَّ
النوويــة يف الفضــاء اخلــارجي لعمليــات  القــدرةوتنفيــذ املبــادئ ذات الصــلة باســتخدام مصــادر 

  ة النووية؛ وتدابري محاية الكوكب.الفضاء باستخدام القدر
وضــع أطــر تنظيميــة، ينبغــي للــدول أن تنظــر أيضــاً يف الفوائــد احملتملــة الســتخدام املعــايري   ولــدى

ــة للتوحيــد القياســي واللجنــة           ــرها املنظمــة الدولي ــيت تنش ــل تلــك ال ــة القائمــة، مث ــة الدولي التقني
 ذلك، حيد القياسي الوطنية. وعالوة علىواالستشارية املعنية بنظم البيانات الفضائية وهيئات الت

ينبغي للدول أن تنظر يف استخدام املمارسات املوصى هبـا واملبـادئ التوجيهيـة الطوعيـة املقترحـة      
  من جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت املعنية باحلطام الفضائي وجلنة أحباث الفضاء.
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دامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد     معرض وضع التدابري التنظيميـة املنطبقـة علـى اسـت     ويف
هذه التدابري قابلة للتنفيـذ وعمليـة يف إطـار القـدرات التقنيـة       ن أنَّالبعيد، ينبغي للدول أن تضَم

 اراًوائح أن تقتضـي ابتكـ  فـرض هـذه اللـوائح، إذ ال ينبغـي للـ     والقانونية واإلداريـة للدولـة الـيت ت   
مـه.  نـة اخلاصـة بالنشـاط الفضـائي الـذي جيـري تنظي      أو أن تتجاوز نطاق املمارسات الراه اتقني

المتثــال هلــا (علــى ســبيل املثــال   ســم بالكفــاءة مــن حيــث تقليــل تكلفــة ا  وائح أن تتَّوينبغــي للــ
ســم بالفعاليــة يــة األخــرى وأن تتَّبالبــدائل اجملد حيــث املــال أو الوقــت أو املخــاطر) مقارنــةً مــن
وينبغـي للـدول أن تتبـادل فيمـا بينـها       حيث وضـوح الغـرض منـها وحتقيقهـا هلـذا الغـرض.       من

اللــوائح واخلــربات النامجــة عــن تنفيــذها وأن تنظــر يف املعلومــات املتاحــة عــن األطــر التنظيميــة    
  ضعها هي نفسها ألطرها التنظيمية.للدول األخرى لدى و

للــدول تشــجيع الكيانــات الوطنيــة املعنيــة علــى تقــدمي ُمــدخالت إرشــادية خــالل عمليــة   وينبغــي
القطـاع   ذه الكيانات كيانـات مـن  ألطر التنظيمية اليت حتكم أنشطة الفضاء. وقد تشمل هوضع ا

ــة تعمــل يف اخلــاص أو جامعــات أو مؤسســات أحبــ  ــة  اث أو منظمــات غــري حكومي نطــاق الوالي
القضــائية للدولــة أو أجهــزة تابعــة للدولــة أو غــري ذلــك مــن اهليئــات الــيت تقــوم بــدور يف أنشــطة  

وهلا املبادرة التنظيمية املقترحـة. وُيمكـن للدولـة، بإتاحتـها الفرصـة لتقـدمي       الفضاء اليت سوف تتنا
ر، أن تتالىف العواقب غري املرغوبة لعملية التنظيم اليت قـد تكـون   ُمدخالت إرشادية يف وقت مبكِّ

  قانونية أخرى. التزاماتتعارض مع من الالزم أو قد ت ثرتقييدية أك
ألطــر التنظيميــة الوطنيــة، أن تراعــي احلاجــة إىل حتديــد  للــدول، عنــد وضــع أو تنقــيح ا وينبغــي

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

  
للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تضع وتنفذ معايري وإجراءات إلعداد  ينبغي    

تهدف إزالة األجسام الفضائية من املدار واالضطالع أنشطة الفضاء اليت تس
    )٣٤األنشطة (املبدأ التوجيهي   ههبذ

للدول واملنظمات الدولية اليت تنظر يف تنفيـذ عمليـات لإلزالـة الفعليـة للحطـام الفضـائي        ينبغي
واألجسام الفضائية العاملة و/أو غري العاملة أو تشـرع يف عمليـات مـن هـذا القبيـل أو تشـارك       

ها، أن تقوم، خالل مرحلة البـت يف جـدوى تلـك العمليـات وأماهنـا، وكـذلك علـى امتـداد         في
ــل ا ــدادمراحـ ــإجراء    إلعـ ــذها، بـ ــات وتنفيـ ــك العمليـ ــقة    لتلـ ــة متناسـ ــتعراض واف جملموعـ اسـ

ى منها كفالـة اسـتبانة املخـاطر وحتليلـها وتقييمهـا ومنـع       بات والتدابري الصارمة املتوخَّاملتطلَّ من
ال، مـع اسـتخدام الوسـائل واألسـاليب املناسـبة الـيت مـن شـأهنا         ا علـى حنـو فعَّـ   وقوعها وتنفيذه

  مع مبادئ القانون الدويل ومعايريه. سقة متاماًومتَّ مونةجعل تلك العمليات مأ
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يف أســاليب ختفيــف املخــاطر واختيــار الوســائل والتقنيــات الالزمــة لتنفيــذ عمليــات    البــتِّ وعنــد
ــة الفعليــة، ينبغــي احلــرص  ــام علــى جتنُّــ  اإلزال ــمــا مــن شــ  ب كــلِّالت ــام بفعــل  أنه، إمَّ ا بســبب القي

الوســائط املداريــة الــيت متلكهــا ض للخطــر الــنظم أو اجملموعــات أو تــرك فعــل مــا، أن يعــرِّ أو مــا
ــةلها دتشــغِّ أو ــة    ول ــات أجنبي ــة أو كيان ــاخلطر    أخــرى أو منظمــات دولي ــدِّدها ب أخــرى و/أو يه

إساءة تشغيلها، أو تعريضها للتـدهور أو اإلضـرار بسـالمتها،     يعرِّضها للضياع، مبا يف ذلك و/أو
جزئيحبقـوق ومصـاحل تلـك الـدول أو املنظمـات الدوليـة أو الكيانـات         ا، علـى حنـو ميـسُّ   ا أو كلي

أيَّ عمليـة إزالـة فعليـة ينبغـي     . وينبغي أن يكـون مـن املفهـوم بوجـه عـام أنَّ      هامن األجنبية أو حيدُّ
  تراعي ما يلي: أن

تــاليف إحــداث أيِّ تــأثريات تكنولوجيــة قســرية علــى املوجــودات الفضــائية     أ)(  
ــة بصــورة صــحيحة وإذن      ــة موثق ــدون موافق ــاله ب ــذكورة أع ــة     امل ــة املعني ــن الدول صــريح م

  ذلك دولة التسجيل) و/أو املنظمة الدولية املعنية و/أو الكيان املعين؛  يف  (مبا
والية القضـائية علـى املوجـودات األجنبيـة     بال ب يف أيِّ أعمال متسُّعدم التسبُّ  (ب)  

  املذكورة و/أو مهام السيطرة املتعلقة هبا.
    

أمن البىن التحتية األرضية واإلعالمية املتعلقة بالفضاء التابعة جلهات أجنبية  احترام    
    )٣٥(املبدأ التوجيهي 

ــي ــوم اســتدامة أنشــطة         ينبغ ــى النظــر يف مفه ــات الدوليــة عل الفضــاء تشــجيع الــدول واملنظم
ــق     ــة بتحقي ــد واملمارســات الكفيل ــد البعي ــا جــزء     اخلــارجي يف األم ــى أهنم ــتدامة عل ــك االس تل

أ من جمموع املسائل املتعلقة بضمان أمان وأمن البنية التحتية األرضية اليت تتيح تشـغيل  يتجزَّ ال
م. والوســائل املداريــة واســتقبال البيانــات منــها ومعاجلتــها علــى حنــو ســلي    وعــاتالــنظم واجملم

على تنفيذ أنشطة الفضاء على حنو مسؤول وسلمي، ينبغي للدول واملنظمات الدوليـة   وحرصاً
خذ، يف إطـار الـدعم املؤسسـي العـام ملفهـوم اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد           أن تتَّ

بتحقيق تلك االستدامة، قرارات مدروسـة ومعتمـدة بصـورة رمسيـة      ةالبعيد واملمارسات الكفيل
من عمـل   على مستوى السياسات واملبادئ حتول دون اختاذ أيِّ إجراء من شأنه أن ُيخلَّفعلية 

علـى قـدرهتا    ر سـلباً البىن التحتية األرضية التابعة للدول األجنبية و/أو اخلاضعة لسيطرهتا أو يؤثِّ
  على تقدمي اخلدمات.

ل مسـؤولياهتا بشـأن   هذا النهج الشامل أن تقبل مجيع الـدول واملنظمـات الدوليـة حتمُّـ     ويقتضي
وضـــع وانتـــهاج سياســـة ألمـــن املعلومـــات، يف إطـــار مبادئهـــا واســـتراتيجياهتا اخلاصـــة بـــأمن   
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املعلومات، مبا يف ذلك األمن السـيرباين، ومـن خـالل املسـاعي النشـطة املبذولـة علـى املسـتوى         
ال وحتديـد  الفعَّـ إىل التعـاون الـدويل    بصورة مناسبة احلاجـةَ  ي هذه السياسةُتلبِّ نالدويل، على أ

وجيــات املعلومـــات واالتصـــاالت  طرائقــه فيمـــا يتعلــق مبنـــع ضـــروب إســاءة اســـتخدام تكنول   
مــن مــواطن الضــعف واحليلولــة دون تعطيــل  ة احلــدِّهمَّــأيِّ أنشــطة أخــرى تتعــارض مــع َم و/أو

 باطـاً والدوليـة األساسـية، والـيت قـد تكـون مرتبطـة ارت       ألجنبيةالبىن التحتية اإلعالمية الوطنية وا
بضــمان أمــان وأمــن تشــغيل الــنظم واجملموعــات والوســائط املداريــة اخلاضــعة للواليــة     مباشــراً

ي عنــها وردعهــا. القانونيــة الوطنيــة أو األجنبيــة، وحتديــد تلــك الضــروب أو األنشــطة والتحــرِّ 
وبالتايل، ينبغـي للـدول واملنظمـات الدوليـة أن ُتنشـئ، عنـد االقتضـاء و/أو بنـاء علـى الطلـب،           

من خمـاطر   ي بصورة آنية ملا يستجدُّات وصل وأن تضطلع بتفاعل عملي فيما بينها للتصدِّجه
  وأحداث أو حيتمل وقوعه يف القطاع قيد النظر.

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

نشـطة  احلكومية الدولية علـى إذكـاء وعـي اجلمهـور العـام مبـا أل       واملنظماُت الدولُ ُتشجَّع
اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي     ة وبالتـايل بأمهيـة تعزيـز    الفضاء من فوائـد جمتمعيـة مهمَّـ   

  احلكومية الدولية على ما يلي: واملنظماُت األمد البعيد. وهلذا الغرض، ُتشجَّع الدولُ يف
تعزيز الوعي املؤسسي ووعي اجلمهور بأنشطة الفضـاء وتطبيقاهتـا املتعلقـة      (أ)  
  ستدامة وإدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ؛بالتنمية امل
االضــطالع بأنشــطة التوعيــة وبنــاء القــدرات والتثقيــف بشــأن اللــوائح         (ب)  

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

  اخلارجي يف األمد البعيد.
ــي ــزِّ    ينبغ ــة أن تع ــة الدولي ــدول واملنظمــات احلكومي ــيلل ــات الفضــائية    ز وع ــور بالتطبيق اجلمه
أجل التنمية املستدامة وإدارة الكوارث واالسـتجابة يف حـاالت الطـوارئ مـن خـالل نشـر        من

املعلومــات وبــذل جهــود مشــتركة مــع املؤسســات العامــة وكيانــات القطــاع اخلــاص واجملتمــع   
لـة. ولـدى تصـميم بـرامج التثقيــف     اجليـل احلــايل واألجيـال املقب   ياجـات املـدين، مـع مراعـاة احت   

احلكوميـة أن تـويل    ي للدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غـري جمال الفضاء، ينبغ يف
ــاً خاصــ  ــة باســتخدام       ااهتمام ــارف واملمارســات املتعلق ــز املع ــة بتعزي ــدورات الدراســية املعني لل

ــدعم   ــةالتطبيقــات الفضــائية ل ــة     التنمي ــة الدولي ــدول واملنظمــات احلكومي املســتدامة. وينبغــي لل
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ومـات طواعيـةً عـن أدوات وبـرامج توعيـة اجلمهـور وتثقيفـه بغيـة تيسـري          تبادر إىل مجع املعل أن
  أخرى ذات أهداف مشاهبة وتنفيذها.وضع مبادرات 

احلكومية الدولية على حفز أنشطة التوعيـة الـيت تقـوم هبـا األوسـاط       واملنظماُت الدولُ وُتشجَّع
ي بالتعــاون معهــا. جتــرالصــناعية واألكادمييــة وســائر الكيانــات غــري احلكوميــة ذات الصــلة أو   

خــذ مبــادرات التوعيــة والتثقيــف وبنــاء القــدرات شــكل حلقــات دراســية (ُتعقــد    وميكــن أن تت
ــث شخصــيباحلضــور ال ــة       أو ُتَب ــة منشــورة مكمِّل ــادئ توجيهي ــت)، أو شــكل مب ــرب اإلنترن ع

شــكل موقــع علــى اإلنترنــت حيتــوي     للقــوانني واللــوائح التنظيميــة الوطنيــة أو اإلقليميــة، أو     
معلومات أساسية عن اإلطـار التنظيمـي، و/أو ختصـيص مسـؤول اتصـال داخـل احلكومـة         على

تساعد أنشطة التوعيـة والتثقيـف احملـدَّدة اهلـدف بصـورة       نمعين باملعلومات التنظيمية. وميكن أ
اجلهات الفاعلة يف ميـدان الفضـاء علـى أن تكتسـب إدراكـاً أفضـل وفهمـاً أحسـن          مناسبة كلَّ

ائم واملمارسـات  ي إىل حتسـني االمتثـال لإلطـار التنظيمـي القـ     ا، ما ميكن أن يؤدِّلطبيعة التزاماهت
الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد. وهلـذا قيمـة كـبرية         شـطة لتعزيز استدامة أن ااملستخَدمة حالي

ي على وجه اخلصوص حيثما يكون اإلطار التنظيمي قد جرى تغيريه أو حتديثـه علـى حنـو يـؤدِّ    
  زامات جديدة على املشاركني يف أنشطة الفضاء.إىل نشوء الت

تشجيع التعاون بني احلكومـات والكيانـات غـري احلكوميـة وتعزيـزه. وميكـن للكيانـات         وينبغي
غري احلكوميـة، مبـا فيهـا الرابطـات الصـناعية واملهنيـة واملؤسسـات األكادمييـة، أن تقـوم بـأدوار           

باالسـتدامة الفضـائية، وكـذلك بشـأن التـرويج      مهمة يف زيادة الوعي الدويل باملسـائل املرتبطـة   
عملية لتعزيز هذه االستدامة. وميكن أن تشـمل هـذه التـدابري اعتمـاد املبـادئ التوجيهيـة        ابريلتد

بشــأن ختفيــف احلطــام الفضــائي الصــادرة عــن جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض    
الــدويل لالتصــاالت فيمــا يتعلــق     الســلمية؛ واالمتثــال للــوائح الراديــو الصــادرة عــن االحتــاد      

ــة شــفَّ   ئية؛باخلــدمات الفضــا  ــايري معلَن ــاب   ووضــع مع ــة الجتن ــات الالزم ــادل البيان افة بشــأن تب
ــردُّ    ــداخل الضــار للت ــة أاالصــطدامات أو الت ــن األحــداث الضــارة    دات الراديوي ــك م و غــري ذل

ة بشـأن مجـع   ر مهمَّالفضاء اخلارجي. وميكن للكيانات غري احلكومية أيضاً أن تضطلع بأدوا يف
نـة مـن أنشـطة    أصحاب املصلحة معـاً مـن أجـل وضـع هنـوج مشـتركة فيمـا يتعلـق جبوانـب معيَّ         

  ز استدامة أنشطة الفضاء يف األمد البعيد.الفضاء ميكنها جمتمعة أن تعزِّ
      

    العلمية والتقنية الفئة    
ــدِّم  -٢٢ ــن [...] إىل [...] إرشــادات ذات طبي    تق ــة م ــادئ التوجيهي ــة   املب ــة وتقني ــة علمي ع

للحكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية الوطنية والدوليـة وكيانـات   
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القطاع اخلاص اليت تضطلع بأنشطة فضائية. وتشـمل هـذه املبـادئ التوجيهيـة، يف مجلـة أمـور،       
مجـــع معلومـــات عـــن األجســـام الفضـــائية وعـــن طقـــس الفضـــاء وحفظهـــا وتبادهلـــا ونشـــرها  

ى املبــادئ التوجيهيــة أيضــاً للبحــوث اإلمنائيــة خدام املعــايري يف تبــادل املعلومــات. وتتصــدِّواســت
  دعم استخدام الفضاء اخلارجي واستكشافه على حنو مستدام. طرائقاملتعلقة ب

    
لفضاء اخلارجي واستخدامه دعم استكشاف ا طرائقاإلمنائية املتعلقة ب البحوث    

    )٥و ٣يهيان مستدام (املبدآن التوج حنو على
ــي ــزِّ    ينبغـ ــة أن تعـ ــة الدوليـ ــات احلكوميـ ــدول واملنظمـ ــة   للـ ــة املتعلقـ ــوث اإلمنائيـ ــدعم البحـ ز وتـ

بالتكنولوجيات والعمليات واخلدمات الفضائية املستدامة وسائر املبادرات الرامية إىل استكشاف 
  الفضاء اخلارجي واستخدامه على حنو مستدام، مبا يف ذلك األجرام السماوية.

للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة، لــدى اضــطالعها باألنشــطة الفضــائية مــن أجــل    يينبغــ
استكشـــاف الفضـــاء اخلـــارجي، مبـــا يف ذلـــك األجـــرام الســـماوية، واســـتخدامه يف األغـــراض 
السلمية، أن تضع يف اعتبارها، فيما يتعلق بالوثيقة اخلتاميـة ملـؤمتر األمـم املتحـدة بشـأن التنميـة       

)، البعد االجتمـاعي والبعـد االقتصـادي والبعـد     ٦٦/٢٨٨اجلمعية العامة  رارقمرفق املستدامة (
  البيئي للتنمية املستدامة على األرض.

 للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تشجِّع تطوير تكنولوجيـات تقلِّـل إىل أدىن حـدٍّ    وينبغي
مــن اســتخدام  قصــى حــدٍّمــن اآلثــار البيئيــة لصــنع املوجــودات الفضــائية وإطالقهــا وُتزيــد إىل أ 

ــتخدام املوجــود    املصــادر املتجــدِّ  ــادة اس ــة إع ــن إمكاني ــتخدامها   دة وم ــن اس ات الفضــائية أو م
  من أجل تعزيز استدامة تلك األنشطة يف األمد البعيد. تلفةأغراض خم  يف

ذ تــدابري مناســبة بشــأن الســالمة للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة أن تنظــر يف اختــا وينبغــي
ــة الفضــاء   أجــل مــن ــة األرض وبيئ ــوُّ محاي ــدابري    مــن التل ث الضــار، وذلــك باالســتفادة مــن الت

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

شـاف  للدول واملنظمات احلكومية الدولية الـيت تضـطلع بـالبحوث اإلمنائيـة لـدعم استك      وينبغي
ع أيضاً مشاركة البلدان الناميـة يف مثـل   الفضاء اخلارجي واستخدامه على حنو مستدام أن تشجِّ

  هذه األنشطة.
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    )٢٦و ٢٤اخلاصة باألجسام الفضائية (املبدآن التوجيهيان  البيانات    
ــجَّع ــدولُ ُتشـ ــاُت الـ ــاليب     واملنظمـ ــات وأسـ ــع تقنيـ ــز وضـ ــة علـــى تعزيـ ــة الدوليـ احلكوميـ

ام ة البيانات املدارية من أجل سالمة التحليق يف الفضـاء واسـتخد  سني دقَّواستخدامها لتح
  ت املدارية عن األجسام الفضائية.لدى تبادل املعلوما ادة معترف هبا دوليمعايري موحَّ

ــأنَّ تســليماً ــد بشــدَّ    ب ــق يف الفضــاء تعتم ــى ســالمة التحلي ــة عل ــا   دقَّ ــة وغريه ــات املداري ة البيان
لة، ُتشــجَّع الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة علــى تعزيــز تقنيــات   البيانــات ذات الصــ مــن

 وطنيـةً  وحبث أساليب جديدة لتحسـني هـذه الدقـة. وميكـن هلـذه األسـاليب أن تشـمل أنشـطةً        
لتحسني قدرات أجهزة االستشـعار املوجـودة واجلديـدة وتوزيعهـا اجلغـرايف واسـتخدام        ودوليةً

ق ة من مصادر خمتلفة والتحقُّـ ة والفاعلة ودمج البيانات املستمدَّب يف املدار املنفعلعينات التعقُُّم
ــدان     ــاه خــاص لتشــجيع مشــاركة البل ــالء انتب ــها. وينبغــي إي ــة ذات القــدرات الناشــئة   من النامي

  .هتاجمال الفضاء وبناء قدرا  يف
لني وســائر تبــادل املعلومــات املداريــة عــن األجســام الفضــائية، ينبغــي تشــجيع املشــغِّ         وعنــد
ى التعـاون وتبـادل   لكـي يتسـنَّ   ايـ انات املعنية على استعمال معـايري موحَّـدة معتـرف هبـا دول    الكي

املعلومــات. فمــن شــأن تســهيل زيــادة التشــارك يف معرفــة املواِضــع الراهنــة واملتوقَّعــة لألجســام  
  ؤ باالصطدامات احملتملة يف الوقت املناسب ومنع حدوثها.ن من التنبُّأن ميكِّ يةالفضائ

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

للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تشجِّع الكيانات اخلاضعة لواليتها القضـائية   ينبغي
و/أو ســيطرهتا الــيت تضــطلع بأنشــطة الفضــاء علــى إجــراء تقيــيم للتقــارب خــالل املراحــل  

  م.املدارية للتحليق احملكو
ئية تقيـــيم التقـــارب مـــع األجســـام الفضـــائية األخـــرى بالنســـبة جلميـــع املركبـــات الفضـــا  ينبغـــي
رات ُيمكــن تعــديل مســارها خــالل املراحــل املداريــة للتحليــق احملكــوم، وذلــك بالنســبة ملســا الــيت

  املركبات احلالية واملعتزمة.
ألجســام الفضــائية ذات اخلطــوات املناســبة لعمليــة تقيــيم التقــارب حتســني حتديــد مــدار ا وتشــمل

الصــلة وفحــص املســارات احلاليــة واملعتزمــة لألجســام الفضــائية ذات الصــلة الســتبانة احتمــاالت 
ــل ا     ــديل املســار لتقلي ــزم تع ــا إذا كــان يل ــد م حتمــال التصــادم، وذلــك بالتنســيق   التصــادم وحتدي

  ب االقتضاء.اآلخرين و/أو املنظمات األخرى املسؤولة عن تقييم التقارب، حس نيلاملشغِّ مع
  احلكومية الدولية على وضع ُنهج مشتركة لتقييم التقارب وتنفيذها. واملنظماُت الدولُ وتشجَّع
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مــن ينتمــي منــهم للقطــاع اخلــاص، لي املركبــات الفضــائية، مبــا يف ذلــك تشــجيع مشــغِّ وينبغــي
لـة،  ال يستطيعون إجراء تقييمات للتقارب، على التماس الـدعم، عـن طريـق سـلطات الدو     نممَّ

حسب االقتضاء ووفقاً للوائح املنطبقة ذات الصلة، من كيانات تقيـيم التقـارب املناسـبة املعنيـة     
  مدار الساعة. ىاليت تعمل عل

    
    )٢١البحوث بشأن احلطام الفضائي وتبادل املعلومات عن رصده (املبدأ التوجيهي  تعزيز    

مجـع املعلومـات عـن رصـد احلطـام      احلكومية الدولية على تعزيـز   واملنظماُت الدولُ ُتشجَّع
  الفضائي وتبادهلا ونشرها وعلى تعزيز التعاون العلمي الدويل يف هذا اجملال.

للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة أن تشــجِّع علــى اســتحداث التكنولوجيــات ذات   ينبغــي
دام الصلة لقياس احلطام الفضائي ورصده وحتديد خصائصـه املداريـة والفيزيائيـة، وعلـى اسـتخ     

ج أيضـاً لتبـادل ونشـر    هذه التكنولوجيات. وينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تروِّ
ر والتعاون العلمي الدويل بشأن تطـوُّ منتجات بيانية ومنهجيات لدعم البحوث  نه مما تستمدَّ

  جمموع احلطام املداري.
الفضاء أن تشجِّع أيضـاً بنـاء    للدول واملنظمات احلكومية الدولية ذات اخلربة يف أنشطة وينبغي

القدرات يف البلدان النامية اليت توجد لديها برامج فضاء ناشئة مـن أجـل حتسـني خربهتـا بشـأن      
ميات ومــدارات التحليــق وذلــك عــن طريــق إجــراء  اتصــميم مركبــات الفضــاء ومعرفتــها بــدين 

قتضـي  ب االصـطدام. وسـوف ي  مشـتركة وتقييمـات تقـارب وإجـراءات جتنُّـ      ريـة حسابات مدا
ذلك إتاحة بيانات مدارية دقيقة وأدوات مناسبة لرصـد األجسـام الفضـائية. ويف هـذا الصـدد،      
ينبغي النظر يف االضطالع، على أساس مقبول لكافة األطراف، بأنشطة تعاونيـة مناسـبة بشـأن    

  لتمويل مشاريع يف هذا الصدد. بالوعي باألوضاع الفضائية والترتي
    

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

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

التخفيف من آثار طقس الفضاء على النظم األرضية والفضـائية، وتبـادل تلـك املعلومـات     
  ة أنشطة الفضاء يف األمد البعيد.ونشرها وإتاحة الوصول إليها، كوسيلة لتعزيز استدام
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السـتبانة الثغـرات يف البحـوث     منسَّـقاً  للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تتَّبـع هنجـاً   ينبغي
مي خـدمات  ؤ الالزمة لتلبية احتياجـات اجملتمـع العلمـي ومقـدِّ    نماذج العملياتية وأدوات التنبُّوال

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

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

يف األغـراض السـلمية وجلاهنـا الفرعيـة، وكـذلك بالتعـاون مـع         ارجيجلنة استخدام الفضاء اخلـ 
  ملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية واخلدمة الدولية لرصد بيئة الفضاء.الكيانات األخرى مثل ا

ز التعــاون والتنســيق بشــأن للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة أيضــاً أن تــدعم وتعــزِّ وينبغــي
ؤاتـه وجوانـب الشـذوذ السـاتلية     ائية لرصد طقس الفضـاء ومنذجـة تنبُّ  العمليات األرضية والفض

ضاء، بغية صون األنشطة الفضائية. وميكن للتدابري العملية يف هـذا  واإلبالغ عن آثار طقس الف
  تشمل ما يلي: أنالصدد 

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

ت للتخفيف مـن جوانـب الشـذوذ واسـتنباط مبـادئ توجيهيـة حمـدَّدة        بشأن حتديد أفيد املعلوما
ُيوصى هبا بشأن أفضل املمارسات يف العمليـات املداريـة. فعلـى سـبيل املثـال، إذا كانـت البيئـة        
اإلشعاعية خطرة فقد يشمل ذلك اختـاذ إجـراءات لتـأخري حتميـل الرباجميـات والقيـام مبنـاورات        

  وغري ذلك؛
ومـــات وتبويبـــها وتبادهلـــا فيمـــا يتعلـــق باآلثـــار وجوانـــب  تشـــجيع مجـــع املعل  (ج)  
الــنظم األرضــية والفضــائية ذات الصــلة بطقــس الفضــاء، مبــا يف ذلــك جوانــب شــذوذ     شــذوذ

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

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

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

  مشاركة البلدان النامية اليت توجد لديها قدرات ناشئة يف ميدان الفضاء.به، مع مراعاة 
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و لتـدابري محايـة حقـوق امللكيـة     م به أنَّ بعـض البيانـات قـد ختضـع لقيـود قانونيـة و/أ      املسلَّ ومن
  املعلومات السرية.  أو

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

الســواتل. وميكــن لــذلك أن يشــمل تبــادل املعلومــات بشــأن املمارســات التصــميمية واملبــادئ    
ــدروس املســتفا  ــة وال ــنظم      دةالتوجيهي ــار طقــس الفضــاء علــى ال ــالتخفيف مــن آث فيمــا يتعلــق ب
مستعِملي خـدمات طقـس الفضـاء    ئق وتقارير تتعلق باحتياجات الفضائية العاملة، وكذلك وثا

ــيالت ال   ومتطلَّ ــرات وحتلـ ــيالت الثغـ ــاس وحتلـ ــات القيـ ــذلك    بـ ــل بـ ــا يتصـ ــة ومـ ــة واملنفعـ تكلفـ
  تقييمات خاصة بطقس الفضاء.  من

  ع الكيانات اخلاضعة لواليتها القانونية و/أو سيطرهتا على ما يلي:للدول أن تشجِّ وينبغي
يم السواتل القدرة على التعايف من آثـار طقـس الفضـاء الضـارة،     تضمني تصام  (أ)  

  ومن ذلك مثالً إدخال وضعية التشغيل للحفاظ على السالمة؛
 ل وخطــط البعثــات، فيمــا خيــصُّ مراعــاة آثــار طقــس الفضــاء يف تصــاميم الســوات   (ب)  

ضـمان وصـول   ص من عناصر البعثات الفضائية عند انتهاء عمرها التشغيلي، وذلك من أجـل  التخلُّ
ة املعتزمـة أو إخراجهـا مـن املـدار علـى النحـو املناسـب، وفقـاً         ات الفضائية إىل مقابرها املدارياملركب

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

  هذه التدابري بني دوهلا األعضاء.ع للمنظمات احلكومية الدولية أيضاً أن تشجِّ وينبغي
للــدول أن جتــري تقييمــاً ملخــاطر تــأثريات طقــس الفضــاء الضــارة وآثارهــا االقتصــادية   وينبغــي

ن ُتنَشــر نتــائج هــذه الدراســات     االجتماعيــة علــى الــنظم التكنولوجيــة يف بلــداهنا. وينبغــي أ     
ــاح ل وأن ــة        ُتت ــرارات املتعلق ــة الختــاذ الق ــات الالزم ــوفري املعلوم ــدول لكــي ُتســتخدم لت كــل ال

الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، ال سيما بشأن التخفيـف مـن اآلثـار الضـارة      طةباستدامة أنش
  لطقس الفضاء على نظم الفضاء العاملة.

    
املبدآن التوجيهيان ( يف البيانات والتنبؤات التشغيلية اخلاصة بطقس الفضاء التشارك    

    )٢٩و ٢٧
ــزِّ    ينبغــي ــدعم وتع ــة أن ت ــة الدولي ــدول واملنظمــات احلكومي ــات وخمرجــات  لل ز مجــع البيان

ؤاهتــا احلامســة األمهيــة فيمــا يتعلــق بطقــس الفضــاء وحفظهــا والتشــارك فيهــا    النمــاذج وتنبُّ



 

22V.14-07066 

 

A/AC.105/C.1/L.340

قيقـي،  ومضاهاهتا واستمراريتها يف األمد البعيـد ونشـرها، حسـب االقتضـاء يف الوقـت احل     
  الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد. طةكوسيلة لتعزيز استدامة أنش

للدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أن تـدعم حتديـد جمموعـات البيانـات احلامسـة األمهيـة           ينبغي
بالنسبة خلدمات وحبوث طقس الفضاء، كما ينبغي هلا أن تعتمد سياسات بشأن التشارك اجملـاين  

. ضـية نات طقس الفضاء احلامسة األمهية املستمدة من موجوداهتا الفضـائية واألر د يف بياوغري املقيَّ
وُيَحثُّ مجيـع مـالكي بيانـات طقـس الفضـاء احلكـوميني واملـدنيني والتجـاريني علـى إتاحـة سـبل            

  اناً ودون قيد على تلك البيانات وحفظها ألغراض املنفعة املتبادلة.احلصول جمَّ
كومية الدولية أيضاً أن تنظر يف التشـارك يف بيانـات طقـس الفضـاء     للدول واملنظمات احل وينبغي

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

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

رك يف أنـواع أخـرى مـن البيانـات     مـة بشـأن التشـا   ر خـربة قيِّ البيانات يف الوقـت احلقيقـي أن يـوفِّ   
  باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.الوقت احلقيقي فيما يتصل   يف

باع هنـج منسَّـق للمحافظـة علـى اسـتمرارية      للدول واملنظمات احلكومية الدولية كذلك اتِّ وينبغي
ــد واســتبانة ثغــ      ــد البعي ــات رصــد طقــس الفضــاء يف األم ــداركها   عملي ــاس الرئيســية وت رات القي

معلومـات و/أو بيانـات طقـس الفضـاء. وينبغـي      أجـل تلبيـة االحتياجـات احلامسـة األمهيـة إىل       من
محــوالت فضــائية متكاملــة صــغرية احلجــم ومنخفضــة القــدرة ُتخصَّــص لعلــوم    إطــالقالنظــر يف 

ما وأينما أمكن ذلـك (علـى سـبيل املثـال، أجهـزة لرصـد       طقس الفضاء ورصد طقس الفضاء كلَّ
  اإلشعاعات ضمن بعثات السواتل اليت تدور حول األرض).

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

اجلهـات احلكوميـة    ؤاهتـا. وُتحـثُّ مجيـعُ   اجملاين وغري املقيَّـد يف نـواتج منـاذج طقـس الفضـاء وتنبُّ     
ؤاهتــا علــى إتاحــة ســبل وير منــاذج طقــس الفضــاء وتــوفري تنبُّوالتجاريــة الــيت تقــوم بتطــ املدنيــةو

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

كوميـة الدوليـة أيضـاً أن تشـجِّع مقـدِّمي خـدمات طقـس الفضـاء         للدول واملنظمات احل وينبغي
  لديها على ما يلي:
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ؤاهتـا هبـدف حتسـني أداء    إجراء مقارنات بني نواتج منـاذج طقـس الفضـاء وتنبُّ     (أ)  
  النماذج ودقة التنبؤات؛

ــاذج طقــس الفضــاء ومنتجــات تنبُّ    التشــارك جمَّ  (ب)   ــواتج من ــاً يف ن ــا الســابقة  ان ؤاهت
  حلامسة األمهية ونشرها علناً يف شكل موحَّد؛والالحقة ا

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

  ت طقس الفضاء اإللكترونية؛اباز قابلية االستعمال التباديل لبويف ذلك من خالل تعزي  مبا
ؤات طقس الفضاء على مقدِّمي خدمات طقـس  االضطالع بالنشر املنسَّق لتنبُّ  (د)  

  الفضاء واملستخدمني النهائيني القائمني بالتشغيل.
    

تدابري جديدة لتعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمدين املتوسط والبعيد،  حبث    
    )٣٦جيهي (املبدأ التو والنظر فيها

احلكومية الدولية على حبث تدابري جديدة ذات تأثري بعيد األمـد   واملنظماُت الدولُ ُتشجَّع
  مبا يف ذلك احللول التكنولوجية. على استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي، والنظر فيها،

ب جتنُّـ حتسني التشارك يف البيانات اخلاصـة باألجسـام الفضـائية وتنفيـذ تـدابري       الرغم من أنَّ على
بــه يف تعزيــز اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد   االصــطدام سيســهمان علــى حنــو ُيعتــدُّ

ــإنَّ ــ القريــب، ف ــدابري جتنُّ مــن العــدد  اعلــى نســبة صــغرية جــد  ب االصــطدام هــذه ال تنطبــق إالَّ ت
نسـبة للغالبيـة   ا بالالفضائية املوجودة يف املدار اليت ُيمكـن تعـديل مسـارها. وأمَّـ     ألجساماإلمجايل ل

ردة منها وسوف ُتسهم يف الزيـادة املطَّـ   االصطدامات ال مفرَّ العظمى من األجسام الفضائية، فإنَّ
  الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.ا ُيهدِّد استدامة أنشطة للحطام املداري مع مرور الزمن، ممَّ

د مــن التــدابري املمكنــة ، ُتشــجَّع الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة علــى حبــث عــد  مثَّ ومــن
ى الستدامة أنشطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـدين املتوسـط والبعيـد، والنظـر       اجلديدة اليت تتصدَّ

فيهــا. وهــذه التــدابري اجلديــدة الــيت ســُتبحث ميكــن أن تشــمل، يف مجلــة أمــور، تــوفري خــدمات 
يطة للحطــام، وتــدابري وســائر أســاليب متديــد احليــاة التشــغيلية، واإلزالــة النشــ املــدارالصــيانة يف 

ــ ــن ســبيل    ب االصــطدام "يف اللحظــة املناســبة" بالنســبة للحطــام    جتنُّ ــيس م ــيت ل أو األجســام ال
ص منـها يف هنايـة عمرهـا؛    تغيري مسارها، وتقنيات مبتكرة لتخميل مركبات الفضاء والتخلُّ إىل

ــيض املمكــن لل  ــروالتخف ــه حاليــ    عم ــداري املوصــى ب ــدا  امل ــات الفضــاء يف امل ر األرضــي ا ملركب
  عاماً بعد انتهاء العمليات املدارية. ٢٥املنخفض وهو 
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ي حبـث تـدابري جديـدة لضـمان اسـتدامة أنشـطة الفضـاء الـيت تشـمل العـودة           ينبغي أن يـؤدِّ  وال
احملكومة أو غري احملكومـة إىل الغـالف اجلـوي إىل زيـادة خمـاطر اإلصـابة لألشـخاص أو الضـرر         

دد، ُتشجَّع الدول واملنظمات احلكومية الدولية علـى تبـادل   للممتلكات أو البيئة. ويف هذا الص
واخلربات املكتسبة من الفلسفة املستندة إىل "التصميم من أجل اهلـالك" الـيت ُتصـمَّم     اتاملعلوم

فىن متاماً خالل العودة غري احملكومـة إىل الغـالف اجلـوي    مبقتضاها النظم الفضائية عمداً حبيث ُت
  ند انقضاء عمرها.ص منها عكوسيلة للتخلُّ

حيتـاج األمـر أيضـاً إىل تنـاول املسـائل السياسـاتية والقانونيـة، مـن قبيـل ضـمان امتثـال             وسوف
هذه التدابري اجلديدة ألحكام معاهدة الفضاء اخلارجي واتفاقية املسؤولية الدولية عـن األضـرار   

  اليت حتدثها األجسام الفضائية وسائر القوانني الدولية املنطبقة.
    

    لدويل وبناء القدراتاملتعلقة بالتعاون ا لفئةا    
ــة مــن [...] إىل [...] إرشــادات إىل احلكومــات واملنظمــات    ُتقــدِّ  -٢٣ ــادئ التوجيهي م املب
ــة ذات الصــلة الــيت تــرخِّ  احلك ــة الدولي ــدابري   ومي ص لألنشــطة الفضــائية أو تضــطلع هبــا بشــأن ت

ن هـذه  لفضـاء يف األمـد البعيـد. وتتضـمَّ    التعاون الدويل اليت هتـدف إىل تعزيـز اسـتدامة أنشـطة ا    
لتعزيز التعاون التقين وبناء القدرات التقنية بغية حتسـني قـدرة البلـدان الناميـة      برياإلرشادات تدا

دة األطـراف وقواعـد   على إنشاء قدراهتا الوطنية، وفقـاً للتشـريعات الوطنيـة وااللتزامـات املتعـدِّ     
  عدم االنتشار والقانون الدويل.

    
الدويل دعماً الستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد  اونالتع    

    )١٨و ١٦التوجيهيان   (املبدآن
ر التعـاون الـدويل علـى اسـتخدام     ز وتيسِّللدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تعزِّ ينبغي

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

  لتعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد. وسيلةالوطنية ذات الصلة، ك
  الداعم هلذا املبدأ التوجيهي لكي تنظر فيهما الوفود.] [ترد أدناه صيغتان بديلتان للنصِّ

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

 تعزيـــز وحفـــز التعـــاون الـــدويل الستكشـــاف الفضـــاء اخلـــارجي واســـتخدامه، أن تســـاهم يف 
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حتقيق استدامة األنشطة الفضائية يف األمد البعيد على أساس مقبـول مـن مجيـع األطـراف.      على
ــدان الن  اهتمــ ءويف هــذا الســياق، ينبغــي إيــال   ــا ســيعود علــى البل ــدان  ام خــاص إىل م ــة والبل امي

يـة يف حتديـد مجيـع    لديها برامج فضاء وليـدة مـن فوائـد ومـا هلـا مـن مصـاحل. وللـدول احلرِّ         اليت
جوانب املشاركة يف استكشاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه علـى أسـاس مقبـول مـن مجيـع         

حدَّد مــثالً يف العقــود الــيت ســُت ونيــة،تعاهــذه املشــاريع ال األطــراف. وينبغــي أن تكــون شــروطُ 
  .ومعقولةً وغريها من اآلليات امللزمة قانوناً، عادلةً

للدول اليت تضطلع، أو تأذن باالضطالع، أو تعتـزم االضـطالع أو اإلذن باالضـطالع،     وينبغي
بأنشطة فضائية دولية تشمل استخدام بنـود خاضـعة للمراقبـة (أجسـام أو مـواد أو مصـنوعات       

أو نقلــها إىل جهــات أخــرى دون    ات أو براجميــات أو تكنولوجيــا) ُيحظــر إفشــاؤها   أو معــدَّ
هـذه األنشـطة    للسيطرة على مسـتويات مناسـبة، أن تكفـل أنَّ    خضاعهاتستدعي إ ومن مثَّ إذن

دة األطراف ومعايري ومبادئ عدم االنتشار وقواعد القـانون الـدويل   ُتنفَّذ وفقاً لاللتزامات املتعدِّ
ا إذا كانـت تقـوم هبـذه األنشـطة كيانـات      وق امللكيـة الفكريـة، بصـرف النظـر عمَّـ     واحترام حق

ات حكوميــة دوليــة تنتمــي إليهــا  هبــا مــن خــالل منظمــ  ضــطلعحكوميــة أو غــري حكوميــة أو ُي
  الدول.  هذه

للـدول املعنيـة أن تضـع لـوائح قانونيـة وإداريـة مناسـبة بشـأن التعـاون يف احلـاالت الـيت             وينبغي
ــا تصــد   ــة      جيــري فيه ــة أو اســتريادها وأن تســعى إىل إقام ــود اخلاضــعة للمراقب ــذه البن ــل ه ير مث

. قبـة البنـود اخلاضـعة للمرا   دلة واملزايا املتساوية فيما خيـصُّ عالقات تعاون تستند إىل املنافع املتبا
ن، بواســطة اتفاقــات أو ترتيبــات أخــرى ُيضــفى عليهــا الطــابع  وتشــجَّع الــدول علــى أن تضــَم

الواجـب مبوجـب التشـريعات الوطنيـة، سـالمة البنـود اخلاضـعة للمراقبـة         و حـ ى الناملؤسسي علـ 
املستوردة وأمنها خالل وجودها يف أراضي الدولـة املسـتورِدة. وعلـى وجـه اخلصـوص، ينبغـي       

  ل إىل اتفاق فيما يتعلق مبا يلي:من أجل التوصُّ اوراتللدول إجراء مش
ــع، ل  الرصــد والتحقُّــ   (أ)   ــا بعــد البي ــة م ــود اخلاضــعة  لتأكُّــق يف مرحل د مــن أنَّ البن

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

 االسـتعمال النـهائي ومنـع حـدوث أيِّ     التسهيل الفعَّال للتطبيق السليم للتدابري املتَّفق عليها بشأن
ظروف ميكن فيها للبنود اخلاضـعة للمراقبـة املصـدَّرة، حينمـا تكـون موجـودة يف أراضـي الدولـة         

  روعة؛أن تصري موضوعاً لتنازع االختصاص القضائي أو ُتستعمل ألغراض غري مش توردة،املس
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ــالحيات       (د)   ــة الصـ ــة للدولـ ــلة التابعـ ــات ذات الصـ ــدى اهليئـ ــون لـ ــمان أن تكـ ضـ
والقدرات الالزمة لرصد االستعمال النهائي للبنود اخلاضعة للمراقبة واختاذ تـدابري مناسـبة حيثمـا    

  توجد قرينة على عدم االمتثال ملعايري ومبادئ عدم االنتشار فيما يتعلق باالستعمال النهائي.]
  ]٢ل [البدي

[ينطبــق هــذا املبــدأ التــوجيهي علــى مجيــع أســاليب التعــاون، مبــا يف ذلــك احلكوميــة منــها وغــري    
دة األطـــراف أو اإلقليميـــة أو الثنائيـــة احلكوميـــة والتجاريـــة والعلميـــة؛ والعامليـــة منـــها أو املتعـــدِّ 

 ليما الـدو مستويات التنمية. وينبغي جلميع الدول، وال س األطراف؛ وفيما بني البلدان على كلِّ
الــيت لــديها قــدرات فضــائية ذات صــلة وبــرامج الستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه، أن  
تساهم يف تعزيز وحفز التعـاون الـدويل علـى حتقيـق اسـتدامة األنشـطة الفضـائية يف األمـد البعيـد          
علــى أســاس مقبــول مــن مجيــع األطــراف. ويف هــذا الســياق، ينبغــي إيــالء اهتمــام خــاص إىل مــا  

النامية والبلدان اليت لديها برامج فضائية وليدة من فوائد وما هلـا مـن مصـاحل     لدانعلى الب سيعود
يـة يف  ماً. وللـدول احلرِّ مع بلدان لديها قدرات فضائية أكثر تقـدُّ  يف هذا التعاون الدويل الذي يتمُّ

ل حتديد مجيع جوانب املشاركة يف استكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه علـى أسـاس مقبـو       
حدَّد مـثالً مـن   هـذه املشـاريع التعاونيـة، الـيت سـتُ      . وينبغـي أن تكـون شـروطُ   رافمن مجيـع األطـ  

  .ومعقولةً خالل العقود وغريها من اآلليات امللزمة قانوناً، عادلةً
للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تنظر يف تشجيع التعاون التقين على الصعيد الدويل  ينبغي

دامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد ودعــم التنميــة املســتدامة يف  مــن أجــل تعزيــز اســت
 األرض. وينبغــي للــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة أن تــدعم املبــادرات احلاليــة وأن تنظــر يف 
ــاة          ــع مراع ــدرات، م ــاء الق ــز بن ــدويل مــن أجــل تعزي ــاون اإلقليمــي وال ــدة مــن التع أشــكال جدي

مصاحلها، ووفقاً لاللتزامات الدولية املتعلقـة بعـدم االنتشـار والقـانون     احتياجات البلدان النامية و
 ةالدويل والتشريعات واللوائح الوطنية ذات الصـلة. وينبغـي للـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـ      

ز ترتيبات محاية التكنولوجيا اليت ُيمكن أن تيسِّر بناء القدرات الفضائية، مع احتـرام  أيضاً أن تعزِّ
  بات االستدامة يف األمد البعيد ذات الصلة.لكية الفكرية يف الوقت ذاته ومتطلَّحقوق امل
أقـوى فيمـا يتعلـق هبـذا التعـاون. وينبغـي        اا وإداريـ املعنية أن تضـع تنظيمـاً قانونيـ    للدول وينبغي

املســـاواة والفوائـــد املشـــتركة. للـــدول أن تســـعى إىل إقامـــة العالقـــات التعاونيـــة علـــى أســـاس 
أيضــاً علــى أن تشــترط،   تعظــيم املنــافع احملتملــة مــن هــذا التعــاون، ُتشــجَّع الــدولُ    أجــل ومــن
اتفاقــات أو ترتيبــات أخــرى، تنفيــذ تــدابري ُيضــفى عليهــا الطــابع املؤسســي علــى حنــو   طةبواســ

  يتناسب مع تشريعاهتا الوطنية.]
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البعيد يف التجارب ذات الصلة باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد  التشارك    
    )٢و ١وإجراءات تبادل املعلومات (املبدآن التوجيهيان 

احلكوميـة الدوليـة علـى التشـارك يف التجـارب واخلـربات ذات        واملنظمـاتُ  الـدولُ  عُتشجَّ
الصلة باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيـد وعلـى وضـع واعتمـاد إجـراءات      

تدامة األنشــطة الفضــائية يف األمــد البعيــد  مــن أجــل تيســري مجــع املعلومــات الــيت تعــزِّز اســ  
  ال.ونشرها على حنو فعَّ

التجارب واخلـربات الـيت يكتسـبها الـذين يضـطلعون باألنشـطة الفضـائية وسـيلة مفيـدة           تشكِّل
الستحداث تـدابري فعَّالـة لتعزيـز اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد. وبالتـايل،           

كومية الدولية علـى التشـارك يف التجـارب واخلـربات ذات الصـلة      ُتشجَّع الدول واملنظمات احل
ــن أجــ  ــد      لم ــة والقواع ــادئ التوجيهي ــز وضــع املب ــة   تيســري وتعزي ــوائح واملمارســات الرامي والل

لئـك الـذين   تعزيز استدامة أنشـطة الفضـاء يف األمـد البعيـد. كمـا أنَّ املشـاركني اجلُـدد وأو        إىل
نشطة الفضاء سوف يسـتفيدون مـن جتـارب وخـربات غريهـم      يف جمال أ الديهم جتربة قليلة جد
يف ميدان الفضاء، كما أنَّ اجلهات الفاعلة الراسخة يف هذا امليـدان سـوف    ةمن اجلهات الفاعل

  جتد أيضاً فائدةً يف بناء شراكات جديدة والتشارك يف التجارب على نطاق أوسع.
إجراءاهتـا للتشـارك يف املعلومـات بغيـة      الدول واملنظمات احلكومية الدولية، لدى وضـع  عوُتشجَّ

اعتمـــاد إجـــراءات تســـمح بالتشـــارك تعزيـــز اســـتدامة أنشـــطة الفضـــاء يف األمـــد البعيـــد، علـــى 
ــدول       يف ــة، باإلضــافة إىل التشــارك يف املعلومــات بــني ال ــات غــري احلكومي املعلومــات مــع الكيان

كومية الدولية. وُيمكن للـدول  الوطنية والوكاالت احلكومية واملنظمات احل تنظيميةوالسلطات ال
ــوير إجر     ــرض مواصــلة تط ــة، يف مع ــة الدولي ــات،   واملنظمــات احلكومي ــا للتشــارك يف املعلوم اءاهت

  قها كيانات القطاع اخلاص.تضع يف اعتبارها آليات التشارك يف البيانات اليت تطبِّ أن
    

    )٣١و ١٩و ١٧القدرات (املبادئ التوجيهية  بناء    
احلكومية الدوليـة علـى دعـم وتعزيـز بنـاء القـدرات فيمـا يتعلـق          نظماُتوامل الدولُ ُتشجَّع

بالقدرات العلمية والتقنية والقانونية وحتسني إمكانية الوصول إىل البيانات كوسيلة لتعزيز 
   استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.

ارية بشأن بنـاء القـدرات وأن   للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تدعم املبادرات اجل ينبغي
تــروِّج ألشــكال جديــدة مــن التعــاون اإلقليمــي والــدويل وبنــاء القــدرات املتوافقــة مــع القــانون  
الوطين والدويل من أجل مساعدة البلدان على حشـد املـوارد البشـرية واملاليـة وإجيـاد القـدرات       
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يت تدعم اسـتدامة أنشـطة الفضـاء    واملعايري واألطر التنظيمية وأساليب احلوكمة الكفؤة ال لتقنيةا
  اخلارجي يف األمد البعيد والتنمية املستدامة على األرض.

أنشطة بناء القدرات التثقيف والتدريب والتشـارك يف اخلـربات واملعلومـات والبيانـات      وتشمل
ع الـــدول واملنظمـــات احلكوميـــة واألدوات املناســـبة ويف منـــهجيات اإلدارة وتقنياهتـــا. وُتشـــجَّ

علـى تنسـيق جهودهـا يف جمـال بنـاء القـدرات وإتاحـة إمكانيـة احلصـول علـى البيانـات             الدولية
بغيــة ضــمان الكفــاءة يف اســتخدام املــوارد املتاحــة وضــمان اجتنــاب         الفضــاء،ذات الصــلة ب

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

ــات        وينبغــي ــى املعلوم ــود إلتاحــة ســبل احلصــول عل ــذل اجله ــة أن تب ــدول واملنظمــات الدولي لل
ــرِّ    ــدان املتضـ ــلة للبلـ ــائية ذات الصـ ــات الفضـ ــنوالبيانـ ــك     رة مـ ــري ذلـ ــة أو غـ ــوارث الطبيعيـ الكـ

زاهـة وعـدم التمييـز، وأن تـدعم أنشـطة بنـاء القـدرات         النكبات، مع تطبيق مبادئ احلياد والن من
  البلدان املتلقية من استخدام هذه البيانات واملعلومات على النحو األمثل. كنيدف إىل متاليت هت
بـه يف تعزيـز اسـتدامة أنشـطة الفضـاء       ألنشطة بناء القـدرات أن ُتسـهم علـى حنـو ُيعتـدُّ      وُيمكن

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

ز ســالمة أنشــطة الفضــاء ويفيــد مجيــع   يف هــذه اخلــربات أن ُيعــزِّ  شــاركاخلصــوص، ُيمكــن للت
 ، ينبغـي للحكومـات واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة الـيت      مستخدمي الفضاء اخلـارجي. ومـن مثَّ  

ع وتدعم بناء القدرات يف البلدان الناميـة الـيت توجـد    شجِّن ُتأ لديها خربة بشأن أنشطة الفضاء
من مجيع األطراف، وذلـك مـن خـالل تـدابري مثـل       مقبولهبا برامج فضائية ناشئة، على أساس 

ميات التحليق ومداراتـه وإجـراء   احتسني خربهتا ومعارفها بشأن تصميم املركبات الفضائية ودين
لتقـارب وتـوفري إمكانيـة الوصـول إىل البيانـات املداريـة       حسابات مدارية مشـتركة وتقييمـات ل  

وكــذلك مــن خــالل الترتيــب لتمويــل    ائية،الدقيقــة واألدوات املناســبة لرصــد األجســام الفضــ  
  مشاريع بشأن هذه املواضيع.  

    
      التنفيذ والتحديث  - ثالثاً  

    التنفيذ    
ــا اخل       -٢٤ ــد وإنشــاء آلياهت ــدول الســيادي يف حتدي ــذ   دون املســاس حبــق ال ــة تنفي اصــة ملراقب

التزاماهتـــا الدوليـــة مبوجـــب املعاهـــدات واملبـــادئ القائمـــة املنظمـــة ألنشـــطة الـــدول يف ميـــدان 
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استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه، ُتشجَّع الدول على تنفيـذ املبـادئ التوجيهيـة الـواردة     
  ووفقاً لقوانينها الوطنية. احد ممكن عملي صىأعاله إىل أق

لدويل ضـروري لتعزيـز اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد.         والتعاون ا  -٢٥
نشئت مبوجب معاهدات ومبادئ األمم املتحـدة  وتوفِّر اآلليات القائمة لتبادل املعلومات، اليت أُ

جلمـع وتبـادل املعلومـات     بشأن الفضاء اخلارجي واسـُتكملت هبـذه املبـادئ التوجيهيـة، أساسـاً     
م الـذي جيـري إحـرازه يف محايـة بيئـة الفضـاء اخلـارجي.        يما يتعلـق بالتقـدُّ  واخلربات ف فواملعار

علــى تقــدمي معلومــات عــن خرباهتــا يف تنفيــذ هــذه املبــادئ التوجيهيــة إىل جلنــة  وُتشــجَّع الــدولُ
  استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.

    
    التحديث    

رة بشـأن  موعة الكبرية من املعارف املتـوفِّ تستند املبادئ التوجيهية الواردة أعاله إىل اجمل  -٢٦
ــة ومســتدامة. غــري أنَّ     ــة آمن ــذ األنشــطة الفضــائية بطريق ــة    تنفي ــادئ التوجيهي ــة وضــع املب عملي

كشفت أيضاً عن جماالت ال تكفي احلالة الراهنة للمعارف العلمية والتقنيـة فيهـا أو مسـتويات    
بـادئ توجيهيـة. وينبغـي أن تواصـل الـدول      املكتسبة حـىت اآلن لتـوفري أسـاس للتوصـية مب     ربةاخل

واملنظمـــات الدوليـــة حبوثهـــا بشـــأن االســـتخدام املســـتدام للفضـــاء اخلـــارجي وبشـــأن تطـــوير  
ــادئ         ــه يف املب ــى النحــو املوصــى ب ــات وخــدمات الفضــاء املســتدامة، عل ــات وعملي تكنولوجي

نفيــذ األنشــطة ر تلتلــك املســائل غــري احملســومة. ومــع تطــوُّ يدِّالتوجيهيــة، وذلــك هبــدف التصــ
ملبــادئ الفضــائية، وهــو تطــور ســريع، ومــع اكتســاب املزيــد مــن املعــارف، ينبغــي اســتعراض ا   

الــة للــدول وجلميــع لضــمان اســتمرارها يف تــوفري اإلرشــادات الفعَّ  االتوجيهيــة وتنقيحهــا دوريــ
  لبعيد.أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد ا تدامةاجلهات الفاعلة املعنية بالفضاء بشأن تعزيز اس

 


