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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية   

 الدورة السادسة واخلمسون
 ٢٠١٣ يونيهحزيران/ ٢١-١٢ ،فيينا

 تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
       عن أعمال دورا اخلمسني

  املقترحة من أفرقة اخلرباء ألف  جتميع ملشاريع املبادئ التوجيهية  
  أنشطة الفضاء اخلارجي  ريق العامل املعين باستدامةالتابعة للف إىل دال

 اخلمسني للجنة الفرعية يف األمد البعيد، بصيغتها املقدمة يف الدورة
     ٢٠١٣ العلمية والتقنية، املعقودة يف شباط/فرباير

     رة من األمانةمذكّ    
    مةمقد  -أوالً  

شـباط/فرباير   ١٥الـذي عقـد يف    يف االجتماع املشترك بني أفرقـة اخلـرباء ألـف إىل دال،     -١
والتقنيـة، طُلـب إىل رئـيس الفريـق      أثناء انعقـاد الـدورة اخلمسـني للجنـة الفرعيـة العلميـة       ٢٠١٣

يف أقـرب وقـت ممكـن     يبـادر اخلـارجي يف األمـد البعيـد أن     العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء
 يع املبـادئ التوجيهيـة الـيت اقترحتـها    جتميـع مشـار  إىل اخلمسني للجنة الفرعيـة،   بعد انتهاء الدورة

اللغـات الرمسيـة    أفرقة اخلـرباء حـىت ذلـك التـاريخ يف جمموعـة واحـدة مـن أجـل ترمجتـها إىل كـل          
  .ملتحدةا املعتمدة لدى األمم

الدورة اخلمسـني   وتتضمن هذه الوثيقة جتميعاً ملشاريع املبادئ التوجيهية املقترحة حىت  -٢
مشــاريع املبــادئ  وألنَّ .٢٠١٣شــباط/فرباير  تقنيــة الــيت عقــدت يفلجنــة الفرعيــة العلميــة والل
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هـذه الوثيقـة    نَّ، فـإ اإلعـداد أفرقة اخلرباء ال تـزال يف طـور    التوجيهية املقترحة من كل فريق من
تشــرع بعــد يف ة مل نــاألما وألنَّ .إمجــايل لألعمــال املضــطلَع ــا حــىت اآلن حتتــوي علــى عــرض

 مــنمــا  راملبــادئ التوجيهيــة مــن حيــث اجلــوهر، فإنــه يوجــد قــد    ملواءمــة بــني مشــاريع هــذه ا
أفرقـة اخلـرباء مــن أجـل إعــداد     االزدواجيـة والتجـزؤ ســوف يسـتدرك حـني يــتم جتميـع أعمــال     

وثيقة بغية تقدمي املساعدة إىل الـدول األعضـاء يف   ال وتصدر هذه .مشروع تقرير الفريق العامل
ض الســلمية لكــي تقــدم آراءهــا املدروســة بشــأن    اخلــارجي يف األغــرا  جلنــة اســتخدام الفضــاء 

 دالعامـل بصـد   م التوجيهات ألفرقة اخلرباء والفريقدالتوجيهية الناشئة وكذلك لكي تق املبادئ
 .املضي قُدماً يف أعماهلا

   
      مشاريع املبادئ التوجيهية املقترحة  -ثانياًً  

    فريق اخلرباء ألف    
    لتنمية املستدامة على األرضاالستخدام املستدام للفضاء دعماً ل    

  .حاليا على مناقشتها ألفاخلرباء  فريقيعكف التالية  ةحاملقتر املبادئ التوجيهية  
  
  ١-ألف يالتوجيه دأاملب
  

 بات نظم رصد األرض واخلدماتمتطلّ على أن تضع يف اعتبارهاالدول األعضاء  تشجيع    
   ةالصادر الراديو وفقاً للوائح، الكهرومغنطيسي يفاستخدامها للطَّ لدى الفضائية

    تصاالتعن االحتاد الدويل لال
ــتخدامها للطَّ    ــا يـــف الكهرومغنطيســـي، أن ينبغـــي للـــدول، لـــدى اسـ تضـــع يف اعتبارهـ

املستدامة على األرض،  متطلّبات النظم الفضائية لرصد األرض واخلدمات الفضائية دعماً للتنمية
  .لالتصاالت حتاد الدويلالصادرة عن اال الراديووذلك وفقاً للوائح 

    
  ٢-املبدأ التوجيهي ألف

  
ألغراض التنمية املستدامة  األنشطة والتطبيقات الفضائيةبتعزيز التوعية املؤسسية والعمومية 

صدي احملتملة، ودعم إدارة أنشطة الت كوكب األرض، واإلنذار املبكر بالكوارث على
  للكوارث
أدوات وبرامج  ملعلومات عناإىل مجع طواعيةً ادر ينبغي للدول واملنظمات الدولية أن تب  
التنميـة   ىاملنـافع الفضـائية الـيت تعـود علـ      ، اهلادفـة إىل نشـر املعلومـات عـن    الناس وتثقيفهم توعية
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الفضـاء   خـرباء االتصـاالت مـن الـدول ومـن مكتـب شـؤون        املستدامة، وأن تطلب املساعدة من
 ع حيوي هلذه املعلومات،مة لالستعانة م يف إعداد جمتحدالعامة لألمم امل اخلارجي التابع لألمانة

  .سقةتمتوعية مماثلة تشتمل على توجيه رسائل  مبادراتبغية تيسري التنمية وتنفيذ 
الدوليـة، أن   الفضـاء، مبـا يف ذلـك الـدول واملنظمـات     يف ميدان وينبغي للجهات الفاعلة   

مشـترك   ية املستدامة، وذلك من خـالل جهـد  التنم التطبيقات الفضائية لصاحلب توعية الناستعزز 
القطاع اخلـاص واتمـع املـدين، يضـع يف االعتبـار علـى وجـه         مع املؤسسات العمومية وكيانات

  .الشباب وأجيال املستقبل اخلصوص احتياجات
توجـه   ، ينبغي للدول واملنظمات الدولية أنءالفضا يف جمال ولدى تصميم برامج التعليم  

واملمارســـة بشـــأن اســـتخدام  خاصـــة إىل تقــدمي دورات تدريبيـــة لتعزيـــز املعرفــة  االنتبــاه بصـــفة  
  .املستدامة التطبيقات الفضائية من أجل حتقيق التنمية

 اجلمعيـة  ووفقاً للمبادئ املتصلة باستشعار األرض عن بعد مـن الفضـاء اخلـارجي (قـرار      
 تــؤثّر يف الســالمة  قــدالــيت  ويف ســبيل التصــدي حلــاالت الطــوارئ    ، املرفــق)،٤١/٦٥العامــة 

األحـداث الضـارة والنكبـات الكـربى،      االجتماعية األساسـية، كـالكوارث الطبيعيـة وغريهـا مـن     
باجلهود الالزمة إلتاحة سـبل احلصـول علـى املعلومـات      ينبغي للدول واملنظمات الدولية أن تقوم

مبــادئ احليــاد  لبلــدان املتضــررة، مــع احلــرص علــى تطبيــق  إىل االصــلة  والبيانــات الفضــائية ذات
  .التمييز زاهة وعدم والن
  

  ٣-املبدأ التوجيهي ألف
  

البيانات  من أجل بناء القدرات وتيسري سبل احلصول على هوتعزيزدعم التعاون الدويل 
  ومصاحلها مع مراعاة احتياجات البلدان النامية ومعاجلتها،

 لـدويل يف جمـال بنـاء   واملنظمـات الدوليـة أن تعـىن بتنسـيق جهـود التعـاون ا       ينبغي للـدول   
االزدواجيـة يف   القدرات وتيسري سبل احلصول على البيانات فيما يتصل بالفضـاء، بغيـة اجتنـاب   

  .ومصاحلها اجلهود، مع مراعاة احتياجات البلدان النامية
اإلقليمــي  وينبغــي للــدول واملنظمــات الدوليــة أن تعــزز وتــدعم التعــاون علــى الصــعيدين   

والتقنية واملاليـة، وحتقيـق بنـاء قـدرات      ساعدة يف جتميع املوارد البشريةوالدويل من أجل تقدمي امل
خالل تعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي   الفضاء، منيدان أنشطة ذات كفاءة فيما يتصل مب

  .املستدامة يف كوكب األرض البعيد، ودعم التنمية يف األمد



 

4 V.13-82142 

 

A/AC.105/1041    

يف  االً جديــدة مــن التعــاونكمــا ينبغــي للــدول واملنظمــات الدوليــة أن تستكشــف أشــك  
الـدويل اجلاريـة، بغيـة     نودويل، دومنـا مسـاس مببـادرات التعـا    ين اإلقليمـي والـ  دالعمل على الصعي

الوطين املمارسـات واملعـايري وـوج احلوكمـة      تقدمي املساعدة إىل البلدان لكي تنفَّذ على الصعيد
ــد،    احلســبان ضــرورة اســتدامة األنشــطة   واضــعةً يف ،اخلاصــة بالفضــاء  ــد البعي الفضــائية يف األم

  .ومصاحلها البلدان النامية وكذلك احتياجات
  

  ٤-املبدأ التوجيهي ألف
  

إنشاء قدرات ب تشجيع التعاون الدويل من أجل دعم االهتمام املتنامي لدى كثري من البلدان
 دون ونقل التكنولوجيا، بناء القدراتبرامج وطنية خبصوص أنشطة الفضاء اخلارجي من خالل 

  متطلبات استدامة هذه األنشطة يف األمد البعيد مساس حبقوق امللكية الفكرية، ومع مراعاة
الـدويل مـن    التعاون التقين على الصـعيد على تشجع ينبغي للدول واملنظمات الدولية أن   

  .املستدامة يف األرض شطة الفضاء اخلارجي ودعم التنميةأجل تعزيز استدامة أن
 مـن اجلديـدة   مـات الدوليـة أن تـدعم املبـادرات احلاليـة واألشـكال      وينبغي للـدول واملنظ   

بنـاء القـدرات، مـع مراعـاة      ن اإلقليمـي والـدويل مـن أجـل تعزيـز     التعاون يف العمل على الصعيدي
  .الوطنية والقانون الدويل ، ووفقاً للتشريعاتومصاحلها بلدان الناميةاجات التياح

الـيت قـد    لوجياتروج التفاقات ضمانات التكنو كما ينبغي للدول واملنظمات الدولية أن  
  .تسهل بناء القدرات الفضائية دعماً لالستدامة يف األمد البعيد

  
  ٥-املبدأ التوجيهي ألف

  
املوارد البشرية وحتقيق قدرات  حشد علىالبلدان  مساعدةالتعاون الدويل بغية  تشجيع

 وخباصة بالنسبة إىل ،يمية ذات الصلةمتوافقة مع األطر التنظ قانونية تكونمعايري تقنية وو
  بالفضاء اخلارجي يف تطوير قدراا يف جمال التطبيقات واألنشطة اخلاصة بدأتالبلدان اليت 

ألشـكال جديـدة    دعم املبادرات اجلارية وأن تروجينبغي للدول واملنظمات الدولية أن ت  
اعدة إىل البلـدان مـن أجـل حشـد     املسـ  دميمن التعاون على الصعيدين اإلقليمـي والـدويل بغيـة تقـ    

ومعايري تقنية فعالة بشأن أنشطة الفضاء اخلارجي، تكون  البشرية واملالية، وحتقيق قدرات املوارد
 ةتقـدمي املسـاعد   ومـن أجـل   ،ميـة ذات الصـلة  االستدامة يف األمد البعيد واألطر التنظي متوافقة مع

التنظيميــة الفضــائية الوطنيــة، مــع   اللــوائحالفضــاء علــى تنفيــذ إىل البلــدان املســتجدة يف مضــمار 
  .يف األمد البعيد ضرورة استدامة األنشطة الفضائية مراعاة

  



 

V.13-82142 5 
 

  A/AC.105/1041

  
  ٦-املبدأ التوجيهي ألف

  
 بشأن النظام الرقايب الستخدام والقيام مببادرات أخرىدراسات  التشجيع على إعداد

  و مستداممبا يف ذلك األجرام السماوية، على حن، الفضاء اخلارجي
 غراض سـلمية، مبـا يف ذلـك األجـرام    استخدام الفضاء اخلارجي واستكشافه ألسياق يف   

ملـؤمتر األمـم املتحـدة     ر، بالرجوع إىل الوثيقة اخلتاميـة السماوية، ينبغي للدول أن تضع يف االعتبا
 بالتنميـة املسـتدامة علـى كوكـب األرض، وهـي:      بشأن التنمية املستدامة، األبعاد الثالثـة اخلاصـة  

  .، والبعد االقتصادي، والبعد اإلمنائييعد االجتماعالب
 بشـأن السـالمة مـن أجـل محايـة     بـالغرض  وافيـة  وينبغي للـدول أن تنظـر يف اختـاذ تـدابري       

، املطبقـة حاليـاً   ار، وذلـك باالسـتفادة مـن التـدابري    الفضاء من التلوث الضـ  كوكب األرض وبيئة
على تلك األنشطة، وباسـتحداث   د تطبقة اليت قومنها مثالً أفضل املمارسات واملبادئ التوجيهي

  .تدابري جديدة، حسبما يكون مناسباً
  

  ى بالنظر فيها مستقبالًوصيمواضيع 
القيـام  إمكانيـة   ي يف األغراض السلمية أن تنظـر يف ينبغي للجنة استخدام الفضاء اخلارج  -١

 .امةبدراسة مسألة استكشاف الفضاء اخلارجي يف سياق التنمية املستد

واملمارسـات   ع خالصة وافية من التدابرييجمتوم بينبغي للدول واملنظمات الدولية أن تق  -٢
الفضاء، وينبغـي   موارد أنشطة استغالل ي إىل سالمة تسيريناصر اليت تؤدواملعايري وغريها من الع

ج هلا مجيع اجلهات الفاعلة  اخلالصة الوافية ىتاح احلصول علأن ياملعنية بالفضاءجماناً، وأن ترو، 
  .الدول واملنظمات الدولية مبا يف ذلك

لفضــاء با تشـجع الـدول علــى اسـتحداث معـايري جديــدة بشـأن اجتنـاب التلــوث الضـار         -٣
ــز اســتدامة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي، مبــا     يف ذلــك األجــرام  اخلــارجي وذلــك مــن أجــل تعزي

  .السماوية، يف األمد البعيد
العمـلَ صـوب    الفضاء اخلارجي يف األغـراض السـلمية أن تسـتهل   ينبغي للجنة استخدام   -٤

الفضـاء اخلـارجي بغيـة دعـم      استحداث منوذج تفاعل طـوعي بشـأن سـبل الوصـول املنصـف إىل     
 .التنمية املستدامة على كوكب األرض
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  ٤-مقترح مقدم من االحتاد الروسي يف إطار املبدأ التوجيهي ألف
مة ألنشـطة الـدول   املنظّ  والثالثة والسادسة من معاهدة املبادئرهناً بأحكام املواد األوىل  

ــا يف     ــدان استكشــاف واســتخدام الفضــاء اخلــارجي، مب ــر واألجــرام الســماوية     يف مي ــك القم ذل
باالضــطالع، أو تعتــزم  نالــيت تضــطلع، أو تــأذ ، فــإنَّ الــدول١٩٦٧األخــرى، الصــادرة يف عــام 

ائية دوليـة تشـتمل علـى اسـتخدام سـلع (أجسـام       بأنشـطة فضـ  ، االضطالع أو اإلذن باالضطالع
مصــنعة ومعــدات ومنتجــات أخــرى) تســتند إىل تكنولوجيــات يحظــر     ومــواد ومفــردات مــواد 

عليهـا   قُدماً يف نقلها، ومن مث تستدعي احلماية علـى مسـتويات مناسـبة، يتعـين     املضيإفشاؤها و
الدويل املعيارية، بصرف النظر  لقانونوقواعد ا ،أن تكفل تسيري هذه األنشطة وفقاً لتلك املبادئ
مـن خـالل   يضـطلع  حكوميـة أو غـري حكوميـة أو     عما إذا كانت هذه األنشطة تقوم ا كيانات

  .منظمات تنتمي إليها هذه الدول
التعـاون   وبغية مواصلة تعزيز النمو واالسـتدامة والكفـاءة واالسـتقرار واألمـن يف جمـال       

تكنولوجيـا الفضـاء، يتعـين     رجي واسـتخدامه، ويف تطبيقـات  الدويل يف استكشاف الفضاء اخلا
قـوةً فيمـا    وإداري أشـد قـانوين  إلرسـاء نظـام رقـايب     املعنية أن تتيح الفرص املناسـبة  الدولعلى 

علـى وجـه اخلصـوص، أو حـىت     مناسـباً  االت الـيت يكـون فيهـا ذلـك     احل يتعلق ذا التعاون، يف
 ويف تلـك احلـاالت،   .اضعة للمراقبة اليت تصـدر أو تسـتورد  طبيعة السلع اخل أساسياً، بالنظر إىل

املنـافع املتبادلـة    ينبغـي للـدول أن تسـعى إىل صـياغة عالقـات مـن التعـاون يف العمـل تسـتند إىل         
الـيت   إجـراءات الضـمان  ذات الصلة بتنسيق  دراسة وتسوية املسائل واملزايا املتساوية فيما خيص

تومن أجل زيادة املنافع احملتمل احلصول عليها مـن هـذه    .للمراقبة ةبع بشأن املنتجات اخلاضعت
ــا مــن         املمارســة ــات أو غريه ــى أن تــنص، يف اتفاق ــدول أيضــاً عل  إىل أقصــى حــد، تشــجع ال

مناسـباً مبقتضـى    تكـون مؤسسـية الطـابع حسـبما يكـون      ،الترتيبات، على ما يلزم لتنفيذ تـدابري 
املســتوردة اخلاضــعة للمراقبــة يف أثنــاء  وأمــان الســلع تشــريعاا الوطنيــة، بشــأن ضــمان ســالمة 

  .وجودها يف إقليم الدولة املستوردة
أن  يتعين على الدول، إذْ تتصرف وفقاً للتشريعات ذات الصلة، ،وعلى وجه اخلصوص  
  مشاورات ترمي إىل التوصل إىل اتفاق فيما يتعلق مبا يلي: تجري
اخلاضـعة   بنـود املـواد   أنَّاملنتجـات، للتأكّـد مـن     ق يف مرحلـة مـا بعـد بيـع    الرصد والتحقّ  •

 .على حنو غري مأذون قُدماً بنقلها املضيللمراقبة ليست عرضةً ملخاطر استخدامها أو 

الدولــة  تعزيــز إجــراءات االعتمــاد والتوثيــق القــانوين لالســتعمال النــهائي علــى مســتوى    •
 .(احلكومة)
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وذلـك مـن أجـل     ةمـ ملسـتندة إىل العقـود املرب  ااإلشراف القانوين علـى العقـود واألنشـطة      •
ة السلع احملمي عليها بشأن استعمال التسهيل على حنو فعال للتطبيق السليم للتدابري املتفَّق

تلك السلعفيها أن تصبح  ظروف ميكن املستوردة النهائي، ومن أجل منع حدوث أي ،
تنـازع الواليـات القضـائية أو    الدولة املسـتوردة، عرضـة ل   حينما تكون موجودة يف إقليم

 .غري مشروعة الستعماهلا ألغراض

ــة الصــالحية لرصــد االســتعمال      • ــة املعني ــهائي  مــنح اهليئــات ذات الصــلة التابعــة للدول الن
الالزمـة (مبـا يف ذلـك إصـدار      لفرادى املواد اخلاضعة للمراقبـة، والختـاذ التـدابري الفوريـة    

االمتثــال للترتيبــات املربمــة بشــأن   عــدم علــى نــةريق دات الصــلة) حيــث توجــذاألوامــر 
 .االستعمال النهائي

    
  فريق اخلرباء باء

  
 احلُطام الفضائي والعمليات الفضائية وأدوات دعم التعاون يف جمال التوعية

  بأحوال الفضاء
  .حاليا على مناقشتها اخلرباء باء فريقيعكف التالية  ةحاملقتر املبادئ التوجيهية  

  
  ١-ي باءاملبدأ التوجيه

  
  رصد احلطام الفضائي عن علوماتاملالتشارك يف 

الصــلة  ينبغــي للــدول واملنظمــات الدوليــة أن تشــجع علــى تطــوير التكنولوجيــات ذات     
ــة للحطــام     ــة والفيزيائي ــاس اخلــواص املداري ــد   واســتعماهلا ألغــراض قي الفضــائي ورصــدها وحتدي

مصـدر   يأة مـن  طـام الفضـائي املسـتمد   ات احلبيان ةوينبغي إثبات صح .ز اليت تتمياخلصائص ا
  .من أجل استعماهلا املقصود

  
  ٢-املبدأ التوجيهي باء

  
  ضمان تنفيذ تدابري التخفيف من احلطام الفضائي

واإلجـراءات اخلاصـة    ينبغي للـدول أن تعـىن، يف أنظمتـها الرقابيـة الوطنيـة، باملمارسـات        
توجيهية لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عن ال بالتخفيف من احلطام الفضائي، وبتنفيذ املبادئ

  .يف األغراض السلمية جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
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  ٣-املبدأ التوجيهي باء
  

األجزاء ملركبات الفضائية وا الناس واملمتلكات من جراء عودةاملخاطر احملدقة باحلد من 
   إىل الغالف اجلوي املتحكَّم فيها مركبات اإلطالقاملدارية من 

 معاهـدة  ينبغي للدول املسؤولة عن تشغيل أجسـام فضـائية مبقتضـى املـادة السادسـة مـن        
هـو موصـى بـه يف     الفضاء اخلارجي أن تنظر يف مسألة تقدمي معلومات مناسـبة إضـافية، حسـبما   

بالتوصـيات بشـأن تعزيـز ممارسـة      اخلاص ٦٢/١٠١من قرار اجلمعية العامة  ‘٣‘ (ب) ٢الفقرة 
ويف حـاالت العـودة املـتحكَّم     .األجسام الفضائية احلكومية الدولية يف تسجيلالدول واملنظمات 

توجيـه إشـعارات إىل الطيـارين والبحـارين، وذلـك       لةأينبغي أيضـاً للـدول أن تنظـر يف مسـ    ، فيها
  .رةاملقر إلجراءاتا باتباع

    
  ٤-املبدأ التوجيهي باء

  
  املعرفة باملدارادة دقّة البحث عن طرائق لزي

االقتــران اخلــاص باألجســام الفضــائية تعتمــد بشــدة علــى دقّــة  تقيــيم نتــائج  ليماً بــأنَّتســ  
املعرفـة  زيادة دقة  طرائق التحري يفاملدارية وغريها من البيانات ذات الصلة، فإنه ينبغي  البيانات
ادر ة مــن مصــالبيانــات املســتمد الــدويل ودمــج التعــاونَميكــن أن تشــمل  هــذه الطرائــقو .باملــدار

ذلــك مصــادر القــدرات االستشــعارية احلاليــة واجلديــدة وتوزيــع  تها، مبــا يفخمتلفــة وإثبــات صــح
  .البيانات

    
  ٥-ملبدأ التوجيهي باءا

  
  تقدير االقتران أثناء مجيع أطوار التحليق

أثناء مجيـع   قتران بني جسمٍ ما وغريه من األجسام الفضائيةلالتقدير عملية ينبغي القيام ب  
ينبغـي  فبتقـدير االقتـران،   القيام  الفضائية اتلي املركبوإنْ مل يكن مبستطاع مشغ .حليقأطوار الت

اهليئـات املعنيـة    إحـدى ية ذات الصلة بـذلك إىل  اردامل تقدمي املعلوماتالتشغيل ب لقائمنيولئك األ
 املسـار  االقتـران لكـي تقـوم بالدراسـة التحليليـة الالزمـة للتحقّـق مـن أنَّ         ى مهـام تقـدير  اليت تتـولّ 
  .احتمال وقوع تصادم ري إىلشله ال ياملخطَّط 
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  ٦-املبدأ التوجيهي باء
  

  تغيريات يف املسار تقدير االقتران قبل إجراء أيِّ
ــام ب   ــةينبغــي القي  أجســام فضــائية أخــرى لــدى التخطــيط إلجــراء  بالقتــران لتقــدير  عملي

 فـإذا أشـار تقـدير     .ار التحليـق مـة يف مسـارات املركبـات الفضـائية أثنـاء مجيـع أطـو       تغـيريات معتز
تعديالت على املسار من أجل التقليـل   االقتران إىل احتمال وقوع تصادم، فينبغي النظر يف إجراء

فإن مل يكن مبسـتطاع   .وتغيري اإلحداثيات حسبما يكون مناسباً إىل أدىن حد من خماطر التصادم
املشـغلني تقـدمي    االقتـران، فينبغـي ألولئـك   بتشـغيل املركبـة الفضـائية القيـام مبهـام تقـدير        القائمني

بتقــدير االقتــران لكــي تقــوم بالتحليــل  ةمــة خمتصــاملعلومــات املداريــة ذات الصــلة بــذلك إىل منظّ
  .له ال يشري إىل احتمال وقوع تصادم املسار املخطط ق من أنَّالالزم للتحقّ

  
  ٧-املبدأ التوجيهي باء

  
عمليات تشغيل املركبات  هة االتصال خبصوصاملعلومات عن جب تزويد الدول األخرى

  ت املعنية بتقدير حاالت االقترانواهليئا الفضائية
الـيت   ينبغي للدول أن تتبادل املعلومات عن جهـات االتصـال خبصـوص اهليئـات املناسـبة       

االتصـال املباشـر    ذلك أنَّ .تشغيل املركبات الفضائية والتوعية بالظروف الفضائيةعمليات تتوىل 
والكيانـات املعنيـة بتقـدير حـاالت االقتـران       الكيانات الـيت تتـوىل تشـغيل املركبـات الفضـائية      بني

يف الوقــت املناسـب مــن أجــل خفـض احتمــاالت التصــادمات    ميكـن أن يتــيح اإلمكانيـة للتنســيق  
 م األجســام يف املـدارات وغــري ذلــك مــن االت حتطّــحلــ بفعاليـة ي التصــد املداريـة وتســهيل تــدابري 

  .اليت قد تزيد من احتماالت حوادث التصادم الطارئة األحداث
  

  ٨-املبدأ التوجيهي باء
  

  موحدة عند التشارك يف املعلومات املدارية عن األجسام الفضائيةاستمارات استعمال 
األجسـام   ينبغـي ملشـغلي  ، عند التشارك يف املعلومـات املداريـة عـن األجسـام الفضـائية       

ا دولياً، ممـا ميكّـن    موحدة معترفاستمارات املعنية استعمال  الكيانات من الفضائية وغريهم
شأن تسهيل التشارك املوسع يف املعـارف   من كما أنَّ .من التعاون يف العمل وتبادل املعلومات

ـأ عن املواضـؤ باالصـطدامات احملتملـة          ع الراهنة واملتنبـا لألجسـام الفضـائية أن ميكّـن مـن التنب
  .حدوثها ومنع
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  ٩-املبدأ التوجيهي باء
  

  األجسام تلكحتديد هوية  للمساعدة يفتسجيل األجسام الفضائية  عن توفري معلومات
 تســجيل األجســام عــن معلومـات  تقــدمينبغـي للــدول واملنظمــات احلكوميـة الدوليــة أن     

ــة تســجيل األجســام املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي، وأن      تنظــر يف تقــدمي  الفضــائية، وفقــاً التفاقي
التشــغيل، حســبما أوصــت بــه اجلمعيــة  ر يف احلالــة أثنــاءتغيــ عــن أي مفصــلةمعلومــات تســجيل 

إىل األمـني   عـن التسـجيل  وينبغـي للـدول أن تقـدم هـذه املعلومـات       .٦٢/١٠١العامة يف قرارها 
الفضـائية   املتحدة يف أقرب وقت ممكن عمليـاً، ممـا يسـاعد يف حتديـد هويـة األجسـام       العام لألمم

  .يف األغراض السلميةويسهم يف استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه 
  

    فريق اخلرباء جيم    
    طقس الفضاء    

  .حاليا على مناقشتها جيماخلرباء  فريقيعكف التالية  ةحاملقتر املبادئ التوجيهية  
  

  ١-املبدأ التوجيهي جيم
  

  فيها ومضاهاا ونشرهاجة عن طقس الفضاء والتشارك دعم وترويج مجع البيانات احلرِ
ــة أن تشــرِك خــرباء يف العمــل علــى حتديــد       جمموعــات  ينبغــي للــدول واملنظمــات الدولي

سياســات عامــة بشــأن  مات وأحبــاث طقــس الفضــاء، وأن تعتمــددالبيانــات احلرِجــة الالزمــة خلــ
فضـائية  ة مـن مواردهـا ال  احلرِجـة املسـتمد   التشارك اـاين وغـري املقيـد يف بيانـات طقـس الفضـاء      

 ي بيانــات طقــس الفضــاء  كلهــات الفاعلــة املعنيــة بالفضــاء ومــا    ثّ مجيــع اجلوتحــ .واألرضــية
تقييـد علـى هـذه البيانـات      اريني على إتاحة سبل احلصول جماناً ودومناتجاحلكوميني واملدنيني وال
  .ألغراض املنفعة املتبادلة

ــة التشــارك أيضــاً يف بيانــات       احلرجــة  طقــس الفضــاءوينبغــي للــدول واملنظمــات الدولي
مبقاربة بيانات طقـس الفضـاء    كما ينبغي هلا أن تعىن ؛ونواجتها يف الوقت احلقيقي وشبه احلقيقي

والتشـارك املفتـوح يف بيانـات طقـس      ؛مصـادرها  احلرجة ونواتج البيانات واملضاهاة والتقاطع يف
اد بروتوكوالت مشتركة استمارات منوذجية مشتركة، واعتميف  الفضاء احلرٍجة ونواتج البيانات

 وتعزيــز القابليــة ؛طقــس الفضــاء ونــواتج هــذه البيانــات بياناــا احلرجــة عــن بشــأن الوصــول إىل
وكـذلك تعزيـز سـهولة    ، اإللكترونية لبيانات طقس الفضاء الستعمال التباديل فيما بني البواباتل

  .سبل الوصول إىل البيانات أمام املستعملني والباحثني
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  إىل ذلـــك اتبـــاع ـــج منســـق يف    دول واملنظمـــات الدوليـــة إضـــافةً  كمـــا ينبغـــي للـــ    
بيانـات طقـس الفضـاء     استبانة ثغرات القياس وتـداركها مبـا يسـاعد علـى تلبيـة االحتياجـات إىل      

يف ذلك الدول واملنظمـات الدوليـة، علـى     مبا ،الفضاء يف ميداناجلهات الفاعلة  ثّوتح .احلرِجة
م وص لعلـ غرية احلجـم ومنخفضـة القـدرة تخصـ    متكاملة ص ئيةأن تعمد إىل إرسال محوالت فضا

أجهـزة لرصـد اإلشـعاعات علـى     إرسـال  ميكن وحيثما ميكن (مـثالً   طقس الفضاء ورصده حينما
  .رضي)األ داراملمنت بعثات سواتل 

  
  ٢-املبدأ التوجيهي جيم

  
فضـاء  طقـس ال  بشـأن  متطـوِّرة مناذج  العمل بشكل منسق على وضعدعم وتشجيع مواصلة 

  املستبانة حتياجات املستعملنياللتنبؤ به دعماً ل متطوِّرة وأدوات
منسـق يف   ـج  اتبـاع ينبغي للدول واملنظمـات الدوليـة أن تشـرِك خـرباء يف العمـل علـى         

اليـاً، وعلـى   لة حالتنبؤ به املستعم ة، وكذلك أدواتالفضاء ومناذجه العملياتيتوثيق أحباث طقس 
  .وخدماته واحتياجات املستعملني م طقس الفضاءوعلب تقييمها فيما يتعلق

يف اسـتبانة الثغـرات يف منـاذج     تتبـع جـا منسـقا   كما ينبغي للدول واملنظمـات الدوليـة أن     
طقس الفضاء وأدوات التنبؤ بـه الالزمـة لتلبيـة االحتياجـات اخلاصـة بطقـس الفضـاء وتـدارك تلـك          

قة لــدعم وتشــجيع أن يشــمل ذلــك بــذل جهـود منســ وحيثمــا تقتضــي الضــرورة، ينبغـي   .الثغـرات 
  .مناذج طقس الفضاء وأدوات التنبؤ بهيف تطوير  املضياألحباث وتطويرها من أجل 

    
  ٣-املبدأ التوجيهي جيم

  
  ونشرها والتنبؤات بهمناذج طقس الفضاء  نواتجدعم وتشجيع التشارك يف 

العاليــة  حتياجــات ذات األولويــةينبغــي للــدول واملنظمــات الدوليــة أن تعــىن بتحديــد اال   
وباعتمـاد   ،الفضـاء  طقـس بتنبؤات المناذج طقس الفضاء و ونواتجاخلاصة بنماذج طقس الفضاء 

 والتنبـؤات بـه  منـاذج طقـس الفضـاء     نـواتج  سياسات عامة بشأن التشارك اـاين وغـري املقيـد يف   
الفضــاء ومقــدمي خــدمات منــاذج ثّ مجيــع اجلهــات الفاعلـة املعنيــة ب تحــو .العاليــة األولويـة ذات 
الوصـول   من القطاعات احلكومية واملدنية والتجارية على إتاحة سبل والتنبؤات بهالفضاء  طقس
ــااملنفعــة  والتنبــؤات بــه وحفظهــا مــن أجــل الفضــاء  منــاذج طقــس نــواتجدة إىل انيــة وغــري املقي

  .املشتركة
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  مناذج طقـس الفضـاء    نواتجضاً بإتاحة د أيكما ينبغي للدول واملنظمات الدولية أن تتعه
 .بقدر اإلمكان، ويف أقرب وقت ممكن عملياً آينشبه  آنيا ويف زمنوالتشارك فيها والتنبؤات به 

منــاذج طقــس الفضــاء  نــواتجالدوليــة أن جتــري مقارنــات بــني  كــذلك ينبغــي للــدول واملنظمــات
ــه   ــؤات ب ــيم قياســاا والتنب ــة النمــاذج   وكــذلك أمنــاط األداء املق  ــدف تقي ــة حتســني دق ــة بغي ارن
ــواتجتتشــارك يف  والتنبــؤات؛ وأن ــواتج   ن ــهمنــاذج طقــس الفضــاء ون ــاً التنبــؤات ب  املاضــية تارخيي

ــة مشــتركة؛ وأن تعتمــد    املو ــاً يف اســتمارات منوذجي ــة مســتقبلياً ونشــرها علن بروتوكــوالت  رتقب
بقدر  التنبؤات بهنواتج الفضاء و اخلاصة بنماذج طقس نواجتهامشتركة بشأن سبل الوصول إىل 

جانـب املسـتعملني والبـاحثني، مبـا يف ذلـك مـن        لتسهيل اسـتعماهلا مـن   اإلمكان، وذلك تشجيعاً
  .ابات احلاسوبية اخلاصة بطقس الفضاءالتباديل للبو لتطبيقلخالل تعزيز القابلية 

    
  اإلعداد]يزال قيد  ال[ ٤-املبدأ التوجيهي جيم
آثار طقس  ات الصلة بأفضل املمارسات بشأن التخفيف منع املعلومات ذدعم وتشجيع مج

يف تلك باملخاطر والتشارك  التقديرات ذات الصلةبالفضاء على النظم األرضية والفضائية و
  ونشرها وإتاحة سبل الوصول إليها املعلومات

   حيل إىل جهاز حمفوظاتثّ الدول واملنظمات الدولية على أن تحت مشترك  وثـائق  نتبـي 
املسـتفادة فيمـا يتعلـق بـالتخفيف مـن       أفضل املمارسات التصميمية واملبادئ التوجيهية والـدروس 

ــنظم التشــغيلية،   ــار طقــس الفضــاء علــى ال ــائق وتقــارير فيمــا يتعلــق باحتياجــات     آث وكــذلك وث
بــات القيــاس وحتلــيالت الثغــرات والتحلــيالت جلــانيب  ومتطلّ مســتعملي خــدمات طقــس الفضــاء 

  .وما يتصل بذلك من التقييمات اخلاصة بطقس الفضاء عةالتكلفة واملنف
لي ومشــغ وينبغــي للــدول واملنظمــات الدوليــة أن تقــدم الــدعم لــتمكني اهليئــات الوطنيــة    

الدوليــة وأفضــل  الســواتل ومقــدمي خــدمات طقــس الفضــاء مــن العمــل صــوب تطــوير املعــايري   
  .الفضاء يف تصميم السواتل تخفيف من آثار طقسالاملمارسات القابلة لتطبيقها بشأن 

ــاون والتنســيق بشــأن           ــدعم وتشــجع التع ــة أن ت ــدول واملنظمــات الدولي ــي لل ــا ينبغ  كم
لية واإلبالغ عن تالسا عمليات رصد طقس الفضاء األرضية والفضائية ومناذج تنبؤاته واملفارقات

ن يف العمـل مـع   القيـام بـذلك بالتعـاو    وميكـن  .آثار طقس الفضاء، بغية صون األنشـطة الفضـائية  
  .اجلوية دواملنظمة العاملية لألرصا لبيئة الفضائيةدمات االدائرة الدولية خل

" اآلنيـــة"احملــددة  كــذلك ينبغــي للـــدول واملنظمــات الدوليـــة أن تــدمج عتبــات التنبـــؤ        
ــات      ــة بشــأن عملي ــايري اإللزامي ــة بطقــس الفضــاء ضــمن املع ــؤات املرتقب ــات   والتنب إطــالق املركب

  أن تقوم مبا يلي:الفضائية، و
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مـع مقـدمي     الدعم من أجل متكني مشغلي السواتل التـابعني هلـا مـن العمـل    ميتقد  (أ)   
للتخفيـف مـن املفارقـات، وعلـى      خدمات طقس الفضاء على حتديد املعلومات اليت هي أكثر فائدة

وعلـى   .ريـة أفضـل املمارسـات يف العمليـات املدا    استنباط مبادئ توجيهية حمددة موصـى ـا بشـأن   
قـد يشـمل اختـاذ إجـراءات      ذلـك  سبيل املثال، إذا كانـت البيئـة اإلشـعاعية حمفوفـة باألخطـار، فـإنَّ      

  إىل القيام باملناورات الالزمة، وغري ذلك؛ وإجراءات ترمي ،ترمي إىل تأخري حتميل الرباجميات
لفضاء ا اشتمال تصاميم السواتل على القدرة على التعايف من آثار طقس ةلاكف  (ب)   

  املؤذية، ومن ذلك مثالً إدخال وضعية تشغيل للحفاظ على السالمة؛
الفضائية  ص من أجزاء البعثاتالتخلّ اشتمال تصاميم السواتل فيما خيص ةلاكف  (ج)   

ا مـن أجـل وصـول    وذلـك إمـ   عند اية عمرها على إيالء االعتبار الواجب آلثـار طقـس الفضـاء   
إخراجهـا مـن املـدار علـى النحـو املناسـب،       من أجل ا ة وإماملداري املركبات الفضائية إىل مقابرها

كــاالت واملعنيـة باحلطــام  عــن جلنـة التنسـيق املشــتركة بـني الو    وفقـاً للمبـادئ التوجيهيــة الصـادرة   
  .أن يشمل ذلك حتليالت هامشية مناسبة وينبغي .الفضائي

  للدول واملنظمات الدولية أن تقوم مبا يلي: أيضاًوينبغي    
ــنظم األرضــية   ةى مجــع وتصــنيف املعلومــات املتعلقــ  التشــجيع علــ   (أ)    ــات ال  مبفارق

  ؛الفضائية والفضائية ذات الصلة بطقس الفضاء، مبا يف ذلك املفارقات اخلاصة باملركبات
يتعلـق   وأمـا فيمـا   .جية مشتركة لإلبـالغ عـن املعلومـات   استخدام استمارة منوذ  (ب)   

الـذي أعـده فريـق    االسـتمارة   منـوذج  املركبـات الفضـائية، فـإنَّ   خلاصـة ب باإلبالغ عـن املفارقـات ا  
  مقترحاً ممتازاً؛ التنسيق املعين بسواتل األرصاد اجلوية يقدم جاً

 التشجيع على وضع سياسات عامـة تعـزز التشـارك يف البيانـات عـن مفارقـات        (ج)   
  .السواتل، مما جيعل حمفوظات مفارقات السواتل متاحة جلميع الدول

االجتماعية  لمخاطر والتأثريات االقتصاديةلوينبغي للدول أن تضطلع بدراسات تقييمية    
كما ينبغي أن تنشر نتائج هـذه   .لى النظم التكنولوجية يف بلداالظواهر طقس الفضاء السلبية ع

  .الدراسات وأن تتاح إىل كل الدول
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  ٥-املبدأ التوجيهي جيم
مستدامة خاصة  ب وبناء القدرات الالزمة إلنشاء قدرة عامليةتعزيز برامج التثقيف والتدري

  بطقس الفضاء
تدريبية موسعة بشـأن   برامج املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية لديها من قبلُ بالنظر إىل أنَّ  
التدريب على رصد طقس الفضاء من  تشمل أيضاً يتوسيع هذه الربامج لك ، فإنَّضطقس األر

ســوف ترفــع مســتوى الــبىن التحتيــة والقــدرات   ات قيمــة كــبرية ألــاشــأنه أن يكــون خطــوة ذ
  .املوجودة حالياً يف هذا اخلصوص

    
  ى بالنظر فيها مستقبالًوصي مواضيع

تعمــل مــن  الســلمية أن األغــراضينبغــي للــدول األعضــاء يف جلنــة اســتخدام الفضــاء يف    -١
للتنسيق  على وضع أساس ،املنظمات الدولية ذات الصلةكذلك من خالل و ،خالل هذه اللجنة

أجـل ضـمان االسـتمرارية الطويلـة      بني البىن التحتيـة األرضـية والفضـائية البحثيـة والعملياتيـة مـن      
يف  ،كما ينبغي للدول األعضاء يف اللجنة أن تعمـل  .جةاألمد ألرصاد ظواهر طقس الفضاء احلرِ

التحتيـة   بغية توفري آلية للتنسيق بني الـبىن  ،ة العلمية والتقنيةاللجنة الفرعي إطار بند جدول أعمال
   ألرصـاد ظـواهر طقـس الفضـاء      ة الطويلـة األمـد  األرضية والفضائية من أجـل ضـمان االسـتمراري

قيام بعملية إجرائية لتقييم تأثري التنسيق بـني هـذه   ال حثّ علىتوينبغي للجنة الفرعية أن  .رِجةاحل
وينبغي إجنـاز هـذه االستعراضـات     .ذكورة واستعراض التقدم احملرز يف هذا املسارامل البىن التحتية

  .كل مخس سنوات على األقل
عـن طقـس    كذلك ينبغي للدول واملنظمات الدولية أن تتقصـى التنسـيق يف املعلومـات     -٢

  القــرارات والتخفيــف  الفضــاء، مبــا يف ذلــك أرصــاده وحتليالتــه وتنبؤاتــه، مــن أجــل دعــم اختــاذ 
  الفضــائية واملركبــات دون املداريــة، مبــا  مــن املخــاطر فيمــا يتعلــق بتشــغيل الســواتل واملركبــات

ــيت   ــات ال ــك     يف ذلــك الصــواريخ واملركب ــا يف ذل ــة، مب ــرحالت الفضــائية املأهول تســتخدم يف ال
  .السياحة الفضائية

    
    فريق اخلرباء دال    
    الفاعلة يف ميدان الفضاء الرقابية واملبادئ التوجيهية بشأن األطراف األنظمة    

  .حاليا على مناقشتها دالاخلرباء  فريقيعكف التالية  ةحاملقتر املبادئ التوجيهية  
    



 

V.13-82142 15 
 

  A/AC.105/1041

  ١-املبدأ التوجيهي دال
السلمية  استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض علىوتيسري التعاون الدويل  تشجيع

  البعيدكوسيلة لتعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد 
علـى مجيـع أسـاليب التعـاون، مبـا يف ذلـك احلكوميـة منـها          ١-املبـدأ التـوجيهي دال  ينطبق   

ــةو ــها   غــري احلكومي ــة من ــة والعلميــة؛ والعاملي ــة أو والتجاري ــة  املتعــددة األطــراف أو اإلقليمي أو الثنائي
 اخلصـوص ألنَّ املبدأ مهم على وجه  وهذا .األطراف؛ وفيما بني البلدان على كل مستويات التنمية

وحينمـا تفَسـر    .يسـهل مشـاركتها يف استكشـاف الفضـاء     التعاون الـدويل فيمـا خيـص دوالً كـثرية    
اإلعـالن اخلـاص بالتعـاون الـدويل يف      املادة احلادية عشرة من معاهدة الفضـاء اخلـارجي علـى ضـوء    

يـالء اعتبـار   لفائـدة مجيـع الـدول ومصـلحتها، مـع إ      جمال استكشاف الفضاء اخلـارجي واسـتخدامه  
تقتضـي االسـتناد يف التعـاون    املـادة   ، فـإنَّ ١٩٩٦الصـادر عـام    ،الناميـة  خاص الحتياجـات البلـدان  

  .تحدد حبريةوشروط تعاقدية عادلة ومنصفة ومقبولة على حنو مشترك  الدويل إىل
  

  ٢-املبدأ التوجيهي دال
  

  اخلارجي  التشارك يف التجارب واخلربات ذات الصلة باستدامة أنشطة الفضاء
  يف األمد البعيد

اخلــربات الــيت يكتســبها أولئــك الــذين يضــطلعون باألنشــطة الفضــائية تعتــرب   والتجــارب   
 .يف األمـد البعيـد  وسيلة مفيدة الستحداث تدابري فعالة لتعزيـز اسـتدامة ميـدان الفضـاء اخلـارجي      

ز تطوير املبادئ التوجيهيـة  زربات مع اآلخرين يسهل ويعالتشارك يف هذه التجارب واخل نَّأكما 
وليس من الـالزم أن يكـون هـذا     .والقواعد واللوائح التنظيمية وأفضل املمارسات يف هذا امليدان

ــها   التبــادل بــل ميكــن أن حيــدث أيضــاً بــني الســلطات    ،مقصــوراً علــى مســتوى الــدول فيمــا بين
ــة      ــة واملنظمــات احلكومي ــات احلكومي ــة واهليئ ــة الوطني ــة الرقابي ــات غــري   التنظيمي ــة والكيان الدولي

املشاركني اجلُدد أو أولئك الذين لديهم جتربة قليلة جـداً يف استكشـاف    وكذلك فإنَّ ،احلكومية
الفضاء سوف يستفيدون مـن جتـارب وخـربات غريهـم مـن اجلهـات الفاعلـة يف ميـدان الفضـاء،          

يمة يف تطوير شـراكات  اجلهات الفاعلة الراسخة يف هذا امليدان سوف جتد أيضاً فائدةً ق كما أنَّ
  .جديدة والتشارك يف التجارب على حنو أوسع نطاقاً
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  ٣-املبدأ التوجيهي دال
تيسري مجع املعلومات اليت من شأا أن تعزز استدامة  من أجلوضع واعتماد إجراءات 

اجلهات الفاعلة الوطنية  علىاملعلومات  تلك األنشطة الفضائية يف األمد البعيد وتعميم
  ولية املعنية بالفضاءوالد

يف التشــارك يف  يف كــثري مــن احلــاالت الــيت تكــون فيهــا الــدول واملنظمــات الدوليــة راغبــةً   
ـ املعلومات، تكون اإلجراءات الالزمة لتيسري التشارك يف املعلومات إما بطيئـة أو  ا غري موجودة وإم

وسع نطـاق الزم مـن أجـل تعزيـز     وينبغي التشارك يف املعلومات على أ .ي إىل بيانات متعارضةتؤد
اعتمـاد إجـراءات جتيـز التشـارك يف      اسـتدامة األنشـطة الفضـائية يف األمـد البعيـد، ممـا يعـين ضـرورةَ        

املعلومات مع كيانات القطاع اخلاص واملنظمات غـري احلكوميـة الوطنيـة، إضـافة إىل التشـارك بـني       
آليـات   اع اخلاص من قبلُطيانات القويف بعض احلاالت، يكون لدى ك .الدول واملنظمات الدولية

ومن مث ينبغي التشـجيع علـى    .فعالة للتشارك يف البيانات ميكن أن تعتمدها الدول وسائر املنظمات
  .التصديق على اتفاقية التسجيل واالمتثال ألحكامها، باعتبارها منطلقاً يف جتميع املعلومات وتبادهلا

    
  ٤-املبدأ التوجيهي دال

  
األنظمة الرقابية وأفضل املمارسات  بشأنمحكَمة االستهداف توعية وتثقيف  القيام بأنشطة

الفاعلة ع اجلهات بالنظر إىل ازدياد عدد وتنو البعيد األمد يفالتقنية ذات الصلة باالستدامة 
  احملتملة يف ميدان الفضاء

ات ميكـن أن تسـاعد كـل اجلهـ    الــمحكَمة االسـتهداف   أنشطة التوعية وبـرامج التثقيـف     
التزاماا، مما ميكن  لطبيعةهماً أحسن فضاء على أن تكتسب تقديراً أفضل والفاعلة يف ميدان الف

بـاع أفضـل املمارسـات    أن يؤدي إىل حتسني االمتثال لإلطار التنظيمي الرقايب القائم حالياً وإىل ات
ويف  .يف األمد البعيد بالفضاء اخلارجي اخلاصةاملستخدمة حالياً من أجل تعزيز استدامة األنشطة 

حني ينبغي للجهات املسؤولة عن التنظيم الرقايب أن تسعى دائماً إىل الوضوح عند وضع التدابري 
ثقيـف ميكـن أن تسـاعد أيضـاً     تأنشـطة التوعيـة وال   الرامية إىل تعزيز االستدامة البعيدة األمـد، فـإنَّ  

وهلـذا قيمـة كـبرية     .الرقـايب الوطنيـة  مسائل تنفيذية تنشأ من خالل أطـر التنظـيم    على معاجلة أي
ي إىل نشـوء  يـؤد ا ممـ على وجه اخلصوص، حيث يغير اإلطار التنظيمي الرقايب أو يحدث عهـده  

وتشجع الدول علـى العنايـة بأنشـطة التوعيـة إمـا بواسـطة األوسـاط الصـناعية          .التزامات جديدة
  .ات الصلة وإما بالتعاون معهاواألكادميية والتنظيمية الرقابية وسائر املنظمات ذ
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وكذلك اجلهات واألجهزة املسؤولة عن التنظيم الرقايب  ،وميكن أيضاً أن تستفيد الدول  
لديها، من املدخالت اليت تقدمها اجلهات الفاعلة يف ميدان الفضاء، عند وضـع األنظمـة الرقابيـة    

تفاعليـة قيمـة    التوعيـة آليـةً   امجوقـد تـوفّر بـر    .وإصدار املبادئ التوجيهية من أجل صناعة الفضاء
  .لتقدمي التعليقات واملالحظات إىل اجلهات املسؤولة عن التنظيم الرقايب

ومنــها عقــد حلقــات  ميكــن أن تتخــذ األنشــطة التوعويــة والتثقيفيــة أشــكاالً عــدة كمــا   
حضثّ عرب اإلنترنت)، أو نشر املبادئ التوجيهيـة السـتكما  دراسية (تبل القـوانني  ر شخصياً أو ت

واللوائح التنظيميـة الوطنيـة أو اإلقليميـة، أو إنشـاء موقـع علـى اإلنترنـت حيتـوي علـى معلومـات           
أساسية عن إطار تنظيمي رقـايب أو تـوفري شـخص مسـؤول عـن االتصـال ضـمن جهـة حكوميـة          

  .ميكنه أن يساعد املشاركني يف العثور على املعلومات احلامسة
، ومـن مث  املوارد الالزمـة لـدعم هـذه املبـادرات     الدول توفريويتباين بقدر كبري فيما بني   

مببادرات مماثلة بواسطة أوساط الصناعة واجلهات األكادميية واملنظمـات   ايةالعنعلى جع بقوة يش
الت قيمة عن املسائل التنظيمية الرقابيـة  دخهذه الكيانات ميكنها أن تسهم بتقدمي م فإنَّ .الدولية

  .ات التقنيةوأفضل املمارس
    

  ٥-املبدأ التوجيهي دال
  

 نشطة الكيانات غري احلكومية اليت من شأا أن تعزز استدامة أنشطةأ وترويجتشجيع 
، ووضع معايري ومنها مثالً إشراك أصحاب املصلحة ،الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد

  توافقية وممارسات مشتركة، وزيادة التعاون الدويل
 احلكومية وكيانات القطـاع اخلـاص بأنشـطة هلـا تـأثري بـالغ األمهيـة،        تقوم املنظمات غري  

 كمـا إنَّ  .على حنـو مباشـر وغـري مباشـر معـاً، علـى اسـتدامة األنشـطة الفضـائية يف األمـد البعيـد           
ــا القطــاع اً متناميــاً مــن اخلــاص يف ميــدان الفضــاء باتــت جــزء األنشــطة التجاريــة الــيت يضــطلع

ت كيانات كثرية تقوم خبطوات يف مسار تنفيذ تدابري تقنيـة متوافقـة مـع    وأخذ ؛االقتصاد العاملي
ام الفضـائي الصــادرة عـن جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلــارجي يف      طـ املبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف احل   

ــداً يف      و .األغــراض الســلمية  ــاً متزاي ــة اهتمام ــن املؤسســات التعليمي ــا م ــات وغريه ــدت اجلامع أب
باعتبـار املعوقـات التقنيـة واخلاصـة      ولكـن  .غراض العلميـة والتقنيـة  استخدام السواتل الصغرية لأل

اليت كثرياً ما تستبان يف جمال بعثات السواتل الصغرية، فقد يكون من املسوغ توجيه  ،بالتكاليف
انتباه خمصوص إىل أنشطة الكيانات غري احلكومية والتابعة للقطاع اخلاص من أجل ضـمان عـدم   

  .يف املستقبل رصدر خطري الشأن للحطام املداري املعمحتول أنشطتها إىل م
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وتقوم املنظمات غري احلكومية بـأدوار هامـة يف اجلمـع بـني أصـحاب املصـلحة احملـتملني          
وعلـى سـبيل املثـال،     .معاً بغية وضع ـوج توافقيـة فيمـا يتعلـق باالضـطالع باألنشـطة الفضـائية       

ة معايري قياسية بشأن أفضـل املمارسـات والنمـاذج    القياسي عد للتوحيداعتمدت املنظمة الدولية 
ــادل البيانــات خبصــوص اجتنــاب االصــطدامات   ــيم هــذه    .املوحــدة لتب وتشــجع الــدول علــى تقي

 م،بشأن التخفيـف مـن احلطـا    ،املعايري، والسعي إىل استخدام معايري مشتركة، حيثما ميكن عملياً
عــدات وإدارة العــودة إىل الغــالف اجلــوي،  وتقــديرات العمــر املــداري، والــتخلّص اآلمــن مــن امل  

وهــذا مــن شــأنه أيضــاً أن يعــزز املســامهات القيمــة الــيت   .وحتديــد خصــائص الســواتل ومســاراا
  .تقدمها املنظمات غري احلكومية يف هذا امليدان

ــإنَّ    ــها مــثالً الرابطــات الصــناعية واملؤسســات      كــذلك ف ــة، ومن املنظمــات غــري احلكومي
التثقيفية املعنية باملصـلحة العامـة، ميكنـها أن تقـوم بـأدوار هامـة يف       التعليمية وهليئات األكادميية وا

زيــادة الــوعي الــدويل باملســائل املقترنــة باالســتدامة الفضــائية، وكــذلك بالتــدابري العمليــة لتعزيــز    
ــة بشــأن احلطــام الفضــائي     .االســتدامة وميكــن أن تشــمل هــذه التــدابري اعتمــاد املبــادئ التوجيهي

الصادرة عن اللجنة، واالمتثال للوائح التنظيمية الراديوية الصادرة عن االحتاد الدويل لالتصـاالت  
ــادل البيانــات الالزمــة   معلَ فيمــا يتعلــق باخلــدمات الفضــائية، ووضــع معــايري شــفّافةُ    ــة بشــأن تب ن

 .ةتشويش الترددات الراديوية أو غري ذلك من األحداث الضاربشأن الجتناب االصطدامات أو 
وحتقيقــاً هلــذه الغايــات، ينبغــي التشــجيع علــى التعــاون الــدويل بــني احلكومــات واملنظمــات غــري   

  .احلكومية وكيانات القطاع اخلاص وتعزيز هذا التعاون
    

  ٦-التوجيهي دال املبدأ
  

 الوطنية يةطر التنظيماُألاستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد عند اعتماد  مراعاة
  يذهاأو تنف

الوطين يعىن مبسـائل مثـل السـالمة واملسـؤولية     على الصعيد تقليدياً، كان التنظيم الرقايب    
ن وضع أنظمة رقابية جديدة، ينبغـي للـدول أن تنظـر    حيث جيري اآل ولكن .واملوثوقية والتكلفة

 .بعيـد بعني االعتبـار يف وضـع أنظمـة رقابيـة تعـزز اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد ال          
أوهلما ضمان توفري حوافز للجهات الفاعلة يف  .وهنالك جانبان رئيسيان من هذا التنظيم الرقايب

ضائية للجهة املسـؤولة عـن التنظـيم الرقـايب، وذلـك مـن أجـل        قاخلاضعة للوالية ال ،ميدان الفضاء
وعلـى سـبيل    .على االسـتدامة البعيـدة األمـد لألنشـطة الفضـائية      ظالقيام بأنشطتها على حنو حياف

املثال، ميكن أن تشترط اجلهات املسـؤولة عـن التنظـيم الرقـايب علـى األطـراف الفاعلـة يف ميـدان         
 .الفضاء أن متتثل للمبادئ التوجيهية بشأن التخفيـف مـن احلطـام الفضـائي الصـادرة عـن اللجنـة       

نشـطة الفضـائية   واجلانب الثاين هو إتاحة اال التباع طرائق جديدة مناسبة لضـمان اسـتدامة األ  
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ة يم الرقايب يف صيغة أوامر تقييديـ يف األمد البعيد والتشجيع على ذلك، وال ينبغي أن يكون التنظ
  .حتول دون االبتكار املعقول الذي يهدف إىل حتسني استدامة األنشطة الفضائية يف األمد البعيد

    
  ٧-املبدأ التوجيهي دال

  
ام الفضائي وتنفيذ طاحلمن تخفيف الراءات ممارسات وإج من أجل معاجلةتدابري خاذ ات

جلنة استخدام الفضاء اخلارجي املبادئ التوجيهية بشأن ختفيف احلطام الفضائي الصادرة عن 
من املزمع مناقشته مع فريق [يف سياق التنظيم الرقايب لألنشطة الفضائية  يف األغراض السلمية

  ]٢-يهي باءمع املبدأ التوج خلمسائل التدا خبصوصاخلرباء باء 
ــاً باختــاذ تــدابري، عــن طريــق اآلليــات        ينبغــي للــدول واملنظمــات الدوليــة أن تقــوم طوعي

الوطنية أو عن طريق اآلليات املطبقة اخلاصة ا، حسبما يكون مناسـباً، مـن أجـل ضـمان تنفيـذ      
يف  جلنة استخدام الفضاء اخلـارجي املبادئ التوجيهية بشأن ختفيف احلطام الفضائي الصادرة عن 

ممارسـات وإجـراءات ختفيـف    اتباع ، على أوسع مدى ممكن عملياً، من خالل األغراض السلمية
وينبغــي للــدول أن  .نظمــة رقابيــة وطنيــةأوميكــن أن تشــمل اآلليــات الوطنيــة  .احلطــام الفضــائي

، يف أنظمتــها الرقابيــة الوطنيــة اخلاصــة باألنشــطة الفضــائية، ممارســات وإجــراءات ختفيــف تــدرج
املبادئ التوجيهية بشأن ختفيف احلطام الفضـائي يف سـياق تنظيمهـا     وأن تراعيالفضائي،  احلطام

  .لألنشطة الفضائية
    

  ٨-املبدأ التوجيهي دال
  

من أجل تيسري  تلك السلطات وفيما بني لدى الدول ةالسلطات املختص داخلالتواصل 
  يف األمد البعيد فعالة بشأن استدامة األنشطة الفضائيةاختاذ تدابري ناجعة و

تشجع الدول على ضمان إجياد آليات التواصل والتشاور املناسبة ضـمن اهليئـات املختصـة      
التنظيم الرقايب  أنَّ ذلك .، وفيما بني تلك اهليئاتاليت تشرف على األنشطة الفضائية أو تضطلع ا

وم االقتصــاد والقــانون لألنشــطة الفضــائية يعتمــد علــى ختصصــات معرفيــة كــثرية، ومنــها مــثالً علــ  
 وال يتوقَّع من أيإضافة إىل املؤسسات العلمية واهلندسية، والسياسة العمومية والعلوم االجتماعية، 

خص اليت تفرض وعلى سبيل املثال، قد تشتمل الر .كل التخصصات املعرفية حيوزكيان مبفرده أن 
مـايزة، ومنـها مـثالً عمليـات اإلطـالق      تملشروطاً على العمليات الفضائية علـى كـثري مـن اـاالت ا    

ص مــن والعمليــات املداريــة واســتخدام التــرددات الراديويــة وأنشــطة االستشــعار عــن بعــد والــتخلّ   
االتصــاالت ضــمن هيئــات التنظــيم  ومــن مث فــإنَّ .عنــد انتــهاء عمرهــا األجســام الفضــائية يف املــدار
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ســاق والقابليــة للتنبــؤ  ة الرقابيــة الــيت تتميــز باالت الرقــايب املعنيــة وفيمــا بينــها ميكــن أن تعــزز األنظمــ  
اه الدولوالشفافية وذلك لضمان إحراز نتائج التنظيم الرقايب حسبما تتوخ.  

    
  ٩-املبدأ التوجيهي دال

  
الذين ميسهم التنظيم الرقايب يف سياق  الوطنينيمن أصحاب املصلحة  املشورةإتاحة اال لتلقّي 

  الوطنية اليت حتكم األنشطة الفضائية يةطر التنظيماألوضع 
الـذين   الوطنينيمن أصحاب املصلحة  املشورةمن املفيد وادي تلقّي  أنَّ قد جتد الدولُ  

 .الـيت حتكـم األنشـطة الفضـائية     التنظيميـة طـر  األميسهم التنظيم الرقايب، وذلك أثناء عملية وضـع  
ع اخلـاص أو جامعـات أو مؤسسـات    املصلحة املعنيـون كيانـات مـن القطـا     وقد يشمل أصحاب

أحباث، أو منظمات غري حكومية تعمل يف نطاق الوالية الفضائية للدولة املعنية، أو أجهزة تابعـة  
للدولة، أو غري ذلك من اهليئات اليت تقوم بـدور يف جمـال األنشـطة الفضـائية الـيت سـوف متسـها        

  .املبادرة التنظيمية الرقابية املقترحة
نــات األساســية الالزمــة  ات القــدرات الفضــائية املتطــورة أن حتــدد املكو وينبغــي للــدول ذ  

لتنظــيم الرقــايب الــوطين، بعــد تلقّــي مــدخالت استشــارية مــن أصــحاب املصــلحة املعنــيني، أو بعــد  ل
ومن دون تـوفّر مـدخالت مـن هـذا النحـو، قـد تخضـع الدولـة أصـحاب املصـلحة            .التشاور معهم

بصياغة إطار تنظيمي رقايب تقييـدي أكثـر مـن     ، وذلكنظيم رقايب ثقيل الوطأةتلاملعنيني التابعني هلا 
ط ميكـن أن يـؤدي إىل   التنظـيم الرقـايب املفـرِ    كمـا إنَّ  .لة تنمية القدرة يف هذا امليـدان حمريف الالزم 

وأمـا يف األحـوال الـيت مل تشـرع فيهـا الدولـة        .تبعات غري مقصودة تكبح تنمية القـدرات الفضـائية  
فقـد ترغـب الدولـة يف     ،إىل فرص املراقبة القانونية أو التنظيم الرقايب علـى األنشـطة الفضـائية    سابقاً

النظر بعني االعتبار إىل التشريعات اخلاصة بالفضاء الصادرة يف دول أخرى، أو على سـبيل القيـاس   
 ولكن مـن دون  .صياغة أنظمتها وقوانينهايف إىل قوانني وطنية أخرى، لكي تتخذها دليالً إرشادياً 

الصدد، فقد تصـوغ الدولـة دومنـا قصـد قـوانني ال ميكـن تطبيقهـا أو غـري دقيقـة           اخربة يف هذتوفّر 
 .تقنياً بشأن األنشطة الفضائية املخصوصة أو األطراف الفاعلة يف ميدان الفضاء اخلاضـعة لسـلطتها  

املعنـيني الـذين متسـهم     إتاحة اال لتلقّـي مـدخالت استشـارية مـن أصـحاب املصـلحة       ومن مث فإنَّ
  .األنظمة الرقابية ميكن أن يساعد الدول يف تنمية القدرات الفضائية مبنأى عن هذه األخطاء

األرجــح أن يكــون لــدى  الــيت لــديها قــدرات فضــائية متقدمــة، فــإنَّ  ةا خبصــوص الدولــأمــ  
اإلطـار التنظيمـي    اـ  ميـس ميكـن أن   يـة الـيت  كيفالبشـأن  عملـي   فهمفيها أصحاب املصلحة املعنيني 

إتاحـة اـال لتلقّـي مـدخالت استشـارية متكّـن        ومـن مث فـإنَّ   .عمليات األنشطة الفضائية أو إدارا
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الدولة املعنية من اجتناب العواقـب غـري املقصـودة يف التنظـيم الرقـايب الـيت تنطـوي علـى تـأثري سـليب           
ملصــلحة املعنيــون علــى وعــي  وقــد يكــون أصــحاب ا  .ميــس أصــحاب املصــلحة املعنــيني الرئيســيني 

حتديـد هـذه التنازعـات     ولـذلك فـإنَّ   .املبـرم  أو االتفاق املطبق بااللتزامات املتنازعة مبوجب القانون
إطـار   ديف وقت مبكّر ميكن أن يساعد على اجتناب املنازعات اخلاصة بالوالية القضائية بعـد اعتمـا  

  .التنظيم الرقايب
    

  ١٠-دال التوجيهي املبدأ
  
 سياق يف البدائل من عةمتنو جمموعة يف واملخاطر واملساوئ واملنافع التكاليف بني ازنةاملو
 والنظر البعيد، األمد يف اخلارجي الفضاء أنشطة استدامة على التنظيمية اليت تطبق تدابريال
  احلالية الدولية التقنية املعايري استخدام من احملتملة املنافع يف

ث وتنفّــذ األنظمــة الرقابيــة اخلاصــة ــا، الــيت تطبــق علــى        ينبغــي للــدول أن تســتحد    
األشخاص اخلاضعني لواليتها القضائية أو سيطرا حسبما يكون املناسب، وأن تتشارك يف تلك 

  .األنظمة الرقابية واخلربات املستمدة منها مع سائر الدول، باعتبارها مناذج جديرة بالنظر فيها
ابية قابلـة للتنفيـذ العملـي مـن حيـث إنـه ينبغـي أن يكـون         وينبغي أن تكون األنظمة الرق  

واملفهـوم الوثيـق الصـلة     .باملستطاع تنفيذها فعالً بالنسبة للدولة اليت تفرض تلك األنظمة الرقابية
بذلك هو مفهوم اجلدوى العمليـة التقنيـة، مـن حيـث إن النظـام الرقـايب ال ينبغـي لـه أن يتطلـب          

  .اق وضعية املمارسة الراهنة اخلاصة باألنشطة الفضائيةابتكاراً تقنياً أو يتجاوز نط
وينبغي أن يكون تأثري األنظمة الرقابية قابالً للتنبؤ به، كما ينبغي للجماعات اليت تطبـق    

عليها األنظمة الرقابية أن تعلم آثار التنظيم الرقايب على أنشطتها من قبـل االضـطالع بأنشـطتها،    
النظر يف مسألة إنشاء نظام إبـالغ مـن أجـل مجـع املعلومـات عـن       وكذلك ينبغي  .بقدر اإلمكان

  .كيفية تطبيق األنظمة الرقابية يف املمارسة العملية
وأما األنظمة الرقابية الفعالة فهي  .وينبغي أن تكون األنظمة الرقابية ذات كفاءة وفعالية  

ن منـها التنظـيم الرقـايب هـو     ومن العناصـر اهلامـة الـيت يتكـ     اليت تنجز الغرض املقصود منها؛ إذ إنَّ
ويف الوقت نفسه، من الالزم أن تكون األنظمة الرقابية  .ضمان وجود غرض واضح مقصود منه

ذات كفاءة مـن حيـث فـرض أقـل تكلفـة بشـأن االمتثـال هلـا (مـثالً، بالنسـبة إىل املبلـغ املـايل أو             
تكلفـة االمتثـال لألنظمـة     وإنَّ .ليـاً الوقت الالزم أو املخاطر احملتملـة) مقارنـةً بالبـدائل اديـة عم    

الرقابية تقع على جهة التنظيم الرقايب واهليئة اخلاضـعة للتنظـيم الرقـايب مـن حيـث اآلثـار املباشـرة        
م بتكاليف االمتثال ضـمان أن تكـون األنظمـة    ومن أفضل املمارسات يف التحكّ .والطويلة األمد
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وينبغي هلا أن جتتنب اشـتراط اتبـاع    .كارات التقنيةالرقابية مستندة إىل األداء ومستجيبة إىل االبت
  .ج تقين معين أو حلول خاضعة حلقوق ملكية، مما يعوق االبتكار يف املستقبل

  شــجــدخالت مــن أصــحاب املصــلحة الــذين ميســهم التنظــيم  وتع الــدول علــى التمــاس م
أن تتـاح للكيانــات   وعلـى حنــو مماثـل، ينبغــي   .الرقـايب، وذلـك قبــل وضـع أنظمــة رقابيـة جديــدة    

اخلاضعة للتنظيم الرقايب فرص لتقدمي تعليقاا عن األنظمة الرقابية فيما يتصل باسـتدامة األنشـطة   
احلوار املتواصل بني الدول وكل األطراف الـيت ميسـها التنظـيم     كما إنَّ .الفضائية يف األمد البعيد

يم الرقايب لألنشـطة الفضـائية، ميكـن    الرقايب، سواء أكانت حكومية أم غري حكومية، بشأن التنظ
أن يقدم معلومات مفيدة من أجل تعزيز اآلفاق املرتقبة خبصـوص اسـتدامة األنشـطة الفضـائية يف     

  .األمد البعيد
 .والتعــاون الــدويل جانــب هــام مــن اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد    

ا قد يكون للتنظيم الرقايب مـن آثـار   ممابية، وينبغي أن يوضع يف احلسبان لدى وضع األنظمة الرق
وعلى سبيل املثال، ينبغي اجتناب األنظمة الرقابية اليت قد يكون هلـا أثـر يف    .متس التعاون الدويل

  .إعاقة التشارك يف املعلومات أو احلد من املشاريع التعاونية املتعددة األطراف
ضاً اآلثار اليت متس باألهـداف الطموحـة   وينبغي لألنظمة الرقابية أن تضع يف احلسبان أي  

وعلـى سـبيل املثـال، ينبغـي النظـر بعنايـة يف تـأثري التنظـيم          .املتوخاة من أنشطة الفضـاء اخلـارجي  
  .الرقايب على استخدام الفضاء اخلارجي واستكشافه على حنو سلمي وحر ومنصف وآمن

    
  ١١-دال التوجيهي املبدأ
  

 الفاعلة للجهات واضحة إرشادات توفّر الفضائية شطةلألن مالئمة تنظيمية أطر اعتماد
  ولسيطرا دولة لكل ضائيةقال للوالية اخلاضعة

  
يف سياق عوملة وتعميم األنشطة الفضائية، وخصوصاً فيما يتعلق بظهـور جهـات فاعلـة      

جديدة يف مضمار اخلدمات والعمليات غـري احلكوميـة، ينبغـي للـدول أن تكفـل التطبيـق الفعـال        
عد واملعايري الدولية، وذلك بالنظر بعني االعتبار إىل املواصفات اخلاصة باملنشآت واملشاريع للقوا

ع الدول على وجه اخلصوص على عدم االقتصـار  ضائية، وتشجقاملضطلع ا يف نطاق واليتها ال
الفضـائية   يف النظر يف املشاريع واألنشطة الفضائية الراهنة، بل يف التطوير احملتمل لقطاع األنشطة

الوطنيــة لــديها، وعلــى تــوخي التنظــيم الرقــايب يف الوقــت املناســب ومــن أجــل اجتنــاب الثغــرات  
ومــن املهــم أن يعــىن التنظــيم الرقــايب الــوطين بالطبيعــة اخلاصــة بقطــاع   .القانونيــة يف هــذا الصــدد
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لك بإطـاره  الفضاء التابع للدولـة املعنيـة واملواصـفات الـيت متيـزه عـن غـريه مـن القطاعـات، وكـذ          
  .االقتصادي العام، بقدر ما يوفّر السياق الذي يتسىن فيه مواصلة توسيع نطاق القطاع الفضائي

    
  ١٢-دال التوجيهي املبدأ
  

 أجسام إطالق من جراء والبيئة العامة والصحة واملمتلكات الناساملُحدقة ب املخاطر معاجلة
  األرض إىل وعودا املدار يف وتشغيلها فضائية

لغرض الرئيسي من التنظيم الرقايب الوطين هو كفالة تطبيق وتنفيـذ التشـريعات الوطنيـة    ا  
على حنو ملموس، ومن خالل تبيان التشريعات اخلاصة بالفضاء اليت تسنها الدول، على الصـعيد  

داا مبوجـب القـانون الـدويل، جيـب أن تكفـل األنظمـة الرقابيـة الوطنيـة         الوطين اللتزاماـا وتعهـ  
ولكن التنظيم الرقايب لألنشطة الفضائية ينشأ من حيث أصوله  .تساق التام مع القانون الدويلاال

من جماالت قانونيـة أخـرى أيضـاً، ومنـها مـثالً القـانون اإلداري العـام أو القـانون االقتصـادي أو          
طين قانون البيئة، ويف هذا الصـدد، مـن املهـم أن يكـون إخضـاع األنشـطة الفضـائية للقـانون الـو         

العام منصوصاً عليه باتساق مع القانون الدويل الواجب تطبيقه، وخصوصاً مع مبادئ معاهدات 
  .األمم املتحدة اخلاصة بالفضاء اخلارجي ومع قرارات اجلمعية العامة

    
  مستقبالً فيها بالنظر ىوصي مواضيع
ظـيم الرقـايب   فيهـا تطـورات التن   أن تفضـي  هنالك طائفة متنوعة من ااالت اليت ميكن  

وهــذه املســائل مل  .يف املســتقبل إىل حتســني اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد
ففي بعـض احلـاالت،    .تعاجل يف املبادئ التوجيهية الواردة يف هذه الوثيقة، وذلك ألسباب شىت

التابعـة للجنـة    تكون املسألة قانونيـة أصـالً، ومـن األفضـل أن تعاجلهـا اللجنـة الفرعيـة القانونيـة        
ويف حاالت أخرى، تكـون املمارسـة الدوليـة     .استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

ل فريق اخلرباء دال إىل توافق يف اآلراء بشأن أفضل السـبل  غري مستقرة بقدر كاف لكي يتوص
  .الكفيلة بتنظيم املسألة املعنية

    ـال األول احملـدالتنظيم فـ  .تعـاريف  وضـع  يف املسـتقبل هـو   د لتطـوير التنظـيم الرقـايب   ا
 ر   .فعاليـةً عمومـاً عنـدما يتـوفّر فهـم واضـح لنطـاق التنظـيم الرقـايب          الرقايب يكون أشـدويف تـدب

   باسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي سـوف يكـون مـن املفيـد جـداً           املسائل الرئيسـية الـيت متـس
االرتبـاط املتزايـد    إضافة إىل ذلك، فـإنَّ و ."احلطام الفضائي" علىق باتساق وجود تعريف مطب

تعـاريف "األنشـطة الفضـائية"     الـبىن التحتيـة الفضـائية يـدل علـى أنَّ     البىن التحتية األرضية وبني 
ومنــها  ،االضــطالع باألنشــطة علــى األرض نَّأكمــا  .بح مســألة هامــة يف املســتقبلســوف تصــ
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احتمال كـبري يف أن يكـون لـه تـأثري يف      مثالً ما يتعلق بتداخل الترددات الراديوية، ينطوي على
ــاء  ــطة يف الفضـ ــتدامة األنشـ ــإنَّ .اسـ ــائية"    ولـــذلك فـ ــطة الفضـ ــأن "األنشـ ــايب بشـ ــيم الرقـ   التنظـ

له من أن يشمل األنشطة على األرض واألنشطة يف الفضاء اخلارجي، إذا ما أُريـد لـه أن    بد ال
االً يف ضمان استدامة أنشطة الفضاء اخلارجييكون فع.  
  ال الثاين احملدد لتطوير التنظيم الرقايب يف املستقبل هو تطـوير األنظمـة الرقابيـة فيمـا     ا

ذلك لـ يتعلق مبلكية األجسـام الفضـائية، فـإنّ مسـألة امللكيـة ليسـت واضـحة املعـامل صـراحةً، و         
اليـة  مجيع األجسام يف الفضاء ختضع، مبقتضى القـانون الـدويل احلـايل، للو    أوهلما، ألنَّ ،لسببني

 .القضـائية للدولـة املعنيـة، بصـرف النظـر عـن مصـدر متويلـها أو مهمتـها الوظيفيـة أو ســالمتها          
وأخـذ يـزداد    .األجسام الفضائية أصبحت يف حـاالت متزايـدة متعـددة املـالكني     وثانيهما، ألنَّ

شيوع احلموالت الفضائية املستضافة اليت ترعاها جهات عدة، مما يزيـد مـن مصـاحل امللكيـة يف     
ساتل واحد مبفرده، وبات ميكن اآلن يف عملية إطالق واحدة نقل احلموالت الفضـائية التابعـة   
للعديد من اجلهات الفاعلة املختلفة إىل املـدار، (علـى سـبيل املثـال، إطـالق عـدد مـن السـواتل         

  .املسؤولية وامللكية مبهمة جهوداملصغرة ألغراض البحث "كيوبساتس")، مما ميكن أن جيعل 
  اد لتطوير التنظيم الرقـايب يف املسـتقبل يتعلـق بتحسـني ممارسـة الـدول       ال الثالث احملد

وتوجد طائفة متنوعة مـن املمارسـات فيمـا خيـص نوعيـة وآنيـة        .يف تسجيل األجسام الفضائية
وهذا يقلل من قيمة اجلـدوى املتوخـاة مـن اتفاقيـة      .مة مبوجب اتفاقية التسجيلاملعلومات املقد

  .ل باعتبارها آلية عاملية للتشارك يف املعلوماتالتسجي
  ال الرابع احملدد لتطوير التنظـيم الرقـايب يتعلـق بتحسـني االتسـاق يف التنظـيم الرقـايب        ا

       لة على الصعيد العاملي بغية اجتناب حـدوث عـدم تناسـب يف أعـداد األجسـام الفضـائية املسـج
بـاً بشـأن اسـتدامة األنشـطة الفضـائية يف األمـد       تطلّ البلدان الـيت لـديها أقـل األنظمـة الرقابيـة      يف

خيص احاالت عدم االتساق يف املمارسة املتبعـة حاليـاً لـدى الـدول، بشـأن تـر       كما إنَّ .البعيد
شجالبحـث عـن أفضـل    "على اللجـوء إىل أسـلوب    عورسوم التسجيل ومتطلبات التأمني، قد ي

ارسـات وإجـراءات تتسـم بالكفـاءة فيمـا يتعلـق       وهو أيضاً ما قد ال يشجع على اتبـاع مم  "هيئة
  .باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد

   ال اخلامس احملـدد لتطـوير التنظـيم الرقـايب يف املسـتقبل هـو اإلطـار القـانوين اخلـاص         ا
ا من معاجلـة عـدد مـن املسـائل، منـه      ويف هذا السياق، ال بد .باإلزالة النشطة للحطام الفضائي

مثالً حتديد هوية الدولة املطلقة والدولة املسؤولة فيما يتعلـق باجلسـم الفضـائي، والسـؤال عمـا      
إذا كان من الضروري احلصـول علـى توافـق يف الـرأي مـن الدولـة أو الدولـة املعنيـة، وكـذلك          

السؤال عمنشاط من هذا القبيلن يتحم نـاقش مسـألة     .ل تكاليف وخماطر أيكما ينبغـي أن ت
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ما إذا كان ميكن االضطالع بإزالة نشطة للحطام الفضائي، أو اإلذن بذلك، من جانـب دولـة   
واحدة مبفردها، أو ما إذا كان مـن شـأن وجـود إطـار دويل لإلزالـة النشـطة للحطـام الفضـائي         

وفيمــا يتعلــق بالبــديل  .مبقتضــى توافــق يف اآلراء علــى الصــعيد الــدويل أن يكــون مالئمــاً أكثــر 
ن إشراك منظمات أو هيئات دولية قائمـة، مـن أجـل اسـتحداث وتنفيـذ إجـراءات       األخري، ميك

  .مناسبة وممكنة عملياً
  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 1200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


