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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  واخلمسون الثانيةالدورة 

  ٢٠١٥شباط/فرباير  ١٣- ٢فيينا، 
  *تمن جدول األعمال املؤقَّ ١٣البند 

        استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد
دامة أنشطة الفضاء اخلارجي مشروع تقرير الفريق العامل املعين باست  

      األمد البعيد يف
      ورقة عمل مقدمة من رئيس الفريق العامل    

    إنشاء الفريق العامل واختصاصاته وطرائق عمله  -أوالً  
العلميــة والتقنيــة التابعــة للجنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف أنشــأت اللجنــةُ الفرعيــة   -١

العامـل املعـين    ، الفريـق ٢٠١٠املعقودة يف عام  واألربعنييف دورا السابعة  األغراض السلمية،
وانتخـب بيتـر مـارتينيز (جنـوب أفريقيـا)       .باستدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد     

  .)A/AC.105/958من الوثيقة  ١٨٢و ١٨١رئيساً للفريق العامل (انظر الفقرتني 
ــةُ اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــ   رحبــتو  -٢ ــة  جلن راض الســلمية، يف دورــا الثالث

، بإنشاء الفريق العامـل وأحاطـت علمـاً مـع التقـدير مبقتـرح       ٢٠١٠املعقودة يف عام  واخلمسني
  .)A/AC.105/L.277(الرئيس بشأن اختصاصات الفريق وطرائق عمله 

                                                           
  * A/AC.105/C.1/L.341. 



 

2 V.14-08267 
 

A/AC.105/C.1/L.343

ــة   -٣ ــة الفرعي ــودة   ونظــرت اللجن ــة واألربعــني املعق ــا الثامن ــاء دور ــام  ، أثن ، يف ٢٠١١ع
ــه وات   مشــروع ــق العامــل وطرائــق عمل ــدول   اختصاصــات الفري فقــت علــى أن تعــرض علــى ال

حــة لتلــك الوثيقــة (انظــر املرفــق صــيغة منقَّ ،األعضــاء يف اللجنــة، يف دورــا الرابعــة واخلمســني
  .)A/AC.105/987الرابع للوثيقة 

ت ، اختصاصــا٢٠١١عـام   ، يف دورــا الرابعـة واخلمسـني املعقــودة  واعتمـدت اللجنـةُ    -٤
الفريـق العامـل ونواجتـه     ومشلت أهـداف  .، املرفق الثاين)A/66/20العامل وطرائق عمله (الفريق 

اسـتبانة الشــواغل املتعلقــة باســتدامة أنشــطة الفضـاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد وحبــث واقتــراح   
تدابري، يف شكل جمموعة مبـادئ إرشـادية طوعيـة، ميكـن أن تعـزز اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي         

، املرفـق الثـاين،   A/66/20ألغراض السلمية استخداماً آمناً ومستداماً وملنفعـة مجيـع البلـدان (   يف ا
واتفق على أن جيتمع الفريـق العامـل سـنويا أثنـاء دورات اللجنـة الفرعيـة        .)١٢و ١١الفقرتان 

ــدورات       ــرات مــا بــني ال ــة وأن يســتفيد أيضــاً مــن الفــرص املتاحــة للعمــل يف فت العلميــة والتقني
)A/66/20 ٢١، املرفق الثاين، الفقرة(.  
ت عليـه اختصاصـاته وطرائـق عملـه، أفرقـة خـرباء       وأنشأ الفريـق العامـل، حسـبما نصـ      -٥

وتمحـور عمـل    .)٢٢، املرفق الثاين الفقـرة  A/66/20لتعجيل خطى عمل الفريق العامل ككل (
  أفرقة اخلرباء حول أربعة جماالت مواضيعية، هي:

املســتدام للفضــاء، الــداعم للتنميــة املســتدامة علــى األرض (فريــق    االســتخدام  (أ)  
  اخلرباء ألف)؛

احلطام الفضائي والعمليـات الفضـائية وأدوات دعـم التعـاون يف جمـال التوعيـة         (ب)  
  بأحوال الفضاء (فريق اخلرباء باء)؛

  طقس الفضاء (فريق اخلرباء جيم)؛  (ج)  
قــة بــاألطراف الفاعلــة يف ميــدان الفضــاء  األنظمــة الرقابيــة واإلرشــادات املتعل   (د)  

  .(فريق اخلرباء دال)
وتشارك يف رئاسة فريق اخلرباء ألف السيد إنريكه باتشـيكوكابريرا (املكسـيك) والسـيد      -٦

فريـق اخلـرباء    خبرياً؛ وتشارك يف رئاسة ٤٠الفريق قرابة  رته شانتوش (الربتغال)، وضمافيليبه دو
لي (إيطاليا) والسـيد ريتشـارد بـوينيكي (الواليـات املتحـدة األمريكيـة)،       يو بورتيدباء السيد كالو

جـيم السـيد إيـان مـان (كنــدا)      اخلـرباء فريـق  خـبرياً؛ وتشـارك يف رئاسـة     ٧٠ وضـم الفريـق قرابـة   
 اخلـرباء فريـق  خبرياً؛ وتشارك يف رئاسة  ٤٠ة والسيد تاكاهريو أوبارا (اليابان)، وضم الفريق قراب
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ل نيلســون (أســتراليا)، والســيد تــوين ويتشــت (أســتراليا)، الــذي خلَفــه الســيد مايكــ دال الســيد أن
ووضع كل فريـق خـرباء خطـة عمـل      .خبرياً ٥٠يو ماركيزيو (إيطاليا)، وضم الفريق قرابة سريج

ــل (    ــق العمــ ــواتج وطرائــ ــداف والنــ  A/AC.105/C.1/L.325و A/AC.105/C.1/L.324مشلــــت األهــ
ــراً عــن ذلــك    )، كمــا قــدم عنــد A/AC.105/C.1/L.327و A/AC.105/C.1/L.326و إمتــام عملــه تقري

 وتـــــــرد التقـــــــارير عـــــــن أعمـــــــال أفرقـــــــة اخلـــــــرباء ألـــــــف إىل دال يف الوثـــــــائق  .العمـــــــل
A/AC.105/C.1/2014/CRP.13 وA/AC.105/2014/CRP.14 وA/AC.105/C.1/2014/CRP.15 

ــوايل A/AC.105/C.1/2014/CRP.16و ــارير العمــل، ضــ   .، علــى الت ــوت تق ــور،  واحت ــة أم من مجل
على مبـادئ توجيهيـة مقترحـة بشـأن اـاالت املواضـيعية الـيت تناوهلـا كـل مـن أفرقـة اخلـرباء،             

  .مواضيع تنظر فيها مستقبالً اللجنة أو جلنتاها الفرعيتانو
واستحدثت قبل الدورة التاسعة واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنيـة، املعقـودة يف     -٧

 .بكية خمصصــة الســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد   ، صــفحة شــ٢٠١٢عــام 
والوصول إىل هذه الصفحة الشبكية، اليت متثل جزءاً من املوقع الشبكي ملكتب شـؤون الفضـاء   
اخلــارجي، مقصــور علــى جهــات حمــدودة، وهــي تســهل تقاســم املعلومــات فيمــا بــني الــدول     

ويتاح الوصـول إىل هـذه الصـفحة الشـبكية      .ابعة لهاألعضاء يف الفريق العامل وأفرقة اخلرباء الت
وحبلــول كــانون  .املخصصــة أيضــاً أمــام مجيــع نقــاط االتصــال الوطنيــة اخلاصــة بــالفريق العامــل

عضواً يف اللجنة ومخس منظمات دولية حكوميـة قـد    دولةً ٣٦، كانت ٢٠١٤األول/ديسمرب 
  .سمت نقاط االتصال اخلاصة بالفريق العامل

    
    استنتاجات أفرقة اخلرباء  -ثانياً  

قامــت أفرقــة اخلــرباء، اتســاقاً مــع املواضــيع املخصصــة هلــا، بتجميــع معلومــات وتقــدمي    -٨
بشــأن مــا يــرتبط باســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد مــن ممارســات    تحتلــيال

اء عـدة  كمـا اسـتبانت أفرقـة اخلـرب     .جارية وقواعد إجرائية ومسائل شاملة ملختلـف القطاعـات  
اثغرات يف النهوج املتويرد أدناه ملخص ألهـم اسـتنتاجات أفرقـة اخلـرباء، مـع تبـيني        .بعة حالي

  .السياق الذي انبثقت منه املبادئ التوجيهية املقترحة
    

    الفضاء والتنمية املستدامة  -ألف  
    ية والتنمية املستدامة على األرضئاألنشطة الفضا  - ١  

الفضــائية أن تــؤدي دوراً متميــزاً يف التنميــة االقتصــادية والتنميــة ميكـن للتكنولوجيــات    -٩
مـة  ر أدوات قيوهي تـوفِّ  .االجتماعية ومحاية البيئة، وهذه هي األركان الثالثة للتنمية املستدامة
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ويف الوقت نفسه، يلـزم تنـاول    .لدعم التنمية املستدامة، اليت يفترض أن تنتفع ا البشرية كلها
تحدثـه األنشـطة الفضـائية ذاـا مـن آثـار ضـارة ببيئـة الفضـاء األرضـي مـن أجـل              ما حيتمل أن

  .ضمان استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد
فالتطبيقات الفضائية مثل رصـد األرض والـنظم العامليـة لسـواتل املالحـة واالتصـاالت         -١٠

جتاهــات الســائدة وأن تســاعد تــوفر بيانــات ومعلومــات موضــوعية ميكــن أن تحســن فهمنــا لال 
ويف عـامل يشـهد كـوارث     .على تقييم االحتياجات وأن تسهم يف اختـاذ قـرارات أكثـر اسـتنارة    

معلومات لصاحل نظم ومنـاذج ميكـن أن   شديدة ومتواترة، ميكن لتكنولوجيات الفضاء أن جتمع 
دم دعمـاً بـالغ   كما ميكن لتكنولوجيات الفضاء أن تق .تتنبأ بالكوارث وتصدر إنذارات مبكرة

  .األمهية ألنشطة اإلغاثة من الكوارث والتعايف من آثارها
ومبا أنه يتعني أن يكون استكشاف الفضاء اخلـارجي واسـتخدامه ملنفعـة وصـاحل مجيـع        -١١

البلــدان فمــن األمهيــة مبكــان أن يتنــاول التعــاون الــدويل مســألة التكــافؤ يف فــرص الوصــول إىل   
وميكـن للتعـاون الـدويل أن يتخـذ أشـكاالً كـثرية،        .يـة البشـرية  الفضاء اخلـارجي ألغـراض التنم  

منها تقاسم البيانات وأنشطة بناء القـدرات يف اـالني الـتقين والقـانوين وتقـدمي الـدعم للبلـدان        
  .الراغبة يف إنشاء قدرات وطنية خاصة ا للقيام بأنشطة يف الفضاء اخلارجي

١٢-  ا تأثري سـليب ضـئيل علـى األرض أو علـى بيئـة      وينبغي أن يكون لألنشطة الفضائية ذا
ومــن شــأن تــرويج واســتحداث تكنولوجيــات تقلــل إىل احلــد األدىن مــن األثــر البيئــي  .الفضــاء

 إلطالق املركبات واألجهزة الفضائية وتزيـد إىل احلـد األقصـى مـن اسـتخدام املـوارد املتجـددة       
ة املوجـودة أو اسـتغالهلا يف أغـراض    ومن إمكانية معاودة استخدام املركبات واألجهزة الفضائي

  .أخرى أن يدعم هذه اجلهود
وينبغي تعزيز وعي املؤسسات وعامة الناس باألنشطة والتطبيقات الفضـائية ومبـا جتلبـه      -١٣

من منافع للتنمية املستدامة؛ ولدى فعل ذلك، ينبغي إيالء اهتمـام خـاص الحتياجـات الشـباب     
را أفضــل الفــرص لتحســني علومــات والتثقيــف أن يــوفِّومــن شــأن تقاســم امل .واألجيــال املقبلــة

  .صورة االستخدام املستدام للفضاء يف دعم التنمية املستدامة على األرض
    

    محاية طيف الترددات  - ٢  
 .تــؤدي االتصــاالت بواســطة التــرددات الراديويــة دوراً أساســيا يف األنشــطة الفضــائية    -١٤

املوجهة إىل السواتل فحسب، بـل تتـيح للسـواتل أيضـاً      فاملوجات الراديوية ال حتمل التعليمات
ــثَّ ــة لكــي تعمــل أوســاط       أن تب ــة األمهي ــدم خــدمات بالغ ــات إىل األرض وأن تق ــل بيان باملقاب
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تـداخل التـرددات الراديويـة ميكـن أن يعطـل أو يعيـق        إذ إنَّ .املعلومات العصرية بصورة طبيعية
  .تعطُّل للخدماتأداء السواتل وأن يتسبب يف فقدان بيانات أو 

وإىل جانب ذلك، هناك عدة نظـم فضـائية لرصـد األرض تعتمـد علـى نطاقـات معينـة          -١٥
من األطياف الكهرمغنطيسية، وهي معرضة للتداخل مـن جانـب مصـادر اصـطناعية لإلشـعاع      

  .الكهرمغنطيسي
مــة طيــف التــرددات الراديويــة هــو مــورد حمــدود عــابر للحــدود الوطنيــة فث نَّ ونظــراً أل  -١٦

حاجة إىل تنسيق وتعاون دوليني لضمان اسـتخدام هـذا املـورد اسـتخداماً رشـيداً ومنصـفاً، مبـا        
  .يتوافق مع لوائح الراديو والتوصيات الصادرة عن االحتاد الدويل لالتصاالت

وحىت مع وجود آليات التعاون الدوليـة احلاليـة، يلـزم القيـام مبزيـد مـن العمـل لضـمان           -١٧
موعـات البلـدان بفـرص منصـفة للوصـول إىل التـرددات الراديويـة، ولضـمان         متتع البلـدان أو جم 

ت ضــارة باألنشــطة الفضــائية التسـيري األنشــطة الفضــائية علــى حنــو حيـول دون حــدوث تــداخ  
لسائر الدول واملنظمات احلكومية الدوليـة، ولتحسـني التـدابري الراميـة إىل إجيـاد حـل سـريع يف        

  .الراديويةحال حدوث حاالت تداخل للترددات 
    

    البيئة املدارية لألرض  - باء  
  ختفيف احلطام الفضائي

تشهد بيئة احلطام الفضائي تدهوراً بسبب ازدياد عدد األجسـام املداريـة، علـى الـرغم       -١٨
من اجلهود املبذولة على نطاق العامل للحد من تلك الزيـادة بتنفيـذ املعـايري واملبـادئ التوجيهيـة      

وينشأ احلطام الفضائي املداري من مصادر شـىت،   .تخفيف احلطام الفضائياملتفق عليها دوليا ل
هي: السواتل غري العاملة، واملراحل الصاروخية العليا ملركبات اإلطالق، ونـاقالت احلمـوالت   
ــاء      املتعــددة، واحلطــام املطلَــق عمــداً أثنــاء فصــل املركبــة الفضــائية عــن مركبــة اإلطــالق أو أثن

ية، ودوافــق احملركــات الصــاروخية ذات الوقــود الصــلب، وقُشــارات  عمليــات البعثــات الفضــائ
كمــا ميكــن أن يتولــد  .راري أو االرتطــام جبســيمات صــغريةاحلــالطــالء املنبعثــة بفعــل اإلجهــاد 

ت أو بسـبب انفجـار املركبـات الفضـائية أو املراحـل العليـا ملركبـات        ااحلطام بفعـل االصـطدام  
ات كربى (عرضية ومتعمدة) أفضـت إىل زيـادة   ، حدثت اصطدام٢٠٠٧ومنذ عام  .اإلطالق

  .كبرية يف نسبة احلطام الناشئ عن االصطدامات إىل إمجايل عدد األجسام احلطامية
سـم يف املـدارات القريبـة مـن      ١٠وميكن كشف وتعقُّب األجسام اليت يزيد قُطرهـا عـن     -١٩

ت بالنســبة لــألرض بواســطة األرض واألجســام الــيت يزيــد قطرهــا عــن متــر واحــد يف املــدار الثابــ 
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وهـــذه النطاقـــات احلجميـــة حمكومـــة بدرجـــة حساســـية أجهـــزة   .أجهـــزة االستشـــعار األرضـــية
االستشعار الراداريـة، بصـفتها األدوات الرئيسـية ملراقبـة وتعقُّـب األجسـام املوجـودة يف املـدارات         

فضــلة لالرتفاعــات القريبــة، وبدرجــة حساســية املنــاظري البصــرية، بصــفتها أجهــزةَ االستشــعار امل  
ــألرض        ــت بالنســبة ل ــدار الثاب ــن األرض حــىت امل ــة م ــدارات القريب ــوق امل ــة ف ــت  .الواقع ويف الوق

عـدد األجسـام الـيت هـي     أمـا   .جسـم  ١٩ ٠٠٠احلاضر، يبلغ عدد األجسام اجلاري تعقُّبها زهاء 
ــات       حبيــثمــن الصــغر   يتعــذر كشــفها مــن ســطح األرض ولكــن متثــل خطــراً كــبرياً علــى البعث

األجسام احلطامية البالغة الصغر أو النيازك اليت يقـل قطرهـا عـن     بل إنَّ .الفضائية فهو أكرب بكثري
ميلمتر واحد ميكن أن تشكل خطراً على احلمائـل الكهربائيـة املكشـوفة أو غريهـا مـن املكونـات       

  .هتكَسر أو حىت إىل هعلى أداء وظائفاجلسم قدرة الصطدام، مما قد يؤدي إىل فقدان لاملعرضة 
ولدى إجراء حتليالت َألخطار احلطام، جيب التمييز بني فئتني رئيسـيتني مـن املخـاطر،      -٢٠

مها: (أ) احتمال تدهور البعثة الفضائية أو إائها، ألسباب أمهها االرتطام جبسم حطـامي يقـل   
 قطره عن سنتيمتر واحد؛ و(ب) احتمال حـدوث تكَسـر كـارثي بفعـل اصـطدام جسـم سـليم       

آخر كـبري مبـا فيـه الكفايـة حبيـث يـدرج يف الفهـارس (كجسـم حطـامي أو           جبسم كبري احلجم
واألحداث املندرجة ضمن الفئة األوىل هي أكثر تواتراً بسـبب الكثـرة الـوفرية     .كجسم سليم)

أمــا  .مــن اجلســيمات احلطاميــة الصــغرية، ولكنــها تصــيب عــادة بعثــة فضــائية واحــدة فحســب  
ة ضـمن الفئـة الثانيـة فـيمكن أن تقـع يف نطاقـات فرعيـة معينـة مـن املـدارات           األحداث املندرج

سنوات (غالباً بني األجسام غري العاملـة)، مـع مـا حيدثـه      ١٠أو  ٥القريبة من األرض مرة كل 
  .ذلك من تأثري مستدمي يف بيئة احلطام وإمكانية اإلضرار ببعثات فضائية كثرية

عاملة سوى مخسة يف املائة مـن العـدد اإلمجـايل لألجسـام     وال متثل األجسام الفضائية ال  -٢١
اصـطدامات كارثيـة، تولِّـد    بقية األجسـام الفضـائية املفهرسـة فـيمكن أن تسـبب      أما  .املفهرسة

ويف بعـض النطاقـات املداريـة،     .شظايا كبرية احلجم قد تفضي إىل اصـطدامات كارثيـة أخـرى   
تسمة بعدم االستقرار، كـثرياً مـا يشـار إليهـا باسـم      ميكن أن يتسبب هذا يف نشوء حالة فَلَتان م

"متالزمة كيسلر"، حيث تكون الزيادة يف مقدار احلطـام الناشـئ عـن االصـطدامات أكـرب مـن       
  .االخنفاض الناشئ عن االضمحالل املداري

ــام   -٢٢ ــا   ٢٠٠٧ويف ع ــة، يف قراره ــة العام ــرت اجلمعي ــة  ٦٢/٢١٧، أق ــادئ التوجيهي ، املب
 .ضائي الصادرة عن جلنة استخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية    لتخفيف احلطام الف

وهـي خطـوة   ومتثل تلك املبادئ التوجيهيـة أول توافـق دويل علـى احلـد مـن احلطـام الفضـائي،        
مهمـة يف سـبيل تزويـد مجيـع الـدول املرتـادة للفضـاء بإرشـادات بشـأن كيفيـة ختفيـف مشـكلة             

ئ التوجيهيــة النوعيـــة إىل احملتــوى الــتقين والتعـــاريف    وتســتند هـــذه املبــاد   .احلطــام الفضــائي  
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األساسية الواردة يف املبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام الفضـائي الصـادرة عـن جلنـة التنسـيق          
ولـدى تطبيـق املبـادئ التوجيهيـة      .املشتركة بني الوكاالت واملعنيـة باحلطـام الفضـائي (اليـادك)    

استخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية،      لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عن جلنة
يوصــى بــالرجوع إىل أحــدث صــيغة للمبــادئ التوجيهيــة الصــادرة عــن اليــادك لالطــالع علــى   

  .تفاصيل املمارسات املوصى باتباعها وعلى آخر التوصيات
أيضـاً املبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام الفضـائي الصـادرة         مومثة دول عدة تسـتخد   -٢٣

 24113:2011دك ومدونة قواعـد السـلوك األوروبيـة لتخفيـف احلطـام الفضـائي واملعيـار        عن اليا
(الــنظم الفضــائية: متطلبــات ختفيــف احلطــام الفضــائي)، الصــادر عــن املنظمــة الدوليــة لتوحيــد  

ويف هـذا   .املقاييس (اإليسو)، كمرجع يف أطرها الالئحية اخلاصـة باألنشـطة الفضـائية الوطنيـة    
بشـأن  ض الدول تدابري إلدماج املبادئ التوجيهية واملعايري املعترف ا دوليـا  الصدد، اختذت بع

وإىل جانـب ذلـك، قامـت بعـض الـدول بتـدعيم آلياـا         .احلطام الفضائي يف تشريعاا الوطنيـة 
الوطنيــة الــيت حتكــم ختفيــف احلطــام الفضــائي بتســمية هيئــات إشــرافية حكوميــة وبإشــراك           

  .وأطر جديدةناعة باستحداث قواعد تشريعية وتعليمات ومعايري املؤسسات األكادميية والص
وعلــى الصــعيد الــتقين، تســتخدم الــدول الــيت نفَّــذت آليــات وطنيــة لتخفيــف احلطــام      -٢٤

الفضائي جمموعة من النهوج والتدابري امللموسة لتخفيف احلطام الفضائي، منها حتسني تصـميم  
م بعمليــات ايــة عمــر البعثــة (مبــا فيهــا ختميــد   واملركبــات الفضــائية والقيــا اإلطــالقمركبــات 

  واســـتحداث براجميـــات ومنـــاذج خاصـــة لتخفيـــف   تصـــريفالســـواتل ووضـــعها يف مـــدارات 
  .احلطام الفضائي

    
    رصد احلطام الفضائي  - ٢  

عقُّـد كيفيـة   ائي اليت ميكن أن تشكل خطراً، وتنظراً لضخامة عدد أجسام احلطام الفض  -٢٥
نفردة وجماميعها ككل، وضخامة حجـم الفضـاء القريـب مـن األرض     نشوء وتطور األجسام امل

ــه، ينطــوي رصــد أحــوال الفضــاء القريــب مــن األرض علــى       ــاثر األجســام يف أرجائ الــذي تتن
  .مصاعب شديدة ويتطلب كثرياً من املوارد املالية والتقنية والبشرية

ــد    -٢٦ ــيس مبق ــدم مب  ر أيوويف الوقــت احلاضــر، ل ــة يف العــامل أن تق ــة  دول فردهــا صــورة كامل
ومـن مث، فليسـت هنـاك حاجـة موضـوعية لتجميـع القـدرات         .وحمدثة باسـتمرار ألحـوال املـدارات   

ــال ــذا اـ ــاء    إذ إنَّ .يف هـ ــودة يف الفضـ ــام املوجـ ــد البصـــري لألجسـ أدوات وتكنولوجيـــات الرصـ
ح ضــمان القريــب مــن األرض مل تعــد باهظــة الــثمن وهــي متــوافرة جلميــع الــدول املهتمــة، ممــا يتــي   
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ــاء القريـــب       ــري يف الفضـ ــاط البشـ ــن النشـ ــاتج عـ ــام النـ ــة احلطـ ــة يف دراسـ ــاركة ممكنـ ــع مشـ   أوسـ
  .من األرض

وال ميكن تفسري بيانات رصد احلطـام الفضـائي واسـتخدامها بصـورة صـحيحة بـدون         -٢٧
وجيب أخذ هذا األمر بعني االعتبـار أثنـاء ختطـيط تلـك البيانـات       .فهم املنهجية الكامنة وراءها

ومــن مث، فــإنَّ اســتحداث ومناســقة ــوج مشــتركة يف تقيــيم    .امسهــا واســتخدامها تعاونيــاً وتق
اسـتخدامها يف مهـام حمـددة ميثـل، إىل جانـب تبـادل        نوعية البيانات وتفسريها وتقدير إمكانيـة 

  .البيانات، عنصراً أساسيا يف التعاون الدويل يف جمال استقصاء بيئة الفضاء القريب من األرض
يف الوقــت احلاضــر، مثــة دول قليلــة فحســب تقــوم برصــد منــتظم للحطــام الفضــائي يف  و  -٢٨

وميثل استحداث وج مشـتركة متفـق عليهـا يف التحقـق مـن صـحة        .الفضاء القريب من األرض
دمـج البيانـات املسـتمدة مـن خمتلـف املصـادر علـى حنـو         يف املعلومات املتلقاة من أطراف أخرى و

وهذه احلقيقة ال بد أن تحد من القدرة العمليـة علـى التعـاون ومـن      .حمدد مسألة جديرة بالبحث
كمـا أنـه ليسـت هنـاك آليـة دوليـة لتبـادل املعلومـات املتحقـق منـها ميكـن،             .كفاءة ذلك التعـاون 

باتباع نفس الطريقة املنهجية، أن تستخدمها بلدان خمتلفـة ال تقـوم هـي نفسـها بعمليـات رصـد،       
  .تضم اختصاصيني يف الفيزياء والرياضيات وهندسة املوادلة، ولكن لديها كوادر علمية مؤه

وهلذه املشكلة جانب آخر له نفس القدر من األمهيـة يف دراسـة بيئـة احلطـام الفضـائي        -٢٩
ــات         ــل بيان ــن األرض، هــو عــدم وجــود ــوج موحــدة يف متثي ــب م املوجــود يف الفضــاء القري

ا من منتجات متعلقـة باحلطـام الفضـائي، تشـتمل     القياس، اليت هي أولية الطابع، وما يشتق منه
علــى املعلومــات املداريــة (بــارامترات حركــة مركــز الكتلــة)، وتقــديرات الكتلــة واحلجــم،          

وعلـى الـرغم    .وبارامترات احلركة التوجهيـة نسـبةً إىل مركـز الكتلـة، واخلصـائص االنعكاسـية      
الصــعيدين الــوطين والــدويل مــن ضــخامة مقــدار العمــل الــذي تقــوم بــه الــدول املختلفــة علــى    

فليست هناك صيغ شكلية موحدة، ذات دوافع علميـة وجيهـة وأسـانيد عمليـة، تحـدد هيكـل       
وحمتوى خمتلف أنواع املعلومات، أو النماذج الالزمة للحصول علـى املعلومـات ومعاجلتـها، أو    

  .متاماً بعد فكل هذه املسائل مل يتفق عليها .طرائق تفسري املعلومات واستخدامها عمليا
    

    دقة البيانات املدارية  - ٣  
تتوقف دقة املعلومـات املداريـة علـى جمموعـة متنوعـة مـن العوامـل، مثـل كميـة القياسـات             -٣٠

املســتخدمة ومــدى دقتــها، وتــوزع القياســات علــى امتــداد قــوس حتديــد املــدار، والتــوزع اجلغــرايف  
ــة، ومــدى مالءمــة تقنيــ    ــة  ألجهــزة االستشــعار التعقُّبي ــد املــدار ونشــر اإلشــارات الراديوي  .ات حتدي

  .والبيانات املدارية املتعلقة باألجسام الفضائية العاملة وغري العاملة ميكن أن تأيت من مصادر خمتلفة
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ففيما خيص األجسام العاملة، عادة ما يحصل على البيانات املداريـة بوسـائل تقليديـة،      -٣١
هــا حمطــات املراقبــة األرضــية واملســتمدة مــن القياســات   مثــل معاجلــة قياســات املســار الــيت جتري 

ويتزايد عدد األجسام الفضائية العاملة اليت تستخدم تقنيات مالحيـة موجـودة علـى     .التليمترية
متنها، ولكن درجة الدقة املطلوبة يف البيانـات املداريـة تمليهـا يف املقـام األول متطلبـات البعثـة       

ــغيلية، وهـــذه ا  ــان التحليقـــات   أو املتطلبـــات التشـ ــرورة مبتطلبـــات أمـ ملتطلبـــات ال تفـــي بالضـ
ومن مث، فحىت يف حالـة األجسـام الفضـائية العاملـة يلـزم أيضـاً إرسـاء ـوج موحـدة           .الفضائية

يف حالـة األجسـام   أمـا   .للتوصل إىل درجة الدقة املطلوبة يف البيانـات املداريـة وللحفـاظ عليهـا    
معدات عاملة فإنَّ املصادر املباشـرة الوحيـدة للحصـول علـى     الفضائية اليت ال توجد على متنها 

املعلومات املدارية هي الكيانات الـيت تعـاجل القياسـات املسـتمدة مـن الـرادارات ومـن األجهـزة         
ومتثل الرادارات املصدر الرئيسي للمعلومات فيما خيـص   .البصرية الفاعلة واخلاملة على السواء

أجهزة االستشـعار الكهربصـرية   أما دارات األرضية املنخفضة، األجسام الكبرية املوجودة يف امل
  .اخلاملة فتوفر غالبية البيانات املتعلقة باألجسام املوجودة يف املدارات العالية

ــعار هـــذه    -٣٢ ــزة االستشـ ــا اجلغـــرايف  يف الوقـــت احلاضـــر وتتســـم أجهـ ــة توزعهـ مبحدوديـ
ــاً ملــدارات ذات نوعيــة  أــا ال تتــيح يف كــثري مــن احلــاالت ا  وقــدراا، كمــا  ستخالصــاً موقوت

مناسبة إلجراء حتليل حلاالت االقتـراب بـني األجسـام الفضـائية، وبالتـايل اختـاذ قـرارات بشـأن         
وتصبح هذه املشكلة أكثر حـدة فيمـا خيـص العـدد املتزايـد       .إجراء مناورات لتفادي االصطدام

  .CubeSatمن األجسام الفضائية السليمة الصغرية احلجم، مثل سواتل 
ومثـة مشــكلة ال تــزال دون حــل حــىت اآلن، تتعلــق باألجســام الــيت جتــري، علــى حنــو شــبه    -٣٣

مستمر، تغيريات متعمدة يف مسارها، بواسطة حمركات دسر كهربائي مثالً، هي حتديد بـارامترات  
ومثـة   .املسار والتنبؤ ا وتقدير مدى دقة تلك البارامترات (وجود تشكك بشـأن املوقـع والسـرعة)   

مشـكلة أخـرى تتعلـق باألجسـام الفضـائية غـري العاملـة الـيت يتعـذر حتديـد منـوذج دينـامي حلركتــها             
ــر املقطــع        ــازات احملتبســة أو تغي ــغ الغ ــة ناشــئة عــن تفري ــة بســبب حــدوث تســارعات جمهول املداري

  .املستعرض الفعلي أو عدم ثبات خصائص االنعكاس السطحي أو عن عوامل أخرى
  

    الت االقترابتقييم حا  - ٤ 
مركبة فضائية عاملة، مصحوبة بعشرات األلـوف   ١ ٠٠٠يوجد يف املدار حاليا قرابة   -٣٤

 ٢٠٠٩وقـد أثبـت االصـطدام املـداري الـذي وقـع يف شـباط/فرباير         .من قطع احلطام الفضـائي 
حـــدوث اصـــطدام  أنَّ Cosmos 2251والســـاتل غـــري العامـــل  Iridium 33بـــني الســـاتل العامـــل 

  .بني السواتل هو احتمال واقعيكارثي 
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ــتني، مهــا: املســح الســابق لإلطــالق،        -٣٥ ــراب إىل فئ ــيم االقت ــات تقي وميكــن تقســيم عملي
  .وتقييم االقتراب املداري

    
    املسح السابق لإلطالق ومرحلة اإلطالق  (أ)  

من املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطـام الفضـائي الصـادرة عـن جلنـة       ٣املبدأ التوجيهي   -٣٦
ستخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية يشـجع املشـغلني علـى تفـادي االصـطدامات         ا

وتنفيذاً هلذا املبدأ التوجيهي، يتوقع من مشـغلي مركبـات اإلطـالق     .أثناء مرحلة إطالق النظام
ويقـوم   .أن خيططوا لنوافـذ إطـالق مـن أجـل تفـادي االقترابـات احملتملـة مـن األجسـام املداريـة          

ي مركبــات اإلطــالق بضــبط أوقــات اإلطــالق بــإجراء مســح لتفــادي االصــطدام   بعــض مشــغل
باحملطة الفضائية الدولية؛ كما يجري بعض منـهم مسـحاً لتفـادي االصـطدام مبركبـات فضـائية       

وتعرِض بعض املؤسسات اليت تتوىل تقييم احتماالت االقتراب خدمات مسحية سـابقة   .عاملة
مــن أجــل مســاعدة مشــغلي مركبــات اإلطــالق علــى   لإلطــالق خاصــة بتفــادي االصــطدامات
  .هناك عدة ثغرات يف هذه العمليةأنَّ غري  .إجراء املسوح وتكييف أوقات اإلطالق

ــوج         -٣٧ ــة الول ــل مســارات مرحل ــايري موحــدة لتمثي ــاك مع ــال، ليســت هن فعلــى ســبيل املث
يـرتبط بـذلك مـن     املخطط (إىل املدار قبل قذف مجيع احلموالت يف املدارات النهائية)، مـع مـا  

كمـا ال توجـد ممارسـة     .بلبلة، لكي تستخدم يف حتليل تقييمات االقتـراب حسـبما ذُكـر أعـاله    
موحدة إلجراء حتليل تقييمات االقتراب أثناء مرحلة الولوج الفعلـي إىل املـدار (حـىت اإلدخـال     

االقتـراب،  إجـراء تقييمـات    وحـىت مـع تـوافر القـدرة علـى      . املـدار) األويل جلميع احلموالت يف
تكــون القــدرة علــى تكييــف مســارات اإلطــالق حمــدودة باعتبــارات تتعلــق بتصــميم مركبــات   

وكـثرياً مـا تكـون     .اإلطالق والتكنولوجيا املستخدمة فيها، ويتعذر معاجلة ذلك مببدأ تـوجيهي 
ويلـزم إجـراء املزيـد مـن عمليـات البحـث        .دقة الولوج إىل املدار حمكومة بقيـود تقنيـة أساسـية   

  .تطوير التقنية ملعاجلة هذه الثغرةوال
    

    املراحل املدارية  (ب)  
تفــادي يتزايــد حاليــا عــدد مشــغلي املركبــات الفضــائية الــذين يعلقــون أمهيــة أكــرب علــى    -٣٨

ومثـة مشـغلون    .وحتقيقـاً هلـذه الغايـة، يجـري بعـض املشـغلني تقييمـات لالقتـراب         .االصطدامات
ة يف جمال ديناميكا الطريان، أو قدرة على احلصـول علـى   آخرون، قد ال تكون لديهم خربة كافي

بيانــات مداريــة دقيقــة، أو أدوات براجميــة مناســبة، أو أفرقــة جــاهزة للعمــل علــى مــدار الســاعة    
البـارامترات  يعملون مع مؤسسـات خمتصـة قـادرة علـى إجـراء تقييمـات لالقتـراب بغيـة متحـيص          
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ــةً     ــة مقارن ــات الفضــائية العامل ــة للمركب ــتبانة     املداري ــن أجــل اس باألجســام الفضــائية األخــرى م
ــة  ــات احملتمل ويتفاعــل بعــض املشــغلني مباشــرة مــع مشــغلني آخــرين إلجــراء تقييمــات       .االقتراب

  .االقتراب ومناورات تفادي االصطدام فيما خيص املركبة الفضائية اليت هم مسؤولون عنها
    

    بيئة طقس الفضاء  - جيم  
ات يف البيئــة الطبيعيــة لــألرض ويف املرافــق الفضــائية طقــس الفضــاء هــو جمموعــة الــتغري  -٣٩

وهـذه   .واألرضية النامجة عن األحداث الشمسية اليت تغير البيئـة الفضـائية للمنظومـة الشمسـية    
األحـــداث تشـــمل التوهجـــات الشمســـية، الـــيت هـــي انـــدالعات فجائيـــة لفوتونـــات طاقويـــة   

يـة مـن اإلكليـل الشمسـي، حيـث      وجسيمات مشحونة من سطح الشمس؛ واالنقـذافات الكُتل 
تقــذف الشــمس عــادة مليــارات األطنــان مــن كتلــة غالفهــا اجلــوي يف شــكل بالزمــا ممغنطــة؛    
ــدفاق املتواصــل جلســيمات مشــحونة تنــدفع يف أرجــاء املنظومــة      ــريح الشمســية، وهــي االن وال

وعلـى الكـرة األرضـية،     .كم/ثا أو أكثـر مـن ذلـك    ٨٠٠و ٤٠٠الشمسية بسرعة تتراوح بني 
ون هلذه اجلسيمات املشحونة والفوتونـات العاليـة الطاقـة تـأثري علـى ديناميـات بيئـة الفضـاء         تك

 اجلـوي  القريب مـن األرض، وخصوصـاً الغـالف املغنطيسـي والغـالف اإليـوين وحـىت الغـالف        
    .احملايد، كما تؤثر على عمل املرافق األرضية والفضائية

ــاد ا    -٤٠ ألخطــار اإلشــعاعية علــى املالحــني  وظــواهر طقــس الفضــاء هــذه تفضــي إىل ازدي
الفضائيني وإىل تشحن سطوح املركبـة الفضـائية وكـذلك التشـحن الـداخلي ملكونـات املركبـة        
الفضـائية، وإىل حتلـل الصــفائف الشمسـية للمركبــة الفضـائية وموادهــا، وإىل شـذوذ يف ســلوك      

الــنظم البصــرية،  تعتــيمىل املكونــات اإللكترونيــة، وإىل تعطُّــل وحــدات الــذاكرة احلاســوبية، وإ
وإىل تلف املعلومات اخلاصة بتعقُّب املركبـة الفضـائية، وإىل شـذوذ يف اجتـاه السـحب وفقـدان       
االرتفــاع (ممــا يــؤدي أيضــاً يف بعــض األحيــان إىل ازديــاد تأكُّــل أو حتلُّــل مــواد ســطح املركبــة   

  .الفضائية أو كسواته بفعل األوكسجني الذري
اء أيضــاً تغيــرات يف الغــالف اإليــوين تعطِّــل االتصــاالت العاليــة  ويســبب طقــس الفضــ  -٤١

ــاملي لســواتل املالحــة      ــام الع ــارات النظ ــرددات وحتــور إش ــريان     .الت ــا تضــطر رحــالت الط كم
التجارية فوق القطبني إىل تغيري مسـارها، مـع مـا يترتـب علـى ذلـك مـن تكـاليف باهظـة، مـن           

ــواقم مـــن التعـــرض لإلشـــعاع و   ــة الطـ ــاالت  أجـــل محايـ ــراء االتصـ ــدرة علـــى إجـ ــمان القـ  .ضـ
املغنطيســي لــألرض، ممــا  لواالنقــذافات الكتليــة مــن اإلكليــل الشمســي ميكــن أن تصــدع احلقــ

املؤسسـات املصـرفية واملاليـة العامليـة     أنَّ ومبا  .قارة بكاملهايفضي إىل تعتم كهربائي قد يشمل 
اتل املالحـة فمـن شـأن فقـدان هـذه      تعتمد على إشارات توقيت صادرة عن النظام العـاملي لسـو  
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عطُّل هذا القطاع االقتصادي، مع ما يترتـب علـى   اخلدمة بسبب عاصفة مشسية أن يفضي إىل ت
وقـد يكـون لطقـس الفضـاء أيضـاً تـأثري سـليب علـى بعـض           .ذلك من آثار جانبيـة غـري منظـورة   

  .بيباملرافق األرضية، منها نظم نقل الكهرباء العالية الفلطية وشبكات األنا
وإىل جانب ذلك، ميكن لتورم الغالف اجلـوي بفعـل طقـس الفضـاء أن يغيـر مـدارات         -٤٢

وهـذا حيـدث    .السواتل، مما يفضي إىل تدهور نوعية املعلومـات الالزمـة ملعرفـة أحـوال الفضـاء     
أعداد احلطام الفضائي وتطورهـا يرتبطـان بكثافـة الغـالف اجلـوي الـيت       أنَّ عن طريقني: أوهلما 

القـدرة علـى   أنَّ وثانيهمـا   .قف على درجة االرتفاع، كما تتوقف على التـأثريات الشمسـية  تتو
التنبؤ باالقترابات، ومن مث التمكُّن من تفادي االصـطدامات، تتوقـف أيضـاً علـى تـوافر معرفـة       

  .دقيقة عن كثافة الغالف اجلوي
    

    مناذج وأدوات التنبؤ بطقس الفضاء  - ٢  
كبرية يف احلد من تأثريات طقـس الفضـاء باتبـاع ـج تضـافري      ميكن حتقيق حتسينات   -٤٣

يف رصد ذلـك الطقـس يف الغـالف الشمسـي، يشـمل منذجـة ديناميـات طقـس الفضـاء وتوليـد           
تنبؤات بطقس الفضاء ودراسة تأثريات طقس الفضاء على الـنظم التكنولوجيـة ووضـع وتنفيـذ     

  .، مبا فيها السواتلمعايري تقنية لتصميم وصنع املرافق األرضية والفضائية
وهنــاك جمموعــة منوعــة مــن أجهــزة االستشــعار الفضــائية واألرضــية تســتخدم يف مجــع   -٤٤

معلومات عن الظروف السائدة على الشمس، وبيئة الفضاء والواقع بني الكواكـب، والغـالف   
وجيـب مكاملـة عمليـات الرصـد      .املغنطيسي لألرض، واألحزمة اإلشـعاعية، والغـالف اإليـوين   

وتســتخدم هــذه البيانــات أيضــاً لنمذجــة  .لتكــوين معرفــة شــاملة بــأحوال طقــس الفضــاء هــذه
  .طقس الفضاء والتنبؤ به

وقد استحدثت منـاذج متنوعـة لدراسـة خمتلـف الظـواهر الـيت تسـهم يف طقـس الفضـاء            -٤٥
الشمسي، والتوهجات الشمسية، واالنقـذافات الكُتليـة مـن    وهي تشمل مناذج لدراسة الكَلَف 

وهنـاك أيضـاً منـاذج لدراسـة تفاعـل       .كليل الشمسي، واإلكليل الشمسي، والريح الشمسـية اإل
هـذه الظــواهر الشمســية مــع بيئـة فضــاء مــا بــني الكواكـب ومــع الغــالف املغنطيســي لــألرض،    

  .لن اإلشعاعية، والغالفني اإليوين واجلوي لألرضوأحزمة فان آ
ثله ظواهر طقس الفضـاء مـن خمـاطر    ومن منظور هندسي وعمليايت، ميكن ختفيف ما مت  -٤٦

   مـن   على النظم الفضائية باتباع أساليب تصميمية معينة ومعايري تقنية وممارسـات عملياتيـة حتـد
  .تأثريات طقس الفضاء الضارة على النظم الفضائية العاملة أو حتول دون تلك التأثريات
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نسـيق بـني شـركاء    ويتطلب حتسني خدمات طقس الفضاء على املدى الطويل وجود ت  -٤٧
والتعـاون الـدويل ضـروري لتكـوين منظومـة سـاتلية مشـتركة         .ملتزمني من خمتلف أحنـاء العـامل  

إلجــراء عمليــات الرصــد احلساســة، وللحفــاظ علــى تيســر احلصــول علــى البيانــات اإلقليميــة،   
ل إىل وللنهوض بالقدرات اخلَدماتيـة، ولضـمان االتسـاق العـاملي للمنتجـات النهائيـة الـيت توصـ        

  .مستعملي خدمات املعلومات والبيانات اخلاصة بطقس الفضاء
    

    الثغرات احلالية يف جمال التنبؤ بطقس الفضاء ومنذجته  - ٣  
مثة حاجة عاجلة إىل اعتمـاد ـج منسـق يف مجـع وجتميـع وتيسـري البيانـات األساسـية،           -٤٨

ــة اخلاصــة بالتصــاميم،     ــادئ التوجيهي ــة، واملب ــات التعريفي ــؤات اخلاصــة    والبيان ــاذج والتنب والنم
بطقــس الفضــاء، واإلبــالغ عــن حــدوث تــأثريات لطقــس الفضــاء ومــا يتصــل بــذلك مـــن            

، حيثمـا أمكـن،   وينبغـي حتقيـق ذلـك    .معلومات، مثل سجالت الشـذوذ يف عمليـات السـواتل   
باستخدام أشكال موحدة للبيانات ومستودعات مشـتركة للبيانـات تجمـع البيانـات املسـتمدة      

وقـد   .ادر دولية وجتعلها متاحـة للكيانـات املهتمـة باألنشـطة الفضـائية يف مجيـع الـدول       من مص
  تبين وجود الثغرات التالية:

حاجــة إىل حتســني التنســيق مــن أجــل دعــم وتشــجيع عمليــات مجــع بيانــات      (أ)  
  طقس الفضاء األساسية وتقامسها ومعايرا تبادليا وتعميمها؛

رتقاء بنماذج طقس الفضاء وأدوات التنبؤ به، مبا يلـيب  حاجة إىل مزيد من اال  (ب)  
  احتياجات املستعملني؛

حاجة إىل ج منسق يف تقاسم وتعميم نواتج مناذج طقس الفضاء والتنبـؤات    (ج)  
  .اخلاصة به

وقد يكون ما اكتسبته الدول املتمرسة يف ارتياد الفضـاء مـن خـربات يف جمـال ختفيـف        -٤٩
لضارة احملتملة مـن خـالل طرائـق تصـميم املركبـات الفضـائية وتقنيـات        تأثريات طقس الفضاء ا

وقد يكـون مـن املفيـد علـى وجـه       .تشغيلها مفيداً جداً للمشاركني اجلدد يف األنشطة الفضائية
اخلصـوص، دعــم وتشــجيع مجـع املعلومــات املتعلقــة باملمارسـات الراســخة يف ختفيــف تــأثريات    

ضــائية، ومــا يتصــل بــذلك مــن تقييمــات للمخــاطر،   طقــس الفضــاء علــى الــنظم األرضــية والف 
للتعلـيم والتـدريب وبنــاء   أنَّ كمـا   .وتقاسـم تلـك املعلومـات وتعميمهـا وتيسـري الوصــول إليهـا      

القدرات أمهية يف إنشـاء وصـون قـدرة عامليـة يف جمـال رصـد طقـس الفضـاء والتنبـؤ بـه وقـدرة            
  .فضائيةعاملية على ختفيف تأثريات طقس الفضاء الضارة بالنظم ال
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    ةيالنظم الالئح  - دال  
    معلومات التسجيل  - ١  

متثــل اتفاقيــة تســجيل األجســام املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي، الــيت اعتمــدا اجلمعيــة       -٥٠
وبـدأ نفاذهـا يف    ١٩٧٤تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٢)، املـؤرخ  ٢٩-(د ٣٢٣٥العامة يف قرارها 

، إحــدى املعاهــدات الدوليــة اخلمــس الــيت حتكــم الفضــاء اخلــارجي  ١٩٧٦ســبتمرب /أيلــول ١٥
  ، كانــت هنــاك ٢٠١٤ويف كــانون األول/ديســمرب  .والــيت أُعــدت حتــت رعايــة األمــم املتحــدة 

ــةً ٦٢ ــة التســجيل وأربــع دول موقِّعــه عليهــا   دول ــاك أيضــاً ثــالث   .طرفــاً يف اتفاقي وكانــت هن
وميكـن   .ق وااللتزامات اليت تنص عليهـا االتفاقيـة  منظمات حكومية دولية أعلنت قبوهلا للحقو

) لعـام  ١٦-بـاء (د  ١٧٢١للدول غري األطراف يف االتفاقيـة أن تسـتخدم قـرار اجلمعيـة العامـة      
  .كأساس لتقدمي معلومات تسجيل بصورة طوعية ١٩٦١

وتقضي اتفاقية التسجيل بأن يدون كل جسم فضـائي يطلـق يف مـدار أرضـي أو أبعـد        -٥١
وتعـرف اتفاقيـة التسـجيل "الدولـة املطلقـة"       .الـيت أطلقتـه   ةيف سـجل حتـتفظ بـه الدولـ     من ذلك

بأا (أ) الدولة اليت تطلق اجلسم الفضائي أو تـدبر إطالقـه؛ أو (ب) الدولـة الـيت يطلَـق اجلسـم       
  .الفضائي من إقليمها أو من مرفق تابع هلا

ز ممارسـات الـدول واملنظمـات احلكوميـة     بتعزي ٦٢/١٠١ويوصي قرار اجلمعية العامة   -٥٢
الدوليــة يف جمــال تســجيل األجســام الفضــائية، كمــا يوصــي، فيمــا يتعلــق بتنســيق املمارســات،  

ة بشـأن  دبإيالء االعتبار الواجب لتقدمي معلومات إضافية مناسـبة إىل األمـني العـام لألمـم املتحـ     
تغيـر يف وضـعية اجلسـم الفضـائي      أيموقع اجلسم الفضائي يف املدار الثابت بالنسبة لـألرض، و 

يف املدار، مثل تغري احلالة أثناء التشغيل (مبا يف ذلك عندما يتوقف جسم فضـائي عـن العمـل)،    
ي للتــهاوي أو العــودة إىل الغــالف اجلــوي، وتــاريخ حتريــك اجلســم إىل مــدار    والتــاريخ التقــريب

رِفة، وهوية املالـك أو املشـغل اجلديـد،    تخلُّص والظروف املادية لذلك، وتاريخ تغير اجلهة املش
  .تغير يف مهمة اجلسم الفضائيأي تغير يف املوقع املداري، وأي و

ومـن شــأن عــدم تـوافر معلومــات شــاملة عــن األجسـام املطلقــة يف املــدار أن يفضــي إىل      -٥٣
وهـذا يـؤثر علـى     .تكوين صورة مرقَّعة وغري مكتملة عن األجسام املوجودة يف املدار ومواضعها

املعرفـة بــأحوال الفضــاء كمــا ميــس باألمــان يف ايـة املطــاف إذا مــا نشــأ وضــع حمفــوف بــاخلطر   
وكــان هنــاك نقــص يف املعلومــات املتاحــة الســتبانة اجلســم الفضــائي املعــين و/أو التعــرف علــى     

 .واليتــهامشــغليه، أو إذا مل يكــن واضــحاً ماهيــة اجلهــة الــيت خيضــع ذلــك اجلســم لســيطرا أو ل  
وتوفري معلومات مالئمـة ودقيقـة عـن األجسـام      .وهذا يربز أمهية الصلة بني اإلشراف والتسجيل
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صـلة وثيقـة بـني مشـغل اجلسـم      ، يتطلـب  ٦٢/١٠١الفضائية، حسـبما يوصـي بـه قـرار اجلمعيـة      
 ويستحسن أن تكون دولة التسجيل هـي أيضـاً الدولـة املسـؤولة أوليـاً      .والدولة املشرفة الفضائي

  .عن اإلشراف على العمليات الفضائية اليت يقوم ا اجلسم الفضائي املعين
    

    املمارسات التنظيمية  - ٢  
ميثــل التعــاون الــدويل يف اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية وســيلة           -٥٤

وعلـى وجـه اخلصـوص، يـوفر      .أساسية لتعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد
لتعاون الدويل أساساً تستند إليه البلدان النامية والبلدان اليت لـديها بـرامج فضـائية ناشـئة لكـي      ا

وينبغـي أن جيـري التعـاون     .تستفيد من جتارب البلدان اليت لـديها قـدرات فضـائية أكثـر تقـدماً     
  .رافالدويل وفقاً للقانون الدويل والتشريعات الوطنية وااللتزامات املنطبقة املتعددة األط

وإنشاء أطر تنظيمية وطنية يتيح فرصة لترويج أمنـاط سـلوكية تعـزز اسـتدامة األنشـطة        -٥٥
ومـــن املهـــم يف هــذا الصـــدد تشـــجيع مســـامهات استشـــارية مـــن   .الفضــائية يف األمـــد البعيـــد 

وتـؤدي الكيانـات    .تطورات تنظيميـة أي املشاركني يف األنشطة الفضائية اليت يرجح أن تتأثر ب
ــة أيضــاً، إىل جانــب  غــري احلكوم ــوعي باملســائل املتعلقــة    إي ــادة ال ســدائها املشــورة، دوراً يف زي

  .باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد
وقد يشمل تنظيم األنشطة الفضـائية عـدة هيئـات تنظيميـة تعـىن مبسـائل خمتلفـة تتعلـق           -٥٦

ام التــرددات الراديويــة، وأنشــطة  بــأمور منــها أمــان اإلطــالق، والعمليــات يف املــدار، واســتخد  
وهلـذا   .االستشعار عن بعد، والتخلُّص عند انتـهاء العمـر التشـغيلي، واألشـياء اخلاضـعة للرقابـة      

السبب، من املهم ضمان وجـود آليـات تواصـل وتشـاور مالئمـة داخـل اهليئـات املختصـة الـيت          
فمـن شـأن التواصـل داخـل      .تشرف على األنشطة الفضائية أو تنفِّذها وفيما بني تلـك اهليئـات  

اهليئات التنظيمية املعنية وفيما بينها أن يساعد على وجود لوائح تنظيميـة متسـقة وقابلـة للتنبـؤ     
  .وشفافة مبا يكفل تطابق النواتج التنظيمية مع األغراض املتوخاة

أن تـوفر  وينبغي أن تتناول اللوائح التنظيمية املخاطر احملتملـة علـى النـاس واملمتلكـات، و      -٥٧
  .إرشادات واضحة للمشاركني يف األنشطة الفضائية اخلاضعة لوالية دولة معينة أو رقابتها

وميكن للمعايري الدولية املوجودة واملمارسات املوصى ـا أن تكمـل التـدابري التنظيميـة       -٥٨
االستشـارية  وهي تشمل املعايري اليت تنشرها املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس (اإليسو) واللجنة 

املعنيـــة بـــنظم البيانـــات الفضـــائية واهليئـــات الوطنيـــة املعنيـــة بتوحيـــد املقـــاييس، كمـــا تشـــمل  
  .املمارسات املوصى ا اليت تنشرها اليادك وجلنة أحباث الفضاء (الكوسبار)
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ومن شأن أنشـطة تعمـيم املعلومـات والتوعيـة والتثقيـف املـوجهني توجيهـاً مناسـباً أن           -٥٩
ــع  ــة        يســاعد مجي ــم أفضــل لطبيع ــى اكتســاب إدراك وفه املشــاركني يف األنشــطة الفضــائية عل

التزامــام، وخصوصــاً االلتزامــات املتعلقــة بالتنفيــذ، ممــا ميكــن أن يفضــي إىل حتســن االمتثــال     
لألطر التنظيمية املوجودة واملمارسات املتبعة حاليا لتعزيز استدامة أنشطة الفضـاء اخلـارجي يف   

وهذا يكتسي قيمة خاصة عندما يكون اإلطـار التنظيمـي قـد غُيـر أو حـدث، ممـا        .داألمد البعي
  .يرتب التزامات جديدة على عاتق املشاركني يف األنشطة الفضائية

    
    تقاسم املعلومات  - هاء  

  معلومات االتصال اخلاصة بالكيانات املسؤولة عن مراقبة املركبة الفضائية   - ١  
    قترابأو إجراء تقييم لال

عنــدما يتنبــأ حبــدوث اقتــراب شــديد يف املــدار بعــد إجــراء تقيــيم لالقتــراب أو تعــديل      -٦٠
 .للمسار مـن أجـل تفـادي االصـطدام يف املـدار، يكـون التبليـغ يف الوقـت املناسـب أمـراً مهمـا           

هم وجود تنسـيق موقـوت بـني الكيانـات املعنيـة املسـؤولة عـن عمليـات املركبـة          من املأنَّ كما 
  .ضائية وتقييم االقترابالف
ومعلومــات االتصــال تســهل التنســيق بــني الكيانــات املعنيــة مــن أجــل اختــاذ القــرارات    -٦١

كما تتيح هذه املعلومات للـدول الـيت لـديها قـدرات مراقبـة فضـائية أن        .املناسبة لتعديل املسار
بة الفضـائية الـيت   توجه تبليغات بشأن حدوث اقتراب شديد إىل الكيانات املعنية بعمليات املرك

حيتمل أن يصيبها الضرر، مما يتيح هلا أن تتخذ يف الوقت املناسب قرارات بشأن تعـديل املسـار   
كمــا ميكــن للكيانــات الــيت لــديها معلومــات عــن وقــوع أحــداث منتجــة     .لتفــادي االصــطدام

ات انــيللحطــام الفضــائي أن تســتخدم معلومــات االتصــال لكــي تنقــل تلــك املعلومــات إىل الك 
  .طالق أو عمليات املركبة الفضائية أو تقييم االقترابخرى املسؤولة عن عمليات اإلاأل
اللوائح الوطنية لبعض الدول تلزم مشغلي السواتل من القطاع اخلـاص بتقـدمي   أنَّ ومع   -٦٢

معلومات االتصال إىل الكيانات اليت تراقب املركبات الفضائية فليسـت هنـاك ممارسـة موحـدة     
ن تجمــع الدولــة معلومــات االتصــال هــذه وتــزود الــدول األخــرى ــا بغــرض   متفــق عليهــا بــأ

اإلجـراءات احلاليـة لتسـجيل    أنَّ كمـا   .الوقت املناسب من أجـل تفـادي االصـطدام    يفالتنسيق 
األجسـام الفضــائية ال تـنص علــى تبــادل معلومـات االتصــال اخلاصــة بالكيانـات املســؤولة عــن     

 معلومات االتصال اخلاصة بالكيانات املسؤولة عـن عمليـات   ويف حال توفري .تقييم االقترابات
  .املركبات الفضائية، قد ال يذكر فيها اسم الدولة املشرفة وقد ال تحدث يف الوقت املناسب
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    اإلشعار املسبق بعمليات اإلطالق وبعمليات اإلعادة املتحكَّم ا إىل الغالف اجلوي  - ٢  
فضـائية، أو إنـزال أجسـام فضـائية مـن املـدار علـى حنـو          أثناء عمليـات إطـالق أجسـام     -٦٣

متحكم به، ميكن توجيه إشعار مسبق بشأن املناطق اليت ميكن أن تسـقط فيهـا الشـظايا املتبقيـة     
وميكــن تقــدير املنطقــة الــيت يتوقــع أن حيصــل فيهــا    .مــن املراحــل الصــاروخية ملركبــة اإلطــالق 

ختطيط اإلطالق أو أثناء ختطـيط إعـادة اجلسـم     االرتطام باألرض وتوقيت السقوط أثناء مرحلة
  .الفضائي املتحكَّم ا إىل الغالف اجلوي

ولتـوفري تلـك املعلومـات يف ســياق اسـتدامة أنشـطة الفضــاء اخلـارجي يف األمـد البعيــد          -٦٤
  فائدة مزدوجة:

ميثل اإلشعار املسـبق بعمليـات إعـادة املركبـات الفضـائية الكـبرية إىل الغـالف          (أ)  
اإلشـعار املوجـه يف الوقـت املناسـب      إذ إنَّ .على حنو مـتحكم بـه مسـألة تتعلـق باألمـان      اجلوي

يتــيح احلــد مــن خمــاطر اإلصــابات احملتملــة أو إحلــاق أضــرار باملمتلكــات املوجــودة علــى ســطح  
  األرض أو يف فضائها اجلوي؛

بـني الـدول،   ميثل ذلك اإلشعار أحد التدابري الرامية إىل تعزيز الشـفافية والثقـة     (ب)  
  .وإثبات التصرف على حنو مسؤول وإتاحة التوعية املالئمة بتلك األحداث

وقد ترسخت املمارسة املتمثلة يف تقدمي إشـعارات خاصـة يف سـياق الطـريان واملالحـة        -٦٥
ــة وأصــبحت مســتخدمة يف الوقــت احلاضــر   ــة    .البحري ــوي هــذه اإلشــعارات، ضــمن مجل وحتت

اخلطــر يف اــالني اجلــوي والبحــري الــيت ميكــن أن تشــكل  أشــياء، علــى معلومــات عــن منــاطق
  .خطراً على الطائرات والسفن لفترة معينة من الزمن

ومثــة دول قليلــة فحســب متتلــك يف الوقــت احلاضــر قــدرة تقنيــة علــى رصــد حــاالت      -٦٦
دولة قـدرة تقنيـة   أي رجوع األجسام غري املتحكم به إىل الغالف اجلوي لألرض، وليس لدى 

ى التنبؤ مبوضع وتوقيـت ذلـك الرجـوع بدرجـة مـن الدقـة كافيـة إلصـدار إنـذارات صـاحلة           عل
وسـوف حتتـاج هـذه املسـألة إىل مزيـد مـن الدراسـة والتوعيـة قبـل أن           .الختاذ إجراءات بشـأا 

  .يتسىن وضع مبادئ توجيهية للتعاون يف هذا الشأن
    

    معايري تقاسم املعلومات املدارية  - ٣  
املعلومات املدارية ومراكمتها وتقامسها وتوزيعها هي أمـور ضـرورية لضـمان    تلقي  إنَّ  -٦٧

  .أمان العمليات املدارية ولتحديد اخلصائص الفيزيائية ألجسام احلطام الفضائي
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وال ينبغي قطعيا استخدام املعلومات املدارية إذا مل تكن مشفوعة بتقيـيم لدقتـها أو كانـت      -٦٨
 .عندما يتخذ قرار بشأن إمكانية إجراء مناورة لتفـادي االصـطدام   حمسوبة بنماذج حركية مبسطة،

  .فالنماذج احلركية املبسطة تدخل يف تقدير املوضع املتنبأ به ملركز كتلة اجلسم املقترب
عليها دوليـا بشـأن املعلومـات املداريـة درجـة عاليـة مـن         املتعارفوتوفِّر املعايري احلالية   -٦٩

االسـتخدام الرمسـي   أنَّ غـري   .انـات والنمـاذج املسـتخدمة يف احلصـول عليهـا     املرونة لوصف البي
النمـاذج  نَّ للمعلومات املقدمة وفقاً لتلك املعايري ال يفضـي بالضـرورة إىل اسـتنتاج صـحيح، أل    

املستخدمة يف معاجلة بيانات القياس األساسية، مبا فيها منـاذج تقـدير درجـة الدقـة، قـد خيتلـف       
  .ض اآلخربعضها عن البع

فهنـاك   .ومثة مسألة مهمة أخرى تتعلق بإجراءات تقاسم املعلومات املدارية واستخدامها  -٧٠
منوذجان أساسيان جلمع املعلومات وتوزيعها، مها: أرشـفة املعلومـات مركزيـا والتخـزين املـوزع      

  .كتروينويتيح كال اخليارين تقاسم املعلومات عند الطلب وبواسطة الربيد اإلل .للمعلومات
    

    املبادئ التوجيهية الستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد  -ثالثاً  
ــواردة     -٧١ ــامهات الـ ــة اخلـــرباء يف املسـ ــة   مـــنلقـــد نظـــرت أفرقـ ــاء يف اللجنـ ــدول األعضـ الـ

ــة         ــة مــن أجــل اســتبانة الشــواغل املتعلق ــات غــري احلكومي ــة والكيان ــة احلكومي واملنظمــات الدولي
كما نظرت أفرقـة اخلـرباء يف مـا يوجـد حاليـا       .الفضاء اخلارجي يف األمد البعيدباستدامة أنشطة 

ــن لألنشــطة          ــق بالتســيري اآلم ــة وسياســات تتعل ــايري تقني ــراءات تشــغيل ومع ــن ممارســات وإج م
مــا جمــع مــن معلومــات، اقترحــت أفرقــة اخلــرباء تــدابري يف شــكل    واســتناداً إىل كــل .الفضــائية

ن أن تعزز اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي علـى حنـو آمـن ومسـتدام ملنفعـة         مبادئ توجيهية أولية ميك
  وحــددت أفرقــة اخلــرباء أيضــاً عــدداً مــن املواضــيع لتنظــر فيهــا اللجنــة مبزيــد            .مجيــع البلــدان 
  .من التوسع

ــة     قــد ف  -٧٢ ــداعم للتنمي اقتــرح فريــق اخلــرباء ألــف (املعــين باالســتخدام املســتدام للفضــاء، ال
رض)، سبعة مبادئ توجيهية أولية وحدد أربعة مواضيع لكي يتناوهلـا مسـتقبالً   املستدامة على األ

واقترح فريق اخلرباء بـاء (املعـين باحلطـام     .)A/AC.105/C.1/2014/CRP.13يف التقرير عن أعماله (
الفضــائي والعمليــات الفضــائية وأدوات دعــم التعــاون يف جمــال التوعيــة بــأحوال الفضــاء)، مثانيــة  

ــادئ توج ــه         مب ــن أعمال ــر ع ــا مســتقبالً يف التقري ــة مواضــيع لكــي يتناوهل ــة وحــدد ثالث ــة أولي يهي
)A/AC.105/2014/CRP.14(.        واقترح فريق اخلرباء جـيم (املعـين بطقـس الفضـاء)، مخسـة مبـادئ

ــن أعمالــــه          ــتقبالً يف التقريــــر عــ ــا مســ ــوعني لكــــي يتناوهلمــ ــة وحــــدد موضــ ــة أوليــ توجيهيــ
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)A/AC.105/C.1/2014/CRP.15(.     ــة ــة الرقابيـــ ــرباء دال (املعـــــين باألنظمـــ ــق اخلـــ ــرح فريـــ واقتـــ
مبدأً توجيهيـا أوليـا وحـدد     رواإلرشادات املتعلقة باألطراف الفاعلة يف ميدان الفضاء)، أحد عش

 .)A/AC.105/C.1/2014/CRP.16مخسـة مواضـيع لكـي يتناوهلـا مسـتقبالً يف التقريـر عـن أعمالــه (       
توجيهية األولية اإلحـدى والـثالثني الـيت اقترحتـها أفرقـة اخلـرباء،       وقد مجع الرئيس هذه املبادئ ال

إىل جانب مبدأين توجيهيني إضافيني اقترحهما هو، يف وثيقة واحـدة لينظـر فيهـا الفريـق العامـل      
)A/AC.105/C.1/L.339(.  

ات املقدمة واستناداً إىل التقارير األربعة اليت أعدا أفرقة اخلرباء عن أعماهلا وإىل املسامه  -٧٣
من الدول األعضاء يف اللجنة، أعد رئيس الفريق العامل جمموعة مشاريع مبادئ توجيهيـة مدجمـة   

ويرد يف املرفـق   .)A/AC.105/C.1/L.340بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد (
  .إىل إعداد هذه الوثيقةاألول هلذا التقرير ملخص وقائعي مفصل ألعمال الفريق العامل املفضية 

    
    املواضيع اليت أوصت أفرقة اخلرباء بأن تنظر فيها اللجنة مستقبالً  -رابعاً  

حددت أفرقة اخلرباء عدداً من املسائل ذات الصلة باستدامة أحـوال الفضـاء اخلـارجي      -٧٤
حبيـث يتعـذَّر    يف املعـارف املتعلقـة ـا    حـايل يف األمد البعيد واليت ال تزال مفتوحة أو مثة نقـص  

ولــذلك، أوصــت أفرقــة اخلــرباء ــذه املســائل لتكــون     .اقتــراح مبــادئ توجيهيــة أوليــة بشــأا  
مواضــيع تنظــر فيهــا مســتقبالً جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية وجلنتــها   

الفقـرات  ويـرد يف عـرض هلـذه املواضـيع يف      .الفرعية العلمية والتقنية وجلنتـها الفرعيـة القانونيـة   
  الفرعية التالية:

ينبغــي للجنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية أن تنظــر يف      (أ)  
  مسألة استكشاف املوارد الطبيعية يف الفضاء اخلارجي ضمن سياق التنمية املستدامة؛

ينبغي للجنة أن تنظـر يف إعـداد خالصـة وافيـة للتـدابري واملمارسـات واملعـايري          (ب)  
عناصــر الــيت تســاعد علــى تعزيــز مأمونيــة تســيري األنشــطة الفضــائية، مبــا فيهــا أنشــطة   وســائر ال

وميكن جعل هذه اخلالصة متاحـة   .االستكشاف املستدام للموارد الطبيعية يف الفضاء اخلارجي
ــدول        ــا ال ــا فيه ــع اجلهــات املشــاركة يف األنشــطة الفضــائية، مب ــروج هلــا مجي ــود، وأن ت دون قي

  حلكومية؛واملنظمات الدولية ا
  ينبغـــي للجنـــة أن تعمـــل علـــى اســـتحداث مبـــادرات لالســـتفادة مـــن منـــافع     (ج)  

الفضـاء وتيسـري الوصـول إليـه علــى حنـو منصـف وفعـال ورشــيد دعمـاً للتنميـة املسـتدامة علــى           
  كوكب األرض؛
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ينبغي للجنة أن تنظر يف وضع معايري جديدة لتفـادي التلـوث الضـار بالفضـاء       (د)  
  زيز استدامة الفضاء اخلارجي، مبا فيه األجرام السماوية، يف األمد البعيد؛اخلارجي، بغية تع

ينبغي للجنة أن تنظر يف املسائل العلمية والتقنية والقانونية الناشئة عـن اإلزالـة     ) (ه  
ومـن املسـائل التنظيميـة الـيت مل جيـر تناوهلـا بعـد، مـثالً، حتديـد هويـة            .الفعلية للحطام الفضائي

طلقــة والدولــة املســؤولة فيمــا خيــص اجلســم الفضــائي، ومــا إذا كــان مــن الضــروري   الدولــة املُ
نشـاط  أي احلصول على موافقة الدولة أو الدول املعنية، ومـن الـذي يتحمـل تكـاليف وخمـاطر      

ميكــن لدولــة وحيــدة أن تقــوم، أو أن كــان وينبغــي للجنــة أن تنظــر فيمــا إذا  .مــن هــذا القبيــل
مـن األنسـب وجـود إطـار دويل لإلزالـة الفعليـة       أنَّ للحطام الفضـائي، أم   تأذن، باإلزالة الفعلية

  للحطام الفضائي يف ظل توافق دويل؛
ينبغــي للجنــة أن تنظــر يف ســبل ووســائل لوضــع أســاس للتنســيق بــني املرافــق     (و)  

البحثية والعملياتية األرضية والفضائية ضماناً الستمرارية عمليات رصد طقـس الفضـاء البالغـة    
  مهية يف األمد البعيد؛األ

ينبغي للجنة أن تنظر يف سبل ووسائل لتحسني التنسيق فيما خيص املعلومـات    (ز)  
عن طقس الفضاء، مبـا فيهـا األرصـاد والتحلـيالت والتنبـؤات، دعمـاً الختـاذ القـرارات املتعلقـة          

واملركبـات   بتشغيل السواتل واملركبات الفضائية واملركبات دون املداريـة، مبـا فيهـا الصـواريخ    
  املستعملة يف التحليقات البشرية يف الفضاء؛

ينبغي للجنة أن تعمل على وضع تعـاريف للتعـابري املتعلقـة بعـدد مـن املسـائل         (ح)  
فعـادة مـا يكـون التنظـيم      .األساسية اليت متس باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد

ازديـاد التـرابط بـني    أنَّ كمـا   .واضـح لنطاقـه   الالئحي ذا فعالية قصوى عندما يكون هناك فهم
تعريف األنشطة الفضائية قد يصـبح أمـراً مهمـا    أنَّ املرافق األرضية واملرافق الفضائية يدل على 

  للدول يف املستقبل، ضمن نطاق أطرها التنظيمية الوطنية؛
ــة األجســام        (ط)   ــة بشــأن ملكي ــوائح تنظيمي ــى وضــع ل ــة أن تعمــل عل ينبغــي للجن

القانون الدويل احلايل يقضي بأن تكون مجيع األجسـام املوجـودة يف الفضـاء    أنَّ فمع  .ضائيةالف
ــها أو         ــل تلــك األجســام أو وظيفت ــا، بصــرف النظــر عــن مصــدر متوي ــة م ــة دول خاضــعة لوالي

ويتزايـد شـيوع احلمـوالت     .سالمتها، يتزايد عدد األجسام الفضائية اليت هلا مالكون متعـددون 
إذ ميكـن   .يزيـد مـن عـدد اجلهـات الـيت هلـا مصـاحل امتالكيـة يف السـاتل الواحـد          املستضافة، مما 

اآلن، بعملية إطالق واحدة، توصيل محوالت ختص كيانات خمتلفـة كـثرية إىل املـدار (كمـا يف     
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ــة إطــالق عــدد مــن ســواتل    البالغــة الصــغر)، ممــا قــد يــؤدي إىل طمــس حــدود     CubeSatsحال
  املسؤولية وامللكية؛

للجنـــة أن تعمــل علـــى تعزيــز ممارســـات الــدول واملنظمـــات الدوليـــة    ينبغــي    (ي)  
احلكومية املتمثلة يف تسجيل األجسام الفضائية، حسـبما أوصـت بـه اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا       

وتوجــد حاليــا جمموعــة منوعــة مــن      .٢٠٠٧كــانون األول/ديســمرب   ١٧املــؤرخ  ٦٢/١٠١
ــة و     ــات املقدم ــة املعلوم ــا خيــص نوعي ــربز جــدوى تقاســم    املمارســات فيم ــذا ي ــها، وه موقوتيت

  املعلومات على الصعيد العاملي؛
ينبغي للجنة أن تعمل علـى حتسـني االتسـاق يف ممارسـات الـدول فيمـا يتعلـق          (ك)  

التضــاربات يف املمارســات املتعلقــة   إذ إنَّ .بــالترخيص ورســوم التســجيل واشــتراطات التــأمني 
ــأم    ــتراطات الت ــالترخيص ورســوم التســجيل واش ــوائح    ب ــى "تســوق الل ني ميكــن أن تشــجع عل

التنظيميـة"، وهـذا قـد ال يشـجع علـى اتبـاع ممارسـات وإجـراءات فعالـة فيمـا يتعلـق باسـتدامة             
  أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد؛

ينبغــي للجنــة أن تعمــل علــى إجــراء تقيــيمٍ لألثــر املترتــب علــى تنفيــذ املبــادئ    (ل)  
الفضاء اخلارجي يف األمـد البعيـد، واسـتعراضٍ لسـري ذلـك التنفيـذ،        التوجيهية الستدامة أنشطة

  .وكذلك على حتديث املبادئ التوجيهية إذا رئي هذا ضروريا
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    املرفق األول
  ص وقائعي ألعمال الفريق العامل وأفرقة اخلرباء التابعة لهملخ   

١-  ـا التاسـعة   مت إىل جلنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلم     قُدية، يف دور
، ورقــة عمــل أعــدا األمانــة، عنواــا "دور جلنــة اســتخدام ٢٠٠٦واألربعـني املعقــودة يف عــام  

وأعـدت   .)A/AC.105/L.265الفضاء اخلارجي يف األغـراض السـلمية وأنشـطتها يف املسـتقبل" (    
، حينمـا  ٢٠٠٥ورقة العمل هذه استجابة لطلب من اللجنة يف دورا الثامنـة واألربعـني، عـام    

أثريت نقاشات حول دور اللجنة وتوجهها املستقبليني بفعل ورقة غـري رمسيـة بشـأن التخطـيط     
، أديغـون آديـه   ٢٠٠٥-٢٠٠٤ألدوار اللجنة وأنشطتها املستقبلية أعدها رئيس اللجنـة للفتـرة   

أبيودون (نيجرييا)، وكذلك بفعل عرض إيضاحي خاص قدمه كـارل دوتـش (كنـدا)، رئـيس     
ــة ــرة     اللجن ــة والتقنيــة للفت ــة العلمي ــرتني   ٢٠٠٣-٢٠٠١الفرعي ــر الفق مــن  ٣١٧و ٣١٦(انظ
  .)A/60/20الوثيقة 

٢-  ـا اخلمسـني، كمـا اتفقـت علـى      واتفقت اللجنة على مواصلة النظر يف املسألة يف دور
، جريار براشيه (فرنسا)، تنظـيم مشـاورات غـري    ٢٠٠٧-٢٠٠٦أن يتوىل رئيس اللجنة للفترة 

وحـة يف فتـرة مـا بـني الـدورات بغيـة تقـدمي قائمـة بالعناصـر الـيت ميكـن أخـذها بعـني              رمسية مفت
  .)٢٩٧، الفقرة A/61/20االعتبار يف األعمال املقبلة (

، قدم رئيس اللجنـة يف دورـا اخلمسـني عرضـاً لورقـة عمـل ذُكـرت        ٢٠٠٧ويف عام   -٣
ــد ضــم      ــا مســألة اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعي ــيت تواجــه  فيه ن املســائل ال

، وال سـيما  A/AC.105/L.268استخدامات الفضاء اخلارجي السلمية يف املستقبل (انظر الوثيقـة  
واقتــرح يف تلــك الورقــة إنشــاء فريــق عامــل ضــمن إطــار اللجنــة الفرعيــة   .)٢٩-٢٦الفقــرات 

عمليــات العلميــة والتقنيــة لكــي يصــوغ توصــيات للتعامــل مــع احلقــائق اجلديــدة الــيت حتــيط بال   
  .الفضائية ويقترح سبيالً للمضي قُدماً ا

، ناقشـــت اللجنـــة الفرعيـــة العلميـــة والتقنيـــة واللجنـــة فكـــرة إدراج  ٢٠٠٨ويف عـــام   -٤
ــة       ــة الفرعي ــد يف جــدول أعمــال اللجن ــد كبن اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعي

وبنـاء علـى ذلـك، عـرض علـى       .العلمية والتقنية، كما ناقشت ما ميكـن أن يشـمله ذلـك البنـد    
، اقتـراح مقـدم مـن    ٢٠٠٩اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف دورا السادسـة واألربعـني، عـام    

فرنسـا بـأن تـدرج اســتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمــد البعيـد كبنـد جديـد يف جــدول          
ثيقـــة أعمـــال تلـــك اللجنـــة الفرعيـــة ضـــمن إطـــار خطـــة عمـــل متعـــددة الســـنوات (انظـــر الو  
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A/AC.105/C.1/2009/CRP.14(.  العامـل اجلـامع علـى تقـدمي االقتـراح إىل اللجنـة        قووافق الفريـ
ــراراً    ــذ قـ ــي تتخـ ــة   لكـ ــر الوثيقـ ــأنه (انظـ ــرة A/AC.105/933بشـ ــق األول، ١٧٠، الفقـ   ؛ واملرفـ

  .)٢٢-٢٠الفقرات 
رج ، علــى أن تــد٢٠٠٩عــام  ، يف دورــا الثانيــة واخلمسـني املعقــودة ووافقـت اللجنــة   -٥

، بنـداً جديـداً   ٢٠١٠اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، ابتداء من دورا السابعة واألربعني، عام 
يف جدول أعماهلا، عنوانه "استدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد" (انظـر الفقـرات      

تقنيـة  وبناء على ذلك، أنشـأت اللجنـة الفرعيـة العلميـة وال     .)A/64/20من الوثيقة  ١٦٢-١٦٠
ــام  ــد،         ٢٠١٠يف ع ــد البعي ــتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األم ــين باس ــل املع ــق العام الفري

  .)A/AC.105/958من الوثيقة  ١٨٢و ١٨١وانتخبت رئيس الفريق العامل (انظر الفقرتني 
، بإنشــاء الفريــق ٢٠١٠عــام  رحبــت اللجنــةُ، يف دورــا الثالثــة واخلمســني املعقــودة و  -٦

قت على أن تـدعو الـدول األعضـاء يف اللجنـة واملـراقبني الـدائمني لـديها إىل تقـدمي         فالعامل وات
معلومات عن أنشطتها ذات الصلة باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي على املـدى الطويـل وإىل   
تسمية نقاط اتصال تيسرياً إلحراز مزيد من التقـدم يف فتـرة مـا بـني الـدورات (انظـر الفقـرات        

  .)A/65/20الوثيقة  من ١٥٨و ١٥٧و ١٥٢
وعقــد الفريــق العامــل أربــع جلســات أثنــاء الــدورة الثامنــة واألربعــني للجنــة الفرعيــة       -٧

  .، واتفق على إنشاء أفرقة خرباء أثناء فترة ما بني الدورات٢٠١١العلمية والتقنية، عام 
، اختصاصــات ٢٠١١عـام   ، يف دورــا الرابعـة واخلمسـني املعقــودة  واعتمـدت اللجنـة    -٨
اللجنــة أيضـاً إىل أنــه ميكــن   وأشــارت .، املرفــق الثـاين) A/66/20فريـق العامــل وطرائـق عملــه (  ال

ألفرقة اخلرباء أن تبـدأ عملـها نظـراً ألنـه جـرى بالفعـل تسـمية رؤسـاء أفرقـة اخلـرباء والرؤسـاء            
كمـا وجهـت اللجنـة دعـوة إىل      .)A/66/20مـن الوثيقـة    ١٥٢املشاركني واخلرباء (انظر الفقرة 

األعضــاء يف اللجنــة، وإىل املنظمــات احلكوميــة الدوليــة الــيت تتمتــع بصــفة مراقــب دائــم   الــدول
لدى اللجنة، إىل تسـمية نقـاط اتصـال خاصـة بـالفريق العامـل وخـرباء مناسـبني للمشـاركة يف          

  .)A/66/20من الوثيقة  ١٥٣أفرقة اخلرباء (انظر الفقرة 
للجنة الفرعية التاسعة واألربعني، عـام  وعقد الفريق العامل ثالث جلسات أثناء دورة ا  -٩

أفرقــة اخلــرباء بــاء وجــيم ودال كانــت قــد عقــدت  أنَّ وأحــاط الفريــق العامــل علمــاً بــ .٢٠١٢
اجتماعات غري رمسيـة علـى هـامش الـدورة الثانيـة والسـتني للمـؤمتر الـدويل للمالحـة الفضـائية           

ل حلقة عمـل نظـر أثناءهـا    كما عقد الفريق العام .٢٠١١الذي عقد يف تشرين األول/أكتوبر 
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يف األنشطة اليت قامت ا أفرقة اخلرباء يف فترة ما بني الدورات واتفق علـى إرشـادات إجرائيـة    
  .، املرفق الرابع)A/AC.105/1001ألفرقة اخلرباء (

  ، ورقـات  ٢٠١٢عـام   ، يف دورـا اخلامسـة واخلمسـني املعقـودة    وعرضت على اللجنة  -١٠
 A/AC.105/C.1/L.324ل أفرقـــــة اخلـــــرباء األربعـــــة (عمـــــل تضـــــمنت عرضـــــاً خلطـــــط عمـــــ 

ــذه  .)A/AC.105/C.1/L.327و A/AC.105/C.1/L.326و A/AC.105/C.1/L.325و وأُتيحـــــــت هـــــ
وعقـدت   .الوثائق للدول األعضاء يف اللجنة، وللمراقبني الدائمني لديها إلبداء تعليقـات عليهـا  

لــدورة، واتفقــت أيضــاً علــى عقــد أفرقـة اخلــرباء األربعــة كلــها اجتماعــات علــى هــامش تلــك ا 
اجتماعات غري رمسيـة أثنـاء املـؤمتر الـدويل للمالحـة الفضـائية، املزمـع عقـده يف تشـرين األول/          

  .٢٠١٢أكتوبر 
، عقد الفريق العامل مخـس جلسـات،   ٢٠١٣ويف دورة اللجنة الفرعية اخلمسني، عام   -١١

يت كانـت قـد أتيحـت يف دورة    وعرضت عليه خطط عمـل أفرقـة اخلـرباء املـذكورة أعـاله، والـ      
وعرضــت علــى الفريــق العامــل أيضــاً، ضــمن مجلــة أشــياء، ورقــة   .اللجنــة اخلامســة واخلمســني

ـــ  ــة اجتماعــ ــدم  غرفـــ ــا مقـــ ــراً مرحليـــ ــمنت تقريـــ ــل   اًات تضـــ ــق العامـــ ــيس الفريـــ ــن رئـــ  مـــ
)A/AC.105/C.1/2013/CRP.10(.  

ت الفريـق العامـل وطرائـق    ويف دورة اللجنة الفرعية اخلمسني أيضاً، ووفقاً الختصاصا  -١٢
ــه ( ــة       A/66/20عمل ــدابري كفال ــق اخلــرباء احلكــوميني املعــين بت ــيس فري ــدم رئ ــاين)، ق ــق الث ، املرف

وإىل  .الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي عرضاً ألنشطة الفريق إىل الفريـق العامـل  
ري احلكوميـة وكيانـات   جانب ذلك، نظمت حلقـة عمـل قـدم فيهـا ممثلـو املنظمـات الوطنيـة غـ        

  .اخلاص معلومات عن جتارا وممارساا يف جمال االضطالع بأنشطة فضائية مستدامةالقطاع 
، بـأن  ٢٠١٣ومسحت اللجنة للفريق العامل، أثنـاء دورـا السادسـة واخلمسـني، عـام        -١٣

وعرضـت   .يعقد جلستني عامتني لتمكني الفريق العامل من االنتفاع خبدمات الترمجة الشـفوية 
، الـيت تضـمنت جتميعـاً ملشـاريع املبـادئ التوجيهيـة       A/AC.105/1041على الفريق العامل الوثيقة 
وعقدت أفرقة اخلرباء األربعـة كلـها اجتماعـات علـى هـامش تلـك        .اليت اقترحتها أفرقة اخلرباء

ثيقـة  الدورة، كما عقد اجتماع مشترك ألفرقة اخلرباء، اتفق فيـه علـى إتاحـة صـيغة منقحـة للو     
A/AC.105/1041 أفرقــة اخلــرباء ألــف وبــاء أنَّ إىل  وأُشــري .جبميــع لغــات األمــم املتحــدة الرمسيــة

ودال قــررت أن جتتمــع بصــورة غــري رمسيــة علــى هــامش الــدورة السادســة واألربعــني للمــؤمتر   
  .٢٠١٣الدويل للمالحة الفضائية، املزمع عقده يف أيلول/سبتمرب 
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، ورقـة  ٢٠١٤عـام   ، يف دورا احلاديـة واخلمسـني املعقـودة   ةوعرضت على اللجنة الفرعي  -١٤
عمل مقدمة من الرئيس، تضمنت اقتراحاً بشأن مشروع تقرير وجمموعة أولية من مشاريع املبـادئ  

عمـل   كمـا أتيحـت هلـا تقـارير     .)A/AC.105/C.1/L.339التوجيهية اليت سيصـدرها الفريـق العامـل (   
ــيم ودال يف ور  ــة اخلـــرباء ألـــف وجـ ــة اجتماعـــات أفرقـ  A/AC.105/C.1/2014/CRP.13( قـــات غرفـ

  .)A/AC.105/C.1/2014/CRP.16و A/AC.105/C.1/2014/CRP.15و
وعقد الفريق العامل مخس جلسات أثناء دورة اللجنة الفرعية، وعرضت عليه، ضـمن    -١٥

 مجلـة وثـائق أخــرى، ورقتـا عمـل تتعلقــان باسـتدامة أنشـطة الفضــاء اخلـارجي يف األمـد البعيــد        
ــاد الروســــي (  ــة A/AC.105/C.1/L.338و A/AC.105/C.1/L.337قــــدمهما االحتــ )، وورقــــة غرفــ

ــدمها أيضــاً االحتــاد الروســي  A/AC.105/C.1/2014/CRP.17اجتماعــات ( ــة   .) ق وتضــمنت ورق
غرفة االجتماعات ثالثة مبادئ توجيهيـة مقترحـة جديـدة، منـها اقتـراح بإنشـاء مركـز موحـد         

  .القريب من األرض حتت رعاية األمم املتحدة للمعلومات بشأن رصد الفضاء
وأجرى رئـيس الفريـق العامـل طـوال الـدورة مشـاورات غـري رمسيـة، نوقشـت أثناءهـا             -١٦

فقدمت الواليات املتحـدة اقتراحـاً مـن هـذا      .اقتراحات بشأن جتميع مشاريع املبادئ التوجيهية
ونتيجــة للمشــاورات غــري   .A/AC.105/C.1/2014/CRP.14القبيــل يف ورقــة غرفــة االجتماعــات  

 .الرمسية، قدم الرئيس ورقة غري رمسيـة تضـمنت اقتراحـاً لتجميـع املبـادئ التوجيهيـة وتصـنيفها       
واستناداً إىل ورقة العمل غري الرمسيـة هـذه، اتفـق الفريـق العامـل علـى أن يعـد الـرئيس اقتراحـاً          

ثناء دورـا السـابعة واخلمسـني    آخر لتجميع مشاريع املبادئ التوجيهية لكي تنظر فيها اللجنة أ
  .)A/AC.105/1065من املرفق الثالث للوثيقة  ١٢(انظر الفقرة 

١٧-  ملشاورات بـني الوفـود   فق الفريق العامل أيضاً على أن يقدم رئيسه اقتراحاً للترتيب وات
ــم        ــات األم ــة بلغ ــادئ التوجيهي ــة باســتخدام املصــطلحات يف املب املهتمــة بشــأن املســائل املتعلق

رئيســه ســيقوم، مبقتضــى االتفــاق الــذي أنَّ واســتذكر الفريــق العامــل  .ملتحــدة الرمسيــة الســتا
ــاء      توصــلت إليــه اللجنــة يف دورــا السادســة واخلمســني، بــإبالغ اللجنــة الفرعيــة القانونيــة أثن

  .دورا الثالثة واخلمسني مبا أحرزه الفريق العامل من تقدم يف هذا الشأن
، للفريـق العامـل   ٢٠١٤عـام    دورا السـابعة واخلمسـني املعقـودة   أتاحت اللجنةُ، يفو  -١٨

وعقـد الفريـق العامـل     .وقتاً لعقد جلسـات عامـة لكـي يسـتفيد مـن خـدمات الترمجـة الشـفوية        
وعـرض علـى الفريـق العامـل      .أثناء تلك الدورة مخس جلسات وعدداً مـن املشـاورات الرمسيـة   

دابري كفالــة الشــفافية وبنــاء الثقــة يف أنشــطة الفضــاء   تقريــر فريــق اخلــرباء احلكــوميني املعــين بتــ  
)؛ وورقـة  A/AC.105/L.290)؛ وورقـة عمـل مقدمـة مـن االحتـاد الروسـي (      A/68/189(اخلارجي 
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عمل مقدمة مـن الـرئيس تضـمنت مقترحـاً بشـأن مشـروع تقريـر وجمموعـة أوليـة مـن املبـادئ            
أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد التوجيهيــة الــيت سيصــدرها الفريــق العامــل املعــين باســتدامة  

ومقترحــاً مــن الــرئيس بشــأن جتميــع مشــاريع املبــادئ التوجيهيــة  )؛ A/AC.105/C.1/L.339البعيــد 
)A/AC.105/2014/CRP.5     ــة، مقدمــة مــن ــادئ التوجيهي )؛ وتعــديالت مقترحــة علــى مشــاريع املب

) A/AC.105/2014/CRP.16) ومجهوريــة فرتويــال البوليفاريــة (A/AC.105/2014/CRP.12باكســتان (
  .)A/AC.105/2014/CRP.22وهولندا (

) أثنـاء جلسـة واحـدة،    A/68/189وناقش الفريق العامل تقرير فريق اخلرباء احلكوميني (  -١٩
  بغيــة حتديــد أوجــه التــرابط بــني توصــيات فريــق اخلــرباء احلكــوميني والعمــل اجلــاري يف إطــار     

  .الفريق العامل
٢٠-  عــىن بالترمجــة واملصــطلحاتفـق الفريــق العامــل أي واتضــاً علــى إنشــاء فريــق مرجعــي ي. 

وتــألف الفريــق املرجعــي املعــين بالترمجــة واملصـــطلحات مــن رؤســاء أفرقــة اخلــرباء األربعـــة          
ورؤسائها املشاركني وشخص واحـد لكـل مـن لغـات األمـم املتحـدة يكـون مـن النـاطقني ـا           

صــطلحية عمليــة التنســيق عــرب الوســائل ى فريــق الترمجــة واملراجــع املوســوف يتــولَّ .ة أوىلغــكل
اإللكترونيــة يف فتــرة مــا بــني الــدورات، وســوف جيتمــع علــى هــامش دورات اللجنــة الفرعيــة    

  .العلمية والتقنية ودورات اللجنة
وقد واصل فريـق اخلـرباء بـاء مشـاوراته غـري الرمسيـة بشـأن تقريـره علـى هـامش دورة             -٢١

ملـــــه إىل الفريـــــق العامـــــل يف الوثيقـــــة    اللجنـــــة الســـــابعة واخلمســـــني، وقـــــدم تقريـــــر ع    
A/AC.105/2014/CRP.14.  

ــة      نَّ ونظــراً أل  -٢٢ ــة الرابع مــدة خطــة عمــل الفريــق العامــل الــيت اتفــق عليهــا يف دورة اللجن
، انتهت يف دورة اللجنة السابعة واخلمسـني، فقـد ناقشـت اللجنـة مسـألة      ٢٠١١ عام نيواخلمس

من تقريـر   ١٩٩ويرد يف الفقرة  .عمل الفريق العاملمتديد خطة العمل ووضع إطار زمين إلجناز 
ــة ( ــنص) خمطــط زمــين مفصــ  A/69/20اللجن ــة يف صــيغتها     ل ي ــادئ التوجيهي ــع املب ــى أن توض عل

  .٢٠١٦النهائية، وتقَر من جانب اللجنة، وتحال إىل اجلمعية العامة العتمادها، يف عام 
عتبــاره التعليقــات واالقتراحــات الــواردة قبــل  رئــيس الفريــق العامــل، آخــذاً يف ا عــدوأَ  -٢٣

 ثـــة مـــن مشـــاريع املبـــادئ  دورة اللجنـــة الســـابعة واخلمســـني وأثناءهـــا وبعـــدها، جمموعـــة حمد
)A/AC.105/C.1/L.340(.       ــاد ــل انعق ــة هــذه قب ــة احملدث ــادئ التوجيهي وقــد عممــت مشــاريع املب

  .ف ينظر فيها أثناء تلك الدورة، وسو٢٠١٥الفرعية، عام الدورة الثانية واخلمسني للجنة 


