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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
 يف األغراض السلمية   

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 الدورة التاسعة واألربعون

 ٢٠١٢فرباير / شباط١٧- ٦فيينا، 
 * من جدول األعمال املؤقت١٤ند الب

       استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد
لقة باستدامة أنشطة الفضاء معلومات عن اخلربات واملمارسات املتع    

     اخلارجي يف األمد البعيد
     مذكّرة من األمانة    

     مةمقّد  -أوال  
ــضاء          -١ ــشطة الف ــين باســتدامة أن ــل املع ــق العام ــق عمــل الفري ــصاصات وطرائ ــاً الخت وفق

اخلارجي يف األمد البعيـد التـابع للجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة، الـيت اعتمـدهتا جلنـة اسـتخدام                       
 ٢٠١١ضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية يف دورهتـا الرابعـة واخلمـسني املعقـودة يف عـام                     الف
)A/66/20 ــاين ــة    )، املرفــق الث ــة، واملنظمــات احلكومي ــدول األعــضاء يف اللجن ــة ال ، دعــت األمان

الدولية اليت هلا صفة مراقب لدى اللجنة، واملنظمات غري احلكومية الدوليـة ذات صـفة مراقـب                 
 وهيئـات األمـم املتحـدة واهليئـات احلكوميـة الدوليـة، ومنظمـات وهيئـات دوليـة                   لدى اللجنـة،  

ــا بأحكــام الفقــرتني    ــصاصات، إىل أن تقــدِّم معلومــات عــن   ١٧ و١٦أخــرى، رهن  مــن االخت
––––––––––––––––––––––––––– 
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خرباهتا وممارساهتا اليت قد تكون ذات صلة باستدامة أنشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد                  
واملمارسات اليت تتبعها يف القيام بأنشطة الفضاء املستدامة، فـضال          وعن اخلربات اليت اكتسبتها     

 .عن الكيفية اليت تتوّخى هبا االضطالع بأعمال يف إطار املوضوع

 إىل املعلومــات الــواردة مــن الــدول األعــضاء وقــد أَعــّدت األمانــة هــذه الوثيقــة اســتناداً  -٢
يرلنـدا الـشمالية، اليابـان؛ ومـن     يـا العظمـى وإ  ملكة املتحدة لربيطان أستراليا، بلجيكا، امل  : التالية  

ــة الــيت   ــة التالي ــة الدولي ــة  املنظّمــة احلكومي منظمــة التعــاون :  هلــا صــفة مراقــب دائــم لــدى اللجن
 هلــا صــفة الفــضائي آلســيا واحملــيط اهلــادئ؛ ومــن املنظمــات غــري احلكوميــة الدوليــة التاليــة الــيت 

حتـاد الـدويل للمالحـة الفـضائية، ومؤسـسة      جلنة أحبـاث الفـضاء، واال  : مراقب دائم لدى اللجنة   
 .العامل اآلمن، واجمللس االستشاري جليل الفضاء

    
     الردود الواردة من الدول األعضاء  -ثانيا  

   أستراليا    
 ]نكليزيةباإل: األصل[

     ]٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٠[
لرئيـسية املتـصلة   احلكومة األسترالية طرٌف يف مجيع معاهـدات املتحـدة األمـم املتحـدة ا          

بالفضاء، مبا يف ذلك معاهدة املبادئ املنظمة ألنـشطة الـدول يف ميـدان استكـشاف واسـتخدام                  
، وتـدعم التعـاون   ١٩٦٧الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى لعام     

 .الدويل من خالل هذه املعاهدات واالتفاقات الدولية األخرى

مبـادئ سياسـة وطنيـة يف    "ألسترالية إطار سياسـة عامـة بعنـوان         وقد وضعت احلكومة ا     
ويتمثـل أحـد مبـادئ      . ، وهو حيّدد إطـار عمـل بـشأن اسـتدامة الفـضاء            "جمال الصناعة الفضائية  

وستواصـل أسـتراليا    ". املـسامهة يف هتيئـة بيئـة فـضائية مـستقرة          "السياسة العامة الرئيسية هذه يف      
لـى الـصعيد الـدويل علـى حنـو يراعـي القواعـد، وتـشجيع             دعم سبل الوصول إىل بيئة الفـضاء ع       
 .سمة بروح املسؤوليةأنشطة الفضاء السلمية واآلمنة واملّت

كما تشجِّع احلكومة األسترالية استدامة الفضاء من خـالل دعـم املـشاريع الـيت ُتـسهم                   
وهـــذا يـــدعم هـــدف الـــسياسة العامـــة . اســـتدامتهاضـــمان أمـــان بيئـــة الفـــضاء اخلـــارجي ويف 
وعوجلـت هـذه املـسألة أيـضا يف       . ل يف ضمان احلصول على القدرات الفـضائية       سترالية املتمثّ األ

فمـن خـالل هـذا املبــدأ    ". كفالـة احلـصول علـى القـدرات الفـضائية     "إطـار املبـدأ الثـاين املعنـون     
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املتعلق بالسياسة العامة، تأمل أستراليا ضمان احلـصول علـى الـنظم الفـضائية املرنـة الـيت نعتمـد                    
 .ة ألمننا الوطين واقتصادنا وبيئتنا ورفاهنا االجتماعي يف املستقبليها اآلن وتلك املهّمعل

أنــشطة إطــالق األجــسام يف   ولــدى احلكومــة األســترالية أيــضا الئحــة تنظيميــة حتكــم    
ــا الرعايــا األســتراليون      ــضاء الــيت يقــوم هب ــب التــراخيص والــسالمة الفــضائية    وينفّــ. الف ذ مكت

التنظيمية وقواعد السالمة اخلاصة باألنشطة الفضائية يف أستراليا والـيت يقـوم            األسترايل القواعد   
ــتراليون يف اخلــارج   ــا األس ــولّ. هب ــشطة      ويت ــانون األن ــاذ أحكــام ق ــسؤولية عــن إنف ــب امل ى املكت

 ).٢٠٠١(واللوائح املتعلقة باألنشطة الفضائية ) ١٩٩٨(الفضائية 

تعمـل أسـتراليا يف     يـة بـأحوال الفـضاء، و       أمهيـة التوع   وتدرك احلكومـة األسـترالية أيـضا        
 .شراكة مع الواليات املتحدة بشأن هذه املسألة

كومة األسـترالية مـشروعا بعنـوان       وقد مّول برنامج أحباث الفضاء األسترايل التابع للح         
ىل إجيــاد حــل فّعــال ويهــدف املــشروع إ". طة أشــعة الليــزراقتفــاء احلطــام الفــضائي آليــا بواســ"

ؤ باملدارات من خـالل إظهـار دقـة أعلـى بكـثري يف مـدارات الـسواتل                  قني يف التنبّ  ملسألة عدم الي  
ــاً     ُيــسهم و. يــاً كلّباســتخدام حمطــة اقتفــاء بواســطة أشــعة الليــزر تــشغَّل عــن بعــد تــشغيال مؤمتت
 .املشروع بنتائج هامة يف جمال البحث والتطوير يف إطار صناعة الرصد الفضائي

ــد مــن ا     ــة يف جمــال  "لتفاصــيل بــشأن وميكــن االطــالع علــى مزي ــسياسة الوطني ــادئ ال مب
، والالئحة التنظيمية وقواعد السالمة اليت ُوضعت ملكتب التراخيص والسالمة          "الصناعة الفضائية 

 .www.space.gov.au: الفضائية، وبرنامج أحباث الفضاء األسترايل يف املوقع الشبكي التايل
    

   بلجيكا    
 ]نكليزيةباإل: األصل[

     ]٢٠١١سبتمرب /ل أيلو٧[
تعترب بلجيكا موضوع استدامة أنشطة الفضاء يف األمد البعيد من أهم املواضيع اليت ُتعىن   

ولـيس التحـّدي هـو أن تثبـت الـدول      . هبا جلنة استخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية      
 تقـوم األوسـاط     األعضاء يف اللجنة فعالية هذه اللجنة واهليئات التابعة هلـا فحـسب، بـل أيـضا أن                

الفضائية باستنباط حلول لضمان استخدام الفضاء اخلـارجي اسـتخداما مـستداما وسـليما لـصاحل         
 .مجيع الدول

بــاع هنــج تقــين يف التعامــل مــع الــشواغل واملــسائل وتــدعم بلجيكــا منــذ وقــت مبكّــر اّت  
ينبغـي أن تتـاح   و. الرئيسية اليت حّددت كأساس لعمل الفريق العامـل وأفرقـة اخلـرباء التابعـة لـه            
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 على طلـب مـن رئـيس        ألفرقة اخلرباء تلك إمكانية تقييم مشاريع الوثائق اليت يعدها اخلرباء بناءً          
 العمل الذي سبق أن أجنزه فريـق براشـيه والوثيقـة الـيت              وترى بلجيكا أنَّ  . كل فريق من اخلرباء   

تقترح بلجيكـا أيـضا أن   و. ها أعضاء أفرقة اخلرباءنشرها ميكن أن ختدم هذا الغرض، إذا ما أقرّ        
 :فريق من اخلرباء على ثالثة أبعادز عمل كل يركّ

حتديد واستعراض التدابري أو اآلليـات أو اإلجـراءات الوطنيـة والدوليـة احلاليـة                 )أ(  
 ؛ا يتعلق باملوضوع املراد معاجلتهاملتخذة فيم

يت تــشوب أو أوجــه القــصور الــ جنــازاتتقيــيم النتــائج اإلجيابيــة والــسلبية، واإل  )ب(  
 ؛أو اآلليات أو اإلجراءات القائمةالتدابري 

صــياغة واقتــراح إمكانيــة متديــد التــدابري أو اآلليــات أو اإلجــراءات القائمــة أو   )ج(  
 .إجراء تصحيحات وحتسينات عليها أو تكميلها

ولــذا تقتــرح بلجيكــا أن ينــشئ رئــيس كــل فريــق مــن اخلــرباء بأســرع مــا ميكــن جلنــة     
ورقة غري رمسية تعمَّم بالربيد اإللكتـروين علـى    ثة أو أربعة خرباء لكي ُتعدَّصياغة مؤلّفة من ثال 

أعضاء فريق اخلرباء، وتدعو فيها إىل إبداء جولة أوىل من التعليقات أو املالحظـات أو األفكـار         
ويف هنايـة هـذه اجلولـة األوىل، ميكـن تنظـيم            . دم إىل الرئاسـة قبـل موعـد حمـدّ         أو املقترحات تقدّ  

 . لفريق اخلرباء ملناقشة النتائج وآفاق العمل املقبلاجتماع
    

   اليابان    
 ]نكليزيةباإل: األصل[

     ]٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١١[
   البعيد اخلربات واملمارسات املتصلة باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد

 وبطقس الفضاء يف اليابان
  

    األمد البعيداستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف   - أوالً  
   خلفية البيئة املدارية  - ألف  

غــري أنــه .  مــن تكــّون احلطــام الفــضائي يف معظــم البلــدان ُبــذلت جهــود كــبرية للحــدّ   
 :أخذ يف االعتبار النقاط التاليةينبغي، من منظور االستدامة يف األمد البعيد، أن ن
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ــادئ الت         )أ(   ــن وضــع املب ــرغم م ــى ال ــدهور عل ــذة يف الت ــام آخ ــة احلط ــة بيئ وجيهي
لتخفيف احلطام الفضائي للجنة استخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية وغريهـا مـن                  

 املعايري الدولية والوطنية؛

 ال ميكن جتاهل خطر االصطدام يف املناطق املدارية املكتظة؛  )ب(  

كـوين احلطـام    سيكون التصادم بني األجسام املوجودة هو املـصدر الرئيـسي لت            )ج(  
 .بل القريبيف املستق

، ينبغي التأكيد على الوقاية من الضرر الناجم عن االصـطدام باألجـسام املداريـة،               ولذا  
 :ن احلطام، وذلك بالطرق التاليةباإلضافة إىل احلد من تكّو

ُسـحب احلطـام   مبـا يف ذلـك   (الوقاية من االصـطدامات بقطـع احلطـام الكـبرية           )أ(  
 ؛)ي مباشرةبعد التشظّ

 الصطدام بالنظم الفضائية املأهولة أثناء مرحلة اإلطالق؛الوقاية من ا  )ب(  

 .الوقاية من الضرر الناجم عن االصطدام بقطع احلطام الصغرية  )ج(  
    

   اخلربات املكتسبة واملمارسات املّتبعة يف اليابان  - باء  
تنفّذ اليابان، وال سيما عن طريق الوكالة اليابانية الستكشاف الفـضاء اجلـوي، تـدابري                 

ومـن املفيـد لوضـع تـدابري شـاملة      . ن احلطام، كما ُتعـىن باحلمايـة مـن االصـطدام          من تكوّ  حّدلل
كـشف  "، و "تـدابري وقائيـة   "ل يف   باُع طريقة التخطيط للطـوارئ الـيت تتمثّـ        فيما يتعلق باحلطام اتّ   

  ".تدابري دائمة"و" إجراءات فورية"، و"التهديدات
    

  ية املرتبطة باملواضيع اليت ُيعىن هبا املمارسات واإلجراءات والقواعد التقن  - ١  
    فريق اخلرباء باء

    احلطام الفضائي  )أ(  
 : احلطام الفضائي وانتشاره ما يلي من تكّونتشمل تدابري احلّد  

) وكالـة الفـضاء اليابانيـة     (ء اجلـوي    تطبيق الوكالة اليابانية الستكـشاف الفـضا        )أ(  
بات ختفيف احلطـام الفـضائي املبّينـة يف     ملتطلّالًملعيار لتخفيف احلطام الفضائي يكاد يكون معاد  

 ؛)ISO 24113(نظّمة الدولية للتوحيد القياسي  الصادر عن امل٢٤١١٣املعيار 
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، "األجــسام املتــصلة ببعثــة فــضائية    "سألةمبــاالمتثــال اجليــد للمعيــار املتعلــق      )ب(  
". احملميـة  األرضـي التـزامين  إزالة األجسام الفضائية من منطقة املـدار  "، و"يوالوقاية من التشظّ "

 .وحدِّدت بعض اجملاالت اليت حتتاج إىل حتسني

وفيما يتعلق باإلخطـار بعـودة األجـسام الفـضائية إىل املـدار واملـواد اخلطـرة علـى مـنت                        
تلك األجسام، ُتلزم وكالة الفضاء اليابانية املشغلني باالمتناع عن استخدام املواد الـيت ال تنـدثر              

دة الغـالف اجلـوي بـسبب ارتفـاع درجـة ذوباهنـا أو حتّملـها درجـة حـرارة حمـدّ                   بعد العودة إىل    
 .وينبغي تشجيع ذلك يف مجيع أحناء العامل. عالية

رات واإلمكانيــات التقنيــة املتعلقــة بإزالــة احلطــام الفــضائي، جتــري وفيمــا يتعلــق بــالتطّو  
تخدام نظـــام احلبـــل اليابـــان حبوثـــا بـــشأن تقنيـــات إزالـــة األجـــسام الفـــضائية، وال ســـيما باســـ  

 .الكهروديناميكي الفضائي
    

   العمليات الفضائية  )ب(  
جيري تقييم التـزامن باسـتخدام املعلومـات املتاحـة يف العـامل، وسـيتم ختطـيط منـاورات                 

 .تفادي االصطدامات، إذا لزم األمر

وتوّجــه وكالــة الفــضاء اليابانيــة إخطــارات قبــل اإلطــالق وفقــا ملدونــة قواعــد ســلوك      
. ي، وجتري حتليال الحتمال االصطدام بالنظم املأهولة وتراقـب الفـسحة الزمنيـة لإلطـالق              الها

ــ صــطدام باألنظمــة مي خــدمات اإلطــالق يف العــامل علــى جتّنــب اال  ع تــشجيع مقــدِّومــن املتوقّ
 .طالقاملأهولة عند اإل

    
   يف جمال التوعية باألحوال الفضائية أدوات لدعم أنشطة التعاون  )ج(  

ــا يت   ــيم املخــاطر وختطــيط       فيم ــصال هبــم، لتقي ــات االت ــشغلني ومعلوم ــسجالّت امل ــق ب عل
مناورات تفادي االصطدامات، يتوقّع أن تكون املعلومات عن حالـة املركبـات الفـضائية املقتربـة                
من الغالف اجلوي وعن جهة االتصال املعنية هبـا متاحـةً علـى املوقـع الـشبكي لألمـم املتحـدة يف                      

 .الوقت املناسب

ــة وغــري العاملــ      وفي   ــات عــن األجــسام الفــضائية العامل ــا مــا خيــّص مجــع البيان ة، وتبادهل
 :ونشرها

ــوفّ  )أ(   ــسجيل      ت ــة لألمــم املتحــدة معلومــات عــن وقــت ت ــة الفــضاء الياباني ر وكال
اجلسم الفضائي ووقت توقّف خدمتـه أو خروجـه مـن املـدار األرضـي، وفقـا التفاقيـة تـسجيل          
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ارجي والتوصــيات املتعلقــة بتعزيــز ممارســة الــدول واملنظمــات  األجــسام املطلقــة يف الفــضاء اخلــ
 ؛ يف جمال تسجيل األجسام الفضائيةاحلكومية الدولية

تنــشر وكالــة الفــضاء اليابانيــة معلومــات عــن إطــالق الــسواتل يف املــدار وعــن   )ب(  
 ؛ تشغيلها يف املدار عند االقتضاءحالة

ملعلومـات املتعلقـة باألجـسام الفـضائية        هتدف وكالة الفضاء اليابانيـة إىل تبـادل ا          )ج(  
 .العاملة وغري العاملة من خالل استخدام وحتسني املوقع الشبكي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي

 :وفيما يتعلق بتخزين وتبادل املعلومات التشغيلية  

ــات         )أ(   ــن البيان ــة م ــة باخلــصائص املداري ــات املتعلق ــى املعلوم ميكــن احلــصول عل
 ؛مد عليها اليابان أساساً املتحدة، اليت تعتاملفهرسة للواليات

إذا تسّبب أحـد الـسواتل العاملـة يف حـدوث تـشظّ، فيجـب علـى املـشّغل أن                      )ب(  
 .ع من السلطة املختصة أن ختطر العامل هبذا احلادثويتوقّ. خيطر بذلك املنظمة املختصة

    
   مسائل أخرى  )د(  

 H-II وكالة الفضاء اليابانية مركبـة النقـل         فيما يتعلق بعمليات االلتقاء والتقارب، تشّغل       
اســتنادا إىل اإلجــراءات املتفــق عليهــا دوليــا بــشأن عمليــات التقــاء األجــسام الفــضائية وتقارهبــا  

ــدار   ــا عــن امل ــات إخراجه ــيين     . وعملي ــق وإجــراءات التواصــل الب ــا حتــّدد يف قواعــد التحلي كم
ــضائي واإلخطــار     ــراب احلطــام الف ــشغيلي إجــراءات كــشف اقت ــادي اصــطدامه   الت ــشأنه وتف  ب

 .بأجسام أخرى

ع مـن   ويتوقّـ . ويكون وقع ارتطـام األجـسام الـصغرية خطـريا علـى املركبـات الفـضائية                 
األمم املتحدة أن تشجِّع املعاهد األكادمييـة علـى دراسـة منـاذج جتمُّعـات قطـع احلطـام الـصغرية                   

 .وتصميم تدابري احلماية الفّعالة من حيث التكلفة

ــرب اجلــود    ــة وتعت ــة والَعَولّي ــسيني املنيع ــسألة احلطــام رئي ــى تقاســم  .  يف م ــشجَّع عل وي
التكنولوجيات الناضجة مع اجلهـات احلديثـة العهـد بامليـدان ومـع الطـالب، مـن خـالل معـايري               

 .وغريها من املعايري الدولية )ISO(اإليسو 
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  رجي العالقة باألعمال احلالية اليت تضطلع هبا جلنة استخدام الفضاء اخلا  - ٢  
   يف األغراض السلمية وغريها من اهليئات

ميكن تشجيع مناذج جتّمعات قطع احلطام الصغرية وتصميم تـدابري احلمايـة الفّعالـة مـن         
 .حيث التكلفة يف أعمال جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي

 .ةّيِلَووميكن أن تقوم اإليسو بتعزيز معايري ضمان اجلودة والع  
    

   عالقة املسامهة املقّدمة بأفرقة اخلرباء األخرى  - ٣  
 .مع فريق اخلرباء دال" اجلودة والعَوِلّية"ينبغي مناقشة االقتراح بشأن   

    
   طقس الفضاء  - ثانيا  

   الرصد الفضائي  )أ(  
: ئــة الفــضائية باســتخدام مخــسة ســواتلتقــوم وكالــة الفــضاء اليابانيــة حاليــا بقيــاس البي  

 وسـاتل  ،)GEO 1( ١، وسـاتل لرصـد األرض   )LEO 2 (٢  ذي مـدار أرضـي مـنخفض   سـاتل 
ــان     ؛١ذي مــدار شــبه مســيت،   ــة والياب . ووحــدة التجــارب املــشتركة بــني حمطــة الفــضاء الدولي

 .وجرى توفري البيانات بصورة آنية أو شبه آنية، تبعا للحالة، عرب موقع وكالة الفضاء اليابانية

ــوطين     ــا املعلومــات واالتــصاالت كمــا يقــوم املعهــد ال جبمــع البيانــات عــن    لتكنولوجي
وتقّدم البيانات املتعلقة بالريـاح الشمـسية       . الرياح الشمسية باستخدام احملطة األرضية التابعة له      

 .عرب موقع املعهد بصورة آنية
    

   الرصد األرضي  )ب(  
التــصاالت يقــوم بالرصــد األرضــي كــلٌّ مــن املعهــد الــوطين لتكنولوجيــا املعلومــات وا   

 .ومركز حبوث البيئة الفضائية يف جامعة كيوشو

وجيـري  . فاملعهد جيري األرصاد الشمسية بواسطة مقـراب بـصري ومقـراب السـلكي              
 .توفري البيانات آنيا عرب املوقع الّشبكي للمعهد

 موقعـا  ٥٠أّما مركز حبوث البيئة الفضائية فقد نشر نظما لقياس املغنطيسية يف أكثر من                
 .وتقّدم البيانات عرب املوقع الشبكي للمركز بصورة آنية أو شبه آنية. اء العامليف أحن
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   منذجة طقس الفضاء  )ج(  
كمـا  . ة مناذج لطقس الفضاء يف اليابان، جيـري وضـُع معظمهـا يف اجلامعـات        هناك عدّ   

لرصـد  تعكف وكالة الفضاء اليابانية على تطوير منوذج لإلشعاع الفضائي اسـتنادا إىل بيانـات ا              
متوســط يعتمــد علــى النــشاط    /وهــو منــوذج جتــرييب  . ةالــيت مجعتــها الــسواتل التابعــة للوكالــ    

 ورقـة حبثيـة أظهـرت فيهـا منوذجــا     ٢٠١١ونـشرت وكالـة الفـضاء اليابانيـة يف عـام      . الشمـسي 
 .ديناميا جديدا

    
   أداة التنبؤ بأحوال طقس الفضاء  )د(  

التــصاالت علــى تطــوير جهــاز حملاكــاة يعمــل املعهــد الــوطين لتكنولوجيــا املعلومــات وا  
، ٢٠١١ويف عـام    . مبعلومات آنية عن الرياح الشمـسية      وهو جهاز يسهم  الفضاء األرضي آنيا    

وميكــن للجمهــور . جنــح املعهــد يف حــساب بيئــة البالزمــا الفــضائية علــى مقربــة مــن الــسواتل   
فـضاء األرضـي، وذلـك    االطالع بدون قيد على بيانات املعهد املستقاة بواسطة تقنيـة حماكـاة ال        

 .عرب املوقع الشبكي للمعهد
    

   معيار صنع السواتل  )ه(  
. لطقــس الفــضاء آثــار علــى محــوالت الــسواتل وعلــى الظــواهر الفريــدة، وغــري ذلــك     

 .وتنقّح وكالة الفضاء اليابانية الوثيقة املتعلقة مبعيار صنع السواتل
    

   اليةيرلندا الشمملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإامل    
 ]نكليزيةباإل: األصل[

     ]٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٤[
   مقّدمة  -١  

جّسدت العديد من الـدول التزاماهتـا مبوجـب معاهـدات الفـضاء اخلـارجي مـن خـالل               
يرلنـدا الـشمالية حيـز      ملكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وإ       وقد وضعت امل  . سّن تشريعات وطنية  

وعندما وضـعت معاهـدات الفـضاء اخلـارجي،         . ١٩٨٦عام  التنفيذ قانون الفضاء اخلارجي يف      
غري أن املعاهدات واللوائح التنظيمية الوطنية مرنة مبـا فيـه           . مل يكن هناك فهم للحطام الفضائي     

الكفاية ملعاجلة هذه املسألة بطريقة فّعالة، باالعتماد على أفضل املمارسات ومـدونات القواعـد              
 .ري لتخفيف احلطام الفضائيواملبادئ من أجل تشجيع اعتماد تداب
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وهنــاك حاليــا عــدد مــن املعــايري واملبــادئ التوجيهيــة علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل     
وُتـسلِّم الـدول املرتـادة للفـضاء بأمهيـة تـدابري            . لتقليل تكوين احلطام ومحاية املركبات الفـضائية      

داريـة مـستقبال بطريقـة      وتلك خطوة رئيـسية يف إدارة تطـور البيئـة امل          . التخفيف من هذا القبيل   
 .عادلة ومنصفة، ألن كثريا من ممارسات ختفيف احلطام تنطوي على تكاليف

وحرصا على أالَّ ُيضر تطبيق تدابري التخفيف هذه بالقدرة التنافسية العملياتيـة، جيـب أن      
ولكـي تكـون املمارسـات املتعلقـة        . قةيعترف هبا ويطّبقها مجيع مستخدمي الفـضاء بطريقـة منـسّ          

 مـن عناصـر العمليـات الـيت ُتجـرى      سقاًالة، ال بد أن تصبح عنصرا أصيال ومتّ       تخفيف احلطام فعّ  ب
وعنــدما يتــسّنى جتــسيد هــذه املمارســات يف  . أة وخمّصــصةيف املــدار بــدل أن تكــون ممارســة جمــزّ 

لون ملزمني مبراعاة مسألة ختفيف احلطـام الفـضائي خـالل مجيـع     التشريعات الوطنية، يصبح املشغّ  
ص النـهائي مـن     حل البعثة، بدءا مـن التحديـد األويل للبعثـة ودراسـات اجلـدوى وحـىت الـتخلّ                 مرا

ويعتــرب قــانون اململكــة املتحـدة للفــضاء اخلــارجي أساســا ملـنح التــراخيص لألنــشطة الــيت   . احلطـام 
يقوم هبا رعايـا اململكـة املتحـدة يف جمـال الفـضاء، وجـرى يف اآلونـة األخـرية تكييـف التقييمـات                        

ية لتشمل مراعاة ممارسات ختفيف احلطـام الفـضائي عنـد البـت يف مـسألة إصـدار التـرخيص                    التقن
 .م الطلبملقدِّ
    

   قانون الفضاء اخلارجي  - ٢  
شطة الفـضاء  م أنـ  هو األساس القـانوين الـذي يـنظّ      ١٩٨٦قانون الفضاء اخلارجي لعام       

م هبـا األشـخاص املرتبطـون    اليت يقو) طالق األجسام الفضائية وتشغيلها   مبا يف ذلك إ   (اخلارجي  
ومينح القانون صالحيات إصدار التـراخيص وغريهـا مـن الـصالحيات لـوزير              . باململكة املتحدة 

ويــضمن قــانون االمتثــال . الدولــة الــذي يعمــل مــن خــالل وكالــة الفــضاء يف اململكــة املتحــدة  
لفـضاء اخلـارجي    اللتزامات اململكة املتحدة مبوجب االتفاقيات الدوليـة الـيت تتنـاول اسـتخدام ا             

 :وهذه االتفاقيات هي. يها اململكةعت علواليت وقّ

ــدان استكــشاف واســتخدام         )أ(   ــدول يف مي ــشطة ال ــة ألن ــادئ املنظم ــدة املب معاه
 ؛)معاهدة الفضاء اخلارجي(األخرى الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية 

وإعـادة املالحـني الفـضائيني وإعـادة        االتفاق اخلاص بإنقاذ املالحني الفضائيني        )ب(  
 ؛) اإلنقاذاتفاق(األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي 

اتفاقيـة  (ام الفـضائية    اتفاقية املسؤولية الدولية عن األضرار الـيت حتـدثها األجـس            )ج(  
 ؛)املسؤولية
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 ).اتفاقية التسجيل(اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي   )د(  

 إذا اقتنــع بــأن قــانون الفــضاء اخلــارجي، ال ميــنح وزيــر الدولــة ترخيــصا إالّ  ومبوجــب   
األنــشطة الــيت يــؤذن هبــا مبوجــب التــرخيص لــن هتــّدد الــصحة العامــة أو ســالمة األشــخاص أو  

سقة مــع االلتزامــات الدوليــة للمملكــة املتحــدة ولــن متــّس  املمتلكــات، وأهنــا ســوف تكــون متـّـ 
 وزير الدولة ُيلزم املرّخص له بالقيام بالعمليـات علـى      كما أنَّ  .باألمن القومي للمملكة املتحدة   

ــة األرض، وحيــول دون       ــع تلــوث الفــضاء اخلــارجي أو حــدوث تغــيريات ســلبية يف بيئ حنــو مين
اخلــارجي واســتخدامه يف الفــضاء التــداخل مــع أنــشطة جهــات أخــرى يف ميــدان استكــشاف   

 .األغراض السلمية

بة على إحلـاق ضـرر أو    بتأمني نفسه ضد املسؤولية املترّتوُيلزم وزير الدولة املرّخص له     
خــسارة بــأطراف ثالثــة، يف اململكــة املتحــدة أو يف مكــان آخــر، نتيجــة لألنــشطة املــأذون هبــا     

ص له، فضال عن ذلك، تعـويض حكومـة صـاحبة اجلاللـة             ن على املرخّ  ويتعّي. مبوجب الرخصة 
اوى قـضائية ترفـع ضـد احلكومـة يف حالـة            يف اململكة املتحدة عن أّي مطالبـات ناشـئة عـن دعـ            

 .ص له واليت ينطبق عليها القانونوقوع ضرر أو خسارة بسبب األنشطة اليت قام هبا املرّخ

مراعـاة الـصحة العامـة     : ويوفّر قانون الفضاء اخلارجي الرقابـة التنظيميـة الالزمـة ملـا يلـي               
قترحة على البيئة؛ وتقييم آثارها على      والسالمة العامة وسالمة املمتلكات، وتقييم أثر األنشطة امل       

 .األمن القومي ومصاحل السياسة اخلارجية؛ وحتديد املسؤوليات املالية وااللتزامات الدولية
    

   عملية الترخيص والتقييم التقين  - ٣  
ــة            ــى إطــالق مركب ــب عل ــّدم الطل ــدرة مق ــدى ق ــد م ــسالمة إىل حتدي ــيم ال يهــدف تقي

ول عــن  املــرّخص لــه هــو املــسؤونظــرا إىل أنَّ. لتــها بأمــاناإلطــالق املقترحــة ومحو) مركبــات(
م الطلب فهمه للمخاطر القائمـة وينـاقش الكيفيـة الـيت     ، فمن املهم أن يثبت مقّدالسالمة العامة 

ي وبعـضها   وهنـاك عـدد مـن التحلـيالت التقنيـة، بعـضها كمّـ             . سيتم هبا تنفيذ العمليـات بأمـان      
 عمليـات اإلطـالق التجاريـة       ءهـا مـن أجـل إثبـات أنَّ        م الطلـب إجرا   نوعي، اليت جيب على مقدِّ    

ويغلـب أن تركّـز التحلـيالت الكميـة         . لن تنطـوي علـى أي خطـر غـري مقبـول يهـّدد اجلمهـور               
ــة نظــم الــسالمة احليويــة وأدائهــا لوظائفهــا واحملــاذير املرتبطــة باملعــدات احلاســوبية،      علــى عولّي

فـراد بـالقرب مـن موقـع اإلطـالق وعلـى            وخطر تلك احملاذير علـى املمتلكـات العامـة وعلـى األ           
. طول مسار الرحلة الفضائية وعلى السواتل واملركبـات الفـضائية األخـرى املوجـودة يف املـدار              

م الطلـب، مثـل سياسـات     أّما التحليالت النوعيـة فتركـز علـى الـسمات التنظيميـة اخلاصـة مبقـدِّ               
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ت األفـراد الرئيـسيني وواجهـات       الوإجراءات السالمة املتعلقة باإلطالق، واالتـصاالت، ومـؤهّ       
 .التواصل الداخلية واخلارجية احليوية

قـا  وميكن تصنيف مراحـل إطـالق محولـة يف املـدار واملخـاطر املرتبطـة هبـذه العمليـة وف                     
 :ملراحل البعثة العامة كما يلي

  اإلطالقما قبل •

 اإلطالق •

 الوصول إىل املدار •

 العودة إىل الغالف اجلوي •

ر يف الوثــائق التقنيــة اخلاصــة بطلــب احلــصول علــى لــب أن يــوفّم الطوجيــب علــى مقــدِّ  
، تقييمـا للمخـاطر علـى الـسالمة العامـة          ١٩٨٦ترخيص مبوجب قانون الفضاء اخلـارجي لعـام         

واملمتلكــات، يــشمل كــل مرحلــة مــن مراحــل البعثــة ذات صــلة بالعمليــات املقترحــة والنــشاط 
 :وينبغي أن يشمل التقييم ما يلي. املرّخص به

ر علـى   مناقشة األعطال اليت ميكن أن حتدث يف املركبة واحلمولة واليت قد تـؤثّ              )أ(  
 ؛)سالمة مركبات فضائية عاملة أخرىمبا يف ذلك (السالمة 

مـن الناحيـة    تقدير احتماالت وقوعها، مشفوعةً ببيانات عولّية املركبة، سـواء            )ب(  
 ؛النظرية أو التارخيية

 .تلك األعطالبة على دراسة اآلثار املترّت  )ج(  

 :قتضاء، أن يتناول التقييم ما يليوينبغي، عند اال  

 املخاطر املرتبطة مبدى اإلطالق؛  )أ(  

اء وقـع  ض هلـا املنـاطق البعيـدة عـن موقـع اإلطـالق مـن جـرّ                خاطر الـيت تتعـرّ    امل  )ب(  
 ؛دات البعثة اليت يتم التخلّص منهاارتطام مع

 ؛خماطر التحليق  )ج(  

أو تكـوين احلطـام، وذلـك       /، مبـا يف ذلـك خطـر االصـطدام و          اريـة املخاطر املد   )د(  
 ؛مركبة ومحوالهتابسبب املدارات الوسيطة والنهائية للطبقات العليا لل

 .خماطر عودة الطبقات العليا للمركبة ومحوالهتا إىل الغالف اجلوي  )ه(  
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يـد  ويستخدم تقييم املخاطر بعد ذلك كأسـاس لالسـتعراض الـذي جيريـه املقيِّمـون لتحد              
وتــستند . مـدى امتثـال األنـشطة املقترحـة مـن مقـّدم الطلـب ملقتـضيات قـانون الفـضاء اخلـارجي           

معايري التقييم النوعية والكمية املستخدمة إىل املعايري واملمارسات اليت تطبقهـا طائفـة متنوعـة مـن                 
يص، مـن  ىل فهم النهج الذي اقترحـه طالـب التـرخ      إويف كل حالة، يسعى املقّيم      . يةاهليئات الرمس 

أجل احلكم على نوعية هذه العملية، والتأكّد من درجة االتـساق يف إطـار املـشروع، والنظـر يف                   
فعالية التكنولوجيا أو العملية املقترحة، وإثبات مطابقتها ملعايري قطـاع الـصناعة املعـين أو الوكالـة      

ــانون الفــضاء اخلــارجي   ــة وملتطلبــات ق ــائق، ت . املعني ــائق مــن  ويف الترتيــب اهلرمــي للوث كــون الوث
 هـي   ١املستوى صفر هي اليت حتّدد االلتزامات الدولية للمملكة املتحدة، والوثـائق مـن املـستوى                

 هـي الـيت     ٢دة املفروضـة علـى مقـدِّم الطلـب، والوثـائق مـن املـستوى                بات احملـدّ  اليت تعرض املتطلّ  
 هــي الــيت يعــّدها ٣، والوثــائق مــن املــستوى )أو خالفــه(يعــّدها مقــّدم الطلــب إلثبــات االمتثــال  

  . هي التراخيص نفسها٤املقّيمون يف سياق تقييمهم للطلب، والوثائق من املستوى 
    

   ختفيف احلطام الفضائي وتفسريه يف إطار قانون الفضاء اخلارجي  - ٤  
ــستعان           ــضائي، ي ــف احلطــام الف ــسائل ختفي ــاة م ــتقين ملراع ــيم ال ــدى وضــع إطــار التقي ل

. يف التــداخل املــادي والتلــوث املــشار إليهــا يف قــانون الفــضاء اخلــارجيلــة نــة املتمثّباملــسائل املعّي
ورغم عـدم االعتـراف مبـشكلة احلطـام الفـضائي عنـدما صـدر قـانون الفـضاء اخلـارجي يف عـام                      

 هذا القانون مرن مبا فيه الكفاية للـسماح للتفـسري بتنـاول هـذا اجلانـب يف التقيـيم                    ، فإنَّ ١٩٨٦
للحـديث عـن احتمـال االصـطدام باألجـسام          " التـداخل املـادي    "وكهذا تـستخدم عبـارة    . التقين

. ص اآلمـن يف هنايـة العمـر التـشغيلي         للحـديث عـن الـتخلّ     " ثالتلّو"األخرى يف املدار ومصطلح     
وفيما يتعلق بالتدابري الفعليـة الـيت تـستخدم لتقيـيم طلـب التـرخيص، ُيلجـأ إىل عـدد متزايـد مـن               

ري الــيت جيــري وضــعها للتعامــل مــع مــسألة ختفيــف احلطــام   املبــادئ التوجيهيــة والقواعــد واملعــاي 
فاملبادئ التوجيهية املتعلقة بتخفيف احلطام الصادرة عـن جلنـة التنـسيق املـشتركة بـني                . الفضائي

الوكاالت واملعنية باحلطام الفـضائي، وجلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية،                  
لها على التدابري النوعية والكمية الـيت ُتـستخدم لتقيـيم           ومدونة قواعد السلوك األوروبية تنص ك     

مدى امتثال األنشطة والتدابري املقترحة من طـاليب التـرخيص ألفـضل املمارسـات املعتـرف هبـا يف                   
وأشيع طلبات الترخيص اليت تعاجلها وكالـة الفـضاء يف اململكـة املتحـدة هـي                . األوساط املختصة 

ففـي حـال التـرخيص اخلـاص باحلمولـة، حيـرص مقّيمـو        . التاملتعلقة بالتراخيص اخلاصـة بـاحلمو   
مثــل نظــام الــتحكم يف الوضــع االجتــاهي  (الــسالمة علــى التحقّــق مــن مواصــفات منــصة الــساتل  

وإجـراءات الـسالمة    ) واملدار وآلية ختزين الطاقة وواجهة التواصل مبركبة اإلطـالق وآليـة الفـصل            
 :وترد فيما يلي أمثلة عن ذلك. ف احلطام الفضائيلتقييم فعاليتها يف ختفي) جراءاتإلاخلطط وا(
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.  التحديد األويل لطبيعة النظام ومدى وفائـه بـالغرض        .نظام التحكم يف الوضع االجتاهي      
العـزم الفيزيـائي؟   /هل يقوم على تكنولوجيا تـستعمل دافعـات الغـاز البـارد، أو عجـالت التفاعـل         

التـشغيلي؟ إذا كـان األمـر كـذلك، فُينظـر يف      وهل هناك إمكانيـة لتخـزين الطاقـة يف هنايـة العمـر            
 .احتمال حدوث تشظّ، فإذا حصل ذلك، فيوصي باختاذ تدابري التخميل يف هناية العمر التشغيلي

ــة للمــسار املقتــرح   .املــدار   والنظــر يف مــدى العمــر  .  الفهــم األساســي للعناصــر املداري
بات الطبيعيـة، ودرجـة االكتظـاظ       التشغيلي الطبيعي واالسـتقرار يف املـدار حتـت تـأثري االضـطرا            

 .ن، وأّي جوانب فريدة يف شكل املدارعلى ارتفاع معّي

دوالب (هل هذه اآلليـة ماديـة    .  استعراض عام للتكنولوجيا وصالحيتها    .آلية ختزين الطاقة    
ــا الوقــود مــن التكنولوجيــات العاديــة؟ وهــل هنــاك أيُّ   ) املوازنــة  عناصــر أو كهربائيــة؟ وهــل خالي
؟ وهـل النظـام مـدّرج ملالءمـة متطلبـات الطاقـة             )دات حرارية بالنظائر املـشّعة    مثل مولّ (ة  غريب/فريدة

؟ وهـل هنـاك مـشكلة احتمـال         )احتـساب خـصائص الكـسوف     (اخلاصة باملنـصة ودورات الـشحن       
 حدوث شحن مفرط يف هناية العمر التشغيلي؟ وهل ينظر يف إمكانية ختميل اجلسم الفضائي؟

 فهـــم طبيعـــة عمليـــة االقتـــران .اإلطـــالق وآليـــة االنفـــصالواجهـــة التواصـــل مبركبـــة   
 اختيار واجهة التواصل على أساس مركبة اإلطـالق أو علـى أسـاس احلمولـة؟             هل متّ . والقذف

دة جيـدا واحلمولـة مبّينـة       حمـدّ / كثرية؟ وهـل بيئـة اإلطـالق مفهومـة         وهل متطلبات بيئة اإلطالق   
ار باإلضــافة إىل الطبقــة العليــا للمركبــة اخلــصائص؟ وكــم عــدد األجــسام الــيت أدخلــت يف املــد 

 ؟ تقلّل عملية الفصل تكوين احلطامواحلمولة؟ وهل

والنظـر،  .  حتديـد وجـود املـسائل املتعلقـة بالـسالمة وحبثهـا        .عمليات وإجراءات السالمة    
حيثما يكون ذلك منطبقا على مرحلة اإلطالق، يف اآلثار املترتبة على احلمولة من حيـث سـالمة        

دة؟ طالق؛ وهل هناك خماطر فريدة مرتبطـة باحلمولـة، يف حـال إطـالق محـوالت متعـدّ                 مركبة اإل 
ث البيئـة، يـتم تقيـيم       وهل ينطوي نشر احلمولة على خطر على أجسام أخرى؟ وفيما يتعلق بتلـوّ            

 ).تداخل الترددات، على سبيل املثال(التأثري على بيئة احلطام وبيئة اإلشعاع على السواء 

 ينظر مقّيمو الـسالمة يف احتمـال اصـطدام احلمولـة حبمـوالت              .ئة احلطام التأثري على بي    
املـدار والعمـر التـشغيلي يف        د ذلك من خالل شكل    ويتحّد. تشغيلية أخرى وبيئة احلطام العامة    

 .املدار واحلجم املادي لألجسام الفضائية وكثافتها املكانية عند االرتفاع املقترح

 فيمـا يتعلـق بقـدرة       .دار وحتويلـه إىل مـدار آخـر       خطط إخراج اجلسم الفضائي عـن املـ         
إخراج م الطلــب عــن خططــه املتعلقــة بــ  مقــّدسأَلُُيــاملــشّغل علــى االمتثــال ملتطلبــات الــسالمة،  

حتويله إىل مدار آخر وعّما إذا كانـت هنـاك خطـط إلزالـة الـساتل                اجلسم الفضائي عن املدار و    
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كـه ومـدى تـوافر هـذه القـدرة، ومـا إىل             من مداره التشغيلي يف حال حدوث عطل يتعذَّر تدار        
وال بّد أن يعرف مقّيمو السالمة هل هناك خطـط وهـل هـي فّعالـة، إن وجـدت؟ وهـل                     . ذلك

؟ وهـل مـن املخطـط       دار التشغيلي؟ وهـل الـتخلّص ضـروري       ُبحثت املسألة؟ وما هو ارتفاع امل     
 وهــل مــدارات زيله إىل ارتفــاع مــنخفض؟ـلــه حتويــل اجلــسم الفــضائي إىل ارتفــاع أعلــى أو تنــ

مثــل اســتخدام صــيغة تغــيري  (املبــادئ التوجيهيــة احلاليــة  /ص فّعالــة؟ وهــل متتثــل للمعــايري الــتخلّ
املدارات اليت وضعتها جلنة التنسيق املشتركة فيمـا يتعلـق بـسواتل رصـد األرض، وهـي تقـضي                   

  عامــا علــى ارتفــاع يقــل عــن٢٥ة أقــصاها ص يف مــّدبتحديــد العمــر التــشغيلي يف مــدار الــتخلّ
، وما الذي ميكن حتقيقه بواسطة تكنولوجيا املنـصة؟ ومـا هـو مـدى االسـتقاللية                 ) كم ٢ ٠٠٠

عمليـات إخـراج اجلـسم الفـضائي مـن مـداره وحتويلـه حنـو                 على منت اجلـسم الفـضائي إلجـراء       
ل من األرض؟ وما هي املعايري املستخدمة لتحديـد هنايـة العمـر التـشغيلي؟          مدار آخر دون تدخّ   
 د قبل العمليات العادية؟إلجراءات التشغيلية أو هل حتّدوهل يتفق على ا

    
   صملّخ  - ٥  

تنفّذ اململكة املتحدة تدابري لتخفيف احلطام الفـضائي يف إطـار تقييمهـا لطلبـات التـرخيص                
 لــضمان االمتثــال ملعاهــدات واتفاقيــات الفــضاء     ١٩٨٦مبوجــب قــانون الفــضاء اخلــارجي لعــام     

 وُتقـرّ . ة مـن املبـادئ التوجيهيـة ومـدونات القواعـد واملعـايري            ستجّداخلارجي املقّررة وللمجموعة املـ    
 . التنظيم الرقايب عنصر مهم لضمان استدامة العمليات يف الفضاء اخلارجياململكة املتحدة بأنَّ

    
الردود الواردة من املنظمات احلكومية الدولية اليت هلا صفة مراقب   -ثالثا  

     دائم لدى اللجنة
   ون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ منظمة التعا    

 ]نكليزيةباإل: األصل[
     ]٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٤[

   االستخدام املستدام للفضاء دعما للتنمية املستدامة يف األرض
مــشروعا ذا  كــان املــشروع الرائــد اخلــاص مبنــصة خــدمات تبــادل البيانــات وتطبيقاهتــا   

. لقة به يف العام املاضي، وهو اآلن يف طـور التنفيـذ        أولوية قصوى اكتملت دراسة اجلدوى املتع     
تعّهدت الـصني، بـصفتها دولـة عـضوا يف منظمـة التعـاون الفـضائي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ           وقد  



 

16 V.11-87731 
 

A/AC.105/C.1/103

ع أن يكتمـل    ومـن املتوقّـ   . يانات االستـشعار عـن ُبعـد لـصاحل تلـك خلـدمات            ببالفعل باإلسهام ب  
، ومن املزمـع أن تقـوم الـدول األعـضاء           ٢٠١٢ مايو/ حبلول هناية أيار   اجلزء األول من املشروع   

 .بعد ذلك بتنفيذ املشاريع الرائدة اخلاصة بالتطبيقات

أّما املشروع الثاين يف قائمة األولويات فهو مشروع الساتل التطبيقـي العـايل االسـتبانة                 
 وقـد اكتملـت دراسـة اجلـدوى وحتديـد         . التابع ملنظمة التعاون الفـضائي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ          

النظام اخلاصة به يف العـام املاضـي، وشـارك فيهـا خـرباء مـن مجيـع الـدول األعـضاء يف املنظمـة                         
الــساتل  وتتوقــع الدراســة وجــود كوكبــة مــن ســاتلني، ولكــن. املــذكورة، فــضال عــن أوكرانيــا

وســيزّود . املكتــسبة مــن األّول الثــاين ســيطّور بعــد إطــالق األول وذلــك لالســتفادة مــن اخلــربة
درجة استبانته متـران وجهـاز تـصوير متعـدد األطيـاف             ل جبهاز تصوير بانكرومايت   الساتل األو 

وسـيتم حتديـد الـشركة      . درجة استبانته مثانية أمتار، إىل جانب احلموالت اإلضـافية والتجريبيـة          
وسيقع مقّر حمطـات املراقبـة الرئيـسية واالحتياطيـة يف     . عة عن طريق مناقصة دولية تنافسية املصّن

ومتت املوافقة على املـشروع     . ضاء يف منظّمة التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ       الدول األع 
وبعـد إجنـاز أعمـال التحـضري الالزمـة، مـن            . ٢٠١١يناير  /يف األسبوع األخري من كانون الثاين     

  .ع أن يبدأ املشروع يف مطلع العام املقبلاملتوقّ
    

زمة لدعم أنشطة التعاون يف جمال احلطام الفضائي والعمليات الفضائية واألدوات الال
   التوعية باألحوال الفضائية

من املـشاريع األخـرى ذات األولويـة مـشروع منظومـة رصـد الفـضاء البـصرية األرضـية يف                       
منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، وهو مشروع أجنزت دراسة اجلدوى اخلاصة به يف العام املاضـي، ومتـت                 

وسـوف يـسّهل املـشروع كـشف      . ٢٠١١ينـاير   /ن كـانون الثـاين    املوافقة عليه يف األسبوع األخري مـ      
األجسام الفـضائية وتتبُّعهـا وحتديـد ماهّيتـها وحتديـد مـدارها وفهرسـتها واإلنـذار املبكـر باالصـطدام                     

وجيـري تنفيـذ    . والتنبؤ بعودة األجسام الفضائية إىل الغالف اجلوي واالستـشارات التقنيـة والتـدريب            
، وبعـد  ٢٠١٢مـايو  /شروع ومـن املتوقـع أن تكتمـل حبلـول هنايـة أيـار           املرحلة األوىل من هـذا املـ      

 .أّما املرحلة الثانية من املشروع فستبدأ بعد ذلك. ذلك ستبدأ مرحلة التشغيل العادي
    

   طقس الفضاء    
وافق جملس منظمة التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ يف اآلونة األخرية علـى إجـراء                 

ؤ بــالزالزل يع املتعلقــة حبمولــة الــساتل الكهرومغناطيــسي اخلــاص بــالتنبّ دراســات جــدوى املــشار
وإجراء البحوث حول حتديد توقيعات السالئف اليونوسفريية للـزالزل مـن خـالل سـرب الغـالف                 
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وقد دخلت املنظمة املذكورة حاليا مرحلة تقيـيم احتياجـات الـدول            . األيوين انطالقا من األرض   
، وكانـت   ٢٠١١سـبتمرب   /حول هذا املوضوع يف بـيجني يف أيلـول        وُعقدت ندوة   . األعضاء فيها 

وبعــد تقيــيم . خطــوة أخــرى حنــو تعزيــز احتياجــات الــدول األعــضاء وإمتــام دراســات اجلــدوى   
االحتياجات األويل، سُتدعى الدول األعضاء يف املنظّمة إىل تقدمي مقترحـات تفـصيلية وسـتناقش           

وسـتعّزز االقتراحـات    . ٢٠١١صف الثـاين مـن عـام        يف اجتماع فريق اخلرباء املزمـع عقـده يف النـ          
التقنيــة املنفــصلة املتعلقــة حبمولــة الــساتل الكهرومغناطيــسي اخلــاص بــالتنبؤ بــالزالزل وإجــراء         
البحوث حول حتديد توقيعات السالئف اليونوسفريية للـزالزل مـن خـالل سـرب الغـالف األيـوين                 

لتنفيــذ وســتعرض علــى جملــس املنظمــة  انطالقــا مــن األرض بتحليــل للتكــاليف واملنــافع وخطــة ل  
وســتركّز البحــوث وتنفيــذ هــذه املــشاريع علــى   .  للموافقــة عليهــا٢٠١٢حبلــول منتــصف عــام  

التوقيعات اليونوسفريية واألنشطة حتت احلمراء احلرارية واإلشعاع الطويـل املوجـة والـتغريات يف              
  .الغالف اجلوي، وما إىل ذلك، وسوف تسهم يف منذجة طقس الفضاء

    
الردود الواردة من املنظمات غري احلكومية الدولية اليت هلا صفة مراقب  -رابعا  

     دائم لدى اللجنة
   جلنة أحباث الفضاء    

 ]نكليزيةباإل: األصل[
     ]٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٣[

  اللجنة العلمية املعنية بالدراسات الفضائية املتعلقة بسطح األرض     
   واألرصاد اجلوية واملناخ

، واملعنيـة بالدراسـات   )كوسـبار (تضطلع اللجنـة العلميـة التابعـة للجنـة أحبـاث الفـضاء          
ــسيق       ــة التن ــز فعالي ــرويج وتعزي ــاخ، بت ــة واملن ــسطح األرض واألرصــاد اجلوي ــة ب الفــضائية املتعلق
واملناقشة والتعاون على الصعيد الـدويل يف خمتلـف جمـاالت دراسـة نظـام األرض الـيت ميكـن أن                     

ورصـد األرض ضـروري ملراقبـة احلالـة       . صـد الفـضائي مـسامهات فريـدة ومفيـدة         لرم فيهـا ا   يقّد
: ر السواتل الفضائية كميـة كـبرية مـن البيانـات الـيت ميكـن             وتوفّ. رهاالراهنة لبيئة كوكبنا وتطوّ   

اســتيعاهبا يف خمتلــف النمــاذج مــن أجــل حتــسني التنبــؤات يف جمــال األرصــاد اجلويــة وعلــوم   ) أ(
 كمـا أنَّ  . يكولوجيـة إلرات املنـاخ والـنظم ا     صد حالة وتغيّـ   ليلها من أجل ر   حت) ب(احمليطات أو   

ع البيولـوجي والطاقـة والكـوارث زادت        ظواهر أخرى، مثل الصحة والطاقة، والزراعـة والتنـوّ        
 .من استخدام بيانات رصد األرض خالل العقود األخرية
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أنشطتها ذات الصلة باالسـتدامة يف األمـد البعيـد مـن             )كوسبار(وتنجز اللجنة العلمية      
ــود الراميــة إىل بنــاء          ــذي ينــسِّق اجله ــق املخــتص برصــد األرض، ال خــالل عــضويتها يف الفري

مــن أجــل تــوفري أدوات دعــم اختــاذ القــرارات  ) جيــوس(املنظومــة العامليــة لــنظم رصــد األرض  
وســبار الفريــق املخــتص برصــد  جلنــة ك وقــد أنــشئ يف إطــار. جملموعــة واســعة مــن املــستعملني 

ز أمــورا مــن بينــها التعلــيم والتوعيــة بــشأن نظــم للرصــد اإلقليميــة يف البلــدان  األرض لكــي يعــّز
ــيت تّتــ   ــة ال ــة االســتمرار النامي ــسامهة يف       سم بقابلي ــن أجــل امل ــايرة م ــة وجــودة املع ــة العالي والدق

 .جمموعات البيانات العاملية

اللجنة العلميـة ويقـدمون مـسامهات أيـضا هليئـات           ويشتغل العديد من العلماء يف إطار         
دولية مثل النظام العاملي ملراقبـة األرض والنظـام العـاملي لرصـد املنـاخ والنظـام العـاملي املتكامـل                     
خلــدمات احمليطــات، بغيــة املــساعدة علــى كتابــة التقــارير العلميــة أو املتعلقــة بالــسياسات والــيت  

وشـاركت  .  يف األمـد البعيـد اخلاصـة بدراسـة كوكبنـا           هتدف إىل تعزيز أنشطة استدامة الفضاء     
ة حلقات عمل لبناء القـدرات عقـدت        اللجنة العلمية حديثا يف األنشطة التثقيفية من خالل عدّ        

يف خمتلف أحناء العـامل وكانـت أهـدافها تعزيـز االسـتدامة الطويلـة األمـد لتحليـل بيانـات رصـد                      
  .األرض يف جماالت شىت

    
   ميات السواتلالفريق املعين بدينا

 الـيت   باحلركة املداريـة للـسواتل    السواتل  يتعلق جزء من أنشطة الفريق املعين بديناميات          
واملعرفة الدقيقة للحركـة املداريـة لألجـسام        . تدور يف مدار حول األرض وحتديد مداراهتا بدقة       

مثــل  (الــيت تــدور بــالقرب مــن األرض حامســة األمهيــة لــسالمة األنــشطة الــيت جتــرى يف الفــضاء 
، ولــيس ذلــك  )ر احلطــام الفــضائي والــسواتل املوقوفــة التــشغيل    ب االصــطدامات وتطــوّ جتّنــ

فحسب، بل هي أيضا ضرورية ألجـل أن ُتـستخدم وتـستَغل تقريبـا مجيـع الـسواتل الـيت تـدور                      
ــة اخلاصــة برصــد        ــسواتل العلمي ــع ال ــصاالت ومجي ــا ســواتل املالحــة واالت ــا فيه مــن األرض، مب

لزم لرصد بيئة األرض ومناخها أن يعاد تـشكيل احلركـة املداريـة للـسواتل               وكثريا ما ي  . األرض
 .بدقة تقّدر بالديسيمتر، بل حىت بالسنتيمتر

ويــضم الفريــق املعــين بــديناميات الــسواتل علمــاء ومــستعملني يعملــون باســتمرار علــى   
لـك، يتنـاول   وإضـافة إىل ذ . تنفيذ وحتسني األساليب ونظم الرباجميات اخلاصة بتحديد املدارات 
تغيُّـر مـستوى سـطح البحـر،        (الفريق تـأثري هـذا العمـل يف جمـايل حتديـد املواقـع ورصـد األرض                  

 ).وتوازن كتلة الثلج، واملخاطر الطبيعية، وغريها
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    الفريق املعين باملشاكل التقنية املتعلقة بإطالق املناطيد العلمية
د الستراتوسفريية داللة واضـحة علـى   ر الراهن على نطاق العامل لنظم املناطي       التطوّ يدلّ  

وعلـى سـبيل املثـال      . االستدامة الطويلة األمد هلذا النوع من املركبات فيما يتعلق بعلوم الفضاء          
 :ميكن ذكر اجلهات التالية من بني مشغلي املناطيد الرئيسيني

مرفـــق كولومبيـــا للمناطيـــد العلميـــة التـــابع لـــإلدارة الوطنيـــة للمالحـــة اجلويـــة   )أ(  
ــة ) (ناســا(فــضاء وال  أعــوام مــن تطــوير مــشروع منطــاد   ١٠بعــد ): الواليــات املتحــدة األمريكي

 موســم للقيــام ة، وهــو نظــام مناطيــد يعمــل يف أي خــط عــرض ويف أيِّالتحليقــات املتطاولــة املــّد
 وهـو اآلن يف بدايـة   ماًة أسـابيع، حيـرز املـشروع تقـدّ    برحالت ستراتوسفريية تـصل مـدهتا إىل عـدّ       

 يل؛مرحلة التأه

تنفيــذ موقــع جديــد ): اليابــان(الوكالــة اليابانيــة الستكــشاف الفــضاء اجلــوي    )ب(  
 تـسيري الـرحالت األوىل   ، ومتّ)ساحة تايكي ألحباث الفضاء اجلـوي ( إلطالق املناطيد يف اليابان

 ؛٢٠٠٨يف منتصف عام 

تــشييد مــبىن ثـان يف قاعــدة املؤســسة  ): الـسويد (املؤسـسة الفــضائية الــسويدية    )ج(  
خـاص بـدمج حاويـة لألجهـزة العلميـة امللحقـة            ) كريونـا (لصواريخ واملناطيد يف مشال السويد      ل

 ؛٢٠١٣ر أن يصبح املبىن جاهزا للعمليات يف عام باملناطيد؛ ومن املقّر

يف عـام   " نوسـيكا "تأهيـل نظـام     ): فرنـسا (املركز الوطين للدراسـات الفـضائية         )د(  
ر أن تـستغرق مـدة      اطيد الستراتوسفريية، مـن املقـرّ     ، وهو نظام كامل جديد لتشغيل املن      ٢٠١٣

 . عاما١٥استخدامه 
    

   الفريق املعين باألنشطة الفضائية احملتمل إضرارها بالبيئة
احلطــام الفــضائي أحــد املواضــيع الــسبعة الــيت ســيتناوهلا الفريــق العامــل اجلديــد املعــين       

ــة باســتدامة أنــشطة الفــضاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد، التــابع    . للجنــة الفرعيــة العلميــة والتقني
كوســبار إحــدى اهليئــات الدوليــة األوىل الــيت أجــرت مناقــشات منتظمــة بــشأن    وكانــت جلنــة

وقـد  . د الـنظم الفـضائية العاملـة   طبيعة بيئة احلطـام الفـضائي ومـا تنطـوي عليـه مـن أخطـار هتـدّ            
ــاء انعقــاد اجلم    ــة اخلامــسة  ُعقــدت اجللــسة التقنيــة األوىل حــول احلطــام الفــضائي أثن عيــة العلمي

 الفريـق املعـين باألنـشطة       وظـلّ . ١٩٨٤والعشرين للجنـة كوسـبار يف غـراتس بالنمـسا يف عـام              
دة حــول الفــضائية احملتمــل إضــرارها بالبيئــة يعقــد علــى مــدى ســنوات عديــدة جلــسات متعــدّ   

 .احلطام الفضائي يف كل مجعية من مجعيات جلنة كوسبار اليت تعقد كل سنتني
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كــان موضــوع جلــسات الفريــق املعــين باألنــشطة الفــضائية احملتمــل     ٢٠١٠ويف عــام   
وخصِّـصت جلـسة واحـدة مـدهتا نـصف          ".  حتـدٍّ عـاملي    -احلطام الفضائي   "إضرارها بالبيئة هو    

يوم ملوضوع ختفيـف خمـاطر احلطـام الفـضائي ومعاجلتـها، ومهـا املـسألتان الرئيـسيتان املتعلقتـان                    
ــان تواجهــان    ــد   باحلطــام الفــضائي اللت ــد البعي ــشطة الفــضاء اخلــارجي يف األم ويف . اســتدامة أن

ــام        ــيت ســتعقد يف ع ــة كوســبار، ال ــثالثني للجن ــة التاســعة وال ــة العلمي ، ســيكون ٢٠١٢اجلمعي
وال تـزال جلنـة   ".  خطـوات حنـو املراقبـة البيئيـة     -احلطـام الفـضائي     "موضوع جلسة الفريق هـو      

احلطام الفضائي وخماطرها ويف تـشجيع الـدول        اقة إىل تعزيز فهم أفضل لطبيعة بيئة        كوسبار سبَّ 
واملنظمات املرتادة للفضاء علـى العمـل بـروح مـن املـسؤولية يف الفـضاء لـصاحل اجلميـع خـالل                      

 .ل البعثات، مبا يف ذلك نشر البعثات وعملياهتا والتخلص منهاحكل مرحلة من مرا
    

    الفريق املعين بنمذجة بيئة األحزمة اإلشعاعية
ــار عــدُُّت   ــة اإلشــعاعية الفــضائية علــى أنظمــة املركبــات الفــضائية وأجهزهتــا مــن      آث البيئ

ومـن أجـل مواجهـة هـذه التحـديات واحلـصول            . ة يف تـصميم بعثـات الفـضاء       االعتبارات املهمّ 
الة من حيث التكلفة، جيب فهم البيئة اإلشـعاعية ومنذجتـها منذجـة    على تصاميم موثوق هبا وفعّ  

بيئـة تفاوتــا كـبريا بـني املــدارات األرضـية املنخفـضة واملــدارات      وتتفـاوت طبيعــة هـذه ال  . دقيقـة 
وهـذا  . وهناك تباينات قصرية األمد وتباينات طويلـة األمـد  . األرضية األعلى والفضاء الكوكيب 

لة لبيئــة الفــضاء وآثارهــا علــى املركبــات الفــضائية يقــود بطبيعــة احلــال إىل إجــراء دراســة مفــّص
حديات الرئيسية الراهنة يف املسامهة يف الربامج املستهلَّة حـديثا،          ل أحد الت  ويتمثّ. ورواد الفضاء 

 .مثل برنامج التوعية بأحوال الفضاء التابع لوكالة الفضاء األوروبية

صة ة بعثات فـضائية خمصّـ     وسيتم يف العامني املقبلني أو األعوام الثالثة املقبلة إطالق عدّ           
، الواليـات املتحـدة   )RBSB(حزمة اإلشـعاعية  مسابري عواصف األ  (لدراسة األحزمة اإلشعاعية    

، اليابان؛ وبعثات الـرنني     )ERG(األمريكية؛ وبعثات التنشيط واإلشعاعات يف الفضاء األرضي        
)Resonance( يف األنــشطةض هــذه البعثــات عــن الكــثري مــن     وســتتمّخ). ، االحتــاد الروســي 

. ناءهـا البيانـات ويـتم حتليلـها       السنوات العشر إىل اخلمس عـشرة سـنة املقبلـة، الـيت سـتتراكم أث              
وبطبيعة احلال سـيكون الفريـق املعـين بنمذجـة بيئـة األحزمـة اإلشـعاعية حمفـال رئيـسيا لتواصـل                      

 .العلماء بشأن االستنتاجات اجلديدة والتعاون
    

    الفريق املعين بطقس الفضاء
ب الفريق املعين بطقس الفـضاء بـإدراج طقـس الفـضاء ضـمن اختـصاصات فريـق                  يرّح  

وقـد انُتخـب نائـب    . ع أعـضاء مكتـب الفريـق باهتمـام إىل التقريـر األويل للفريـق      مل، ويتطلّـ  عا
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رئيس الفريق املعين بطقس الفضاء رئيسا لفريق اخلرباء املعـين بطقـس الفـضاء، املـرتبط بـالفريق                  
 .املعين بطقس الفضاء

دوليـة اجلاريـة   وهتدف أنشطة الفريق األخرية إىل إيضاح اجملموعة الواسعة من األنشطة ال   
وسلّطت األحداث األخرية . يف جمال طقس الفضاء وإىل التشجيع على التعاون بني األفرقة املعنية     

. رالــضوء بوضــوح علــى غــزارة البيانــات املتاحــة حاليــا وعلــى هــذا اجملــال البحثــي الــسريع التطــّو
ن املعلومـات   وجيدر الترحيـب بـإجراء املزيـد مـن البحـث لتحديـد آليـات تبـادل القـدر األمثـل مـ                      
 .العلمية والتقنية اليت تنال اهتماما مشتركا، هبدف ضمان أمان املوجودات الفضائية

مها الفريق على اسـتدامة اجملموعـات األساسـية         زت األحداث األخرية اليت نظّ    كما ركّ   
وعـالوة علـى دراسـة التبـاين القـصري األمـد يف البيئـة               . من البيانات الـيت تـستند إليهـا اخلـدمات         

لِّط الـضوء علـى دراسـة اخلـصائص األطـول أمـدا مـن خـالل اسـتخدام حمفوظـات                     ضائية، سُ الف
البيانات الطويلة األمد والتارخيية، باعتبار تلك الدراسة جانبا رئيسيا مـن جوانـب فهـم ظـواهر                 

وأعطت فترة النشاط الشمـسي األدىن األخـرية مثـاال جيـدا علـى هـذه احلالـة،                  . املناخ الفضائي 
ماء يف قياسات يرجع تارخيهـا إىل دورات مشـسية عديـدة سـابقة مـن أجـل فهـم                    حيث نظر العل  

 .الظواهر اجلارية فهما أفضل

بطقس الفضاء أيضا على أمهية مجـع األوسـاط العلميـة واهلندسـية      د الفريق املعينويشّد  
معا لتحسني فهم املشاكل الـيت تـصادفها الـنظم العـصرية وعلـى تـشجيع زيـادة الـوعي بطقـس                      

 قـضايا مثـل      فـإنَ  ،وعلى سبيل املثـال   .  بني مشغلي ومالكي النظم املتأثرة بتلك املشاكل       الفضاء
، وإن مل تكن أهدافا أساسية يف سياق الفهم العلمـي لظـواهر             التوقيت املالئم وأشكال البيانات   

طقس الفضاء، فإهنا مسائل حامسـة األمهيـة لتزويـد املـستعملني النـهائيني باملعلومـات الـيت ميكـن                
 .ف على ضوئهاصّرالت
    

    الفريق املعين باحلماية الكوكبية
يقوم الفريق املعين باحلماية الكوكبية بالعمل نيابة عن جلنة كوسبار على إجيـاد سياسـة                 

قائمـة علـى توافــق دويل يف اآلراء بـشأن منــع التبـادل البيولـوجي يف ســياق أنـشطة استكــشاف       
ة ث كواكـب غـري األرض بكائنـات حيَّـ         تلـوّ ب  جتنّـ ) أ(النظام الشمسي، وعلى وجه التحديـد،       

منـع  ) ب(ث التوابـع الكوكبيـة املوجـودة داخـل املنظومـة الشمـسية، و             أرضية، مبا يف ذلـك تلـوّ      
 .ث األرض مبواد راجعة من الفضاء اخلارجي قد حتمل كائنات حية غري أرضيةتلّو
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نــشر ويعمـل الفريــق نيابـة عــن مكتـب جلنــة كوســبار وجملـسها علــى تطـوير وتثبيــت و       
املعــارف والــسياسات واخلطــط اخلاصــة باحلمايــة الكوكبيــة مــن أجــل منــع اآلثــار الــضارة هلــذا  
التلوث، ويعمل من خالل الندوات وحلقات العمل واالجتماعات املواضـيعية الـيت تعقـد أثنـاء                

ع مــن وُيتوقّــ. مجعيــات جلنــة كوســبار علــى إتاحــة حمفــل دويل لتبــادل املعلومــات يف هــذا اجملــال
أن يبلغ اجملتمع الدويل، على سبيل املثال جلنـة اسـتخدام للفـضاء اخلـارجي يف األغـراض                  الفريق  

دة الــسلمية التابعــة لألمــم املتحــدة، فــضال عــن العديــد مــن املنظمــات األخــرى الثنائيــة واملتعــدّ   
وقد اعتمد جملـس    . األطراف، من خالل كوسبار، على التوافق بشأن السياسات يف هذا اجملال          

ــات       كوســبار يف ا ــودة يف هيوســنت بالوالي ــثالثني، املعق ــع وال ــه الراب ــن اجتماع ــة م ــدورة الثاني ل
ــة حــة وموّحــ، سياســة منق٢٠٠٢ّأكتــوبر / تــشرين األول٢٠املتحــدة األمريكيــة يف  دة للحماي

 .٢٠١١مارس /الكوكبية، كان آخر حتديث هلا يف آذار

 استكــشاف ويقــصد مــن سياســة كوســبار، مــن خــالل منــع التبــادل البيولــوجي أثنــاء    
الفضاء، احلفـاظ علـى إجـراء األحبـاث العلميـة يف املـستقبل بـشأن أشـكال وسـالئف وخملفـات              

. احلياة احملتملة خارج األرض، ومحاية األرض من أجل مـستقبل مـستدام الستكـشاف الفـضاء               
وقد أقام الفريق شراكة وثيقة مع فريق كوسـبار املعـين باالستكـشاف يف االضـطالع بالعناصـر                  

 .لة من أهدافهما املشتركةاملتداخ
    

    الفريق املعين باالستكشاف
ل والية فريق كوسبار املعين باالستكشاف، الذي تأسس يف مونتريال يف عام تتمثّ  
، يف توفري مدخالت علمية مستقلة لدعم برنامج عاملي الستكشاف الفضاء، مع العمل ٢٠٠٨

وإىل جانب حتالفات الدول الراسخة . على احلفاظ على املوجودات العلمية ملنظومتنا الشمسية
ل إشراك البلدان الناهضة حديثا والبلدان النامية يف مرحلة القدم يف جمال ارتياد الفضاء، سيشكّ

ويقترح . مبكرة وبطريقة ذات مغزى ركيزة لدعم برنامج عاملي مستدام الستكشاف الفضاء
:  برنامج عاملي الستكشاف الفضاءحنو: "التقرير األول للفريق املعين باالستكشاف، واملعنون

 )”Toward a global space exploration programme: A Stepping Stone Approach“" (هنج مرحلي
 يف عام Advances in Space Research؛ وستصدر صيغة حمدَّثة يف جملة ٢٠١٠يونيه /حزيران(

 .، أنشطة تدعم فترة التحول حنو هياكل فضائية أكرب)٢٠١١

ــش   ــتعدادا الستكــشاف        وت ــة أرضــية اس ــة تناظري ــرامج حبثي ــا ب ــشار إليه مل املراحــل امل
 مـن أجـل علـوم االستكـشاف، وبرناجمـا      الكواكب، وبرناجمـا السـتغالل حمطـة الفـضاء الدوليـة     

ــة   ــسواتل املكعَّب ــا الســتخدام ال ــر   ) CubeSat(دولي لــدعم االستكــشاف، وكــذلك مــساعي أكث
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ع أن تـشارك يف عـدة أنـشطة مـن هـذه األنـشطة               وُيتوقّـ . شريةتعقيدا، مثل البؤر االستيطانية البـ     
ومـن خـالل    . التحضريية جمموعة واسعة من اجلهات الفاعلة يف األوساط العاملية املعنية بالفضاء          

االخنراط يف هذه األنشطة التحضريية، ال تواجه البلدان الناميـة والبلـدان احلديثـة العهـد بارتيـاد                  
ة امليزانيــات واخلــربات، ســوى عقبــة صــغرية أمــام دخوهلــا جمــال    الفــضاء، الــيت تعيقهــا حمدوديــ 

ــام بعمليــات استكــشاف الفــضاء يف املــستقبل    ــوفّ. اكتــساب اخلــربة يف القي ــاء القــدرات  وي ر بن
األساسية يف جمال تكنولوجيا الفضاء بالعمل مع جمموعة واسعة مـن البلـدان، وضـمان تـصرف                 

ؤوال، وزيـادة وعـي اجلمهـور ومـشاركته، نطـاق           فا مـس  اجلهات الفاعلة الفضائية اجلديدة تـصرّ     
 .اهتمام أوسع يف جمال استكشاف الفضاء واستدامة الربامج

ن الفريـق املعـين باالستكـشاف يقـوم بتطـوير هنـج نـابع مـن القاعـدة                   إوخالصة القـول      
لتعزيز برنامج عاملي طويل األمد الستكشاف الفضاء، من خالل إبراز الفرص املتاحة إلشـراك              

وتــضم جلنــة كوســبار  .  مــن البلــدان ومــن اجلهــات صــاحبة املــصلحة يف ذلــك املــسعى  العديــد
ر  ميكـن أن تـوفّ      بلدا وتعمـل مـع هيئـات عديـدة مرتبطـة بكوسـبار، ومـن مثَّ                ٤٦مؤسسات من   

ودعمـا هلـذا النـهج، ونيابـة عـن كوسـبار، يعقـد              . شبكة علمية عاملية للتعاون وأن تستفيد منها      
حلقات عمل ويصدر تقـارير رمسيـة ويـساعد علـى إشـراك البلـدان               الفريق املعين باالستكشاف    

 .النامية يف اجلهود العاملية الستكشاف الفضاء
    

    الفريق املعين ببناء القدرات
بني الـذين  تقتضي استدامة الفضاء اخلـارجي، بالـضرورة، تـوافر العلمـاء والفنـيني املـدرّ                

وتـسهم  . ذوها بكفاءة وفعاليـة  ارجي وينفّ ميكنهم أن خيططوا لألنشطة اليت تستخدم الفضاء اخل       
 .جلنة كوسبار مباشرة يف هذا اجلانب من جوانب استدامة الفضاء اخلارجي

ذ الفريــق املعــين ببنــاء القــدرات برنــامج حلقــات عمــل لبنــاء القــدرات هتــدف إىل وينفّــ  
 .زيادة جمموعة العلماء الذين يستخدمون البيانات املستقاة من البعثات الفضائية

 ، وهـي فتـرة متّ      سـنوات  ١٠ لبنـاء القـدرات      قد مضى اآلن على إنشاء برنامج الفريق      و  
وُتعقــد حلقــات العمــل هــذه يف البلــدان   .  حلقــة عمــل لبنــاء القــدرات ١٥خــالل تنظــيم حنــو  

ــات          ــتخدام البيان ــادة خــربة يف اس ــك يف الع ــيت ال متل ــات األوســاط ال ــاول اهتمام ــة، وتتن النامي
ب علـى العقبـة األوليـة الـيت يواجههـا العلمـاء يف              عمـل علـى التغلّـ     وتساعد حلقـات ال   . الفضائية

 .هذه البلدان عندما يريدون احلصول على هذه املعلومات

 اختيار أماكن حلقـات العمـل ومواضـيعها علـى أسـاس معـايري عامـة قليلـة، منـها                  ويتّم  
ومــدة . اعــد إقليمــي ووجــود بيانــات فــضائية وبراجميــات حتليــل متاحــة للجمهــور جمانــ وجــود ُب
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ة مـن بعثـة أو بعثـتني مـن بعثـات            حلقات العمل أسـبوعان، وتركِّـز عـادة علـى بيانـات مـستمدّ             
ىل إ ٣٠وتـضم حلقـة العمـل عـادة مـن           . الفضاء اليت تكون عاملة يف وقت انعقاد حلقة العمـل         

طلبة الدكتوراه والطلبة املستفيدين مـن املـنح الدراسـية ملـا            " طالب"يشمل مصطلح   ( طالبا   ٣٥
ويكـون احملاضـرون علمـاء هلـم صـلة          .  حماضـرين  ١٠وحنـو   ) الدكتوراه واملـوظفني الـشباب    بعد  

اليت تكون عادة بعثات علميـة فـضائية لناسـا أو وكالـة الفـضاء األوروبيـة أو             (مباشرة بالبعثات   
ص نـصف وقـت حلقـة العمـل حملاضـرات           وخيـصّ ). الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي    

ويقـضي الطـالب    . علمية ميكن أن تعاجلهـا البعثـات الـيت جتـري مناقـشتها            رمسية بشأن مواضيع    
بقية الوقت يف العمل على أحـد املـشاريع باسـتخدام بيانـات وبراجميـات حقيقيـة ختـص إحـدى                    

 .تلك البعثات الفضائية، حتت إشراف احملاضرين

 طالب عن طريـق حلقـات العمـل هـذه، يف     ٥٠٠ أعوام تدريب حوايل  ١٠ خالل   ومتّ  
عــد، والتفــاعالت بــني الــشمس واألرض، وعلــوم الكواكــب،  اضــيع مثــل االستــشعار عــن بُ مو

األرجنـــتني وأوروغـــواي (وُعقـــدت حلقـــات العمـــل يف أمريكـــا اجلنوبيـــة . والفيزيـــاء الفلكيـــة
، )جنــوب أفريقيــا ومــصر واملغــرب   (وأفريقيــا ) الــصني وماليزيــا واهلنــد  (، وآســيا )والربازيــل

 وتسهم كوسبار بنحو ثلـث تكـاليف حلقـة العمـل، وتـوفر الثلـثني                ).رومانيا(وأوروبا الشرقية   
ــة     ــدة منظمــات دولي ــدويل      (اآلخــرين ع ــا واالحتــاد الفلكــي ال ــة وناس ــضاء األوروبي ــة الف وكال

 .والبلد املضيف) ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي، اخل
    

   االحتاد الدويل للمالحة الفضائية    
 ]نكليزيةباإل: األصل[

     ]٢٠١١وفمرب ن/تشرين الثاين ٧[
  االحتاد الدويل للمالحة الفضائية ومسألة استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي 

   يف األمد البعيد
 أوضحت سلسلة من احلـوادث، مثـل التـصادم بـني مـركبتني فـضائيتني مهـا كوزمـوس                    
، خطـــر التزايـــد الـــدائم جملمـــوع احلطـــام  ٢٠٠٩فربايـــر / يف شـــباط- ٣٣  وإيريـــديوم٢٢٥١

ة يف املـدارات األرضـية املنخفـضة، وازدحـام جمموعـات خمتـارة مـن املـدارات،                 املداري، وخاص 
وخمتلف شواغل التداخل الراديـوي بـني املركبـات الفـضائية العاملـة املوجـودة يف املـدار الثابـت          

وإزاء هــذا الوضــع، اهــتم االحتــاد الــدويل للمالحــة الفــضائية مبــسألة اســتدامة . بالنــسبة لــألرض
ــشطة الفــضاء اخلــار  ــد أن ــد البعي ــد    . جي يف األم ــدويل الوحي ــصفته االحتــاد ال ومهمــة االحتــاد، ب
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للجهات الفاعلة يف الفضاء اخلـارجي الـذي يـضم املؤسـسات احلكوميـة والـشركات التجاريـة                  
اخلاصة واملؤسسات األكادميية، هي تسهيل تبادل وجهات النظـر واحلـوار بـني هـذه األطـراف                 

 .الفضاء اخلارجي كبيئة مأمونة وآمنةالفاعلة بشأن سبل ووسائل احلفاظ على 

ويعمـل االحتــاد الــدويل للمالحــة الفــضائية يف العديــد مــن اجملــاالت ذات الــصلة املباشــرة    
باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، ال سـيما مـن خـالل جلنـة أمـن الفـضاء التابعـة         

ــه، الــيت أنــشئت يف أواخــر عــام       كــازوتو ة، الــيت يرأســها وقــد تناولــت هــذه اللجنــ   . ٢٠٠٨ل
سوزوكي من جامعـة هوكايـدو باليابـان، هـذا املوضـوع خـالل املـؤمتر الـدويل الـستني للمالحـة                      

، واملـؤمتر احلـادي     ٢٠٠٩أكتـوبر   /األولالفضائية املعقود يف داجيون جبمهورية كوريـا يف تـشرين           
 والــستني املعقــود يف ، واملــؤمتر الثــاين٢٠١٠أكتــوبر /والــستني املعقــود يف بــراغ يف تــشرين األول

وتتألف اللجنـة مـن أكثـر       . ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٧ إىل   ٣كيب تاون جبنوب أفريقيا من      
 خــبريا يف املــسائل الــسياسية واالقتــصادية والقانونيــة والتقنيــة، مــن بينــهم الــدكتور بيتــر   ٢٠مــن 

 األمـد البعيـد، التـابع       مارتينيز، رئيس الفريق العامل املعـين باسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي يف              
 .للجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

 الـدويل للمالحـة الفـضائية كـل         ويتوىل االحتـاد الـدويل للمالحـة الفـضائية عقـد املـؤمتر              
ــة للمالحــة الفــضائية واملعهــد الــدويل   عــام ــة الدولي .  لقــانون الفــضاء، باالشــتراك مــع األكادميي

ــر مــن   ــة   ٢ ٥٠٠ويلتقــي يف املــؤمتر أكث ــة والثقافي ــة والقانوني ــة والتقني  خــبري يف اجملــاالت العلمي
ــازة الســتعراض التقــدّ    ــيح فرصــة ممت ــشطة   للفــضاء اخلــارجي، ويت م احملــرز يف ضــمان أمــان األن

تعلقــة بأنــشطة الفــضائية والتخفيــف مــن احلطــام الفــضائي وملناقــشة املــسائل الفنيــة والقانونيــة امل
 .إزالة احلطام املداري

املـؤمترات الـسابقة،    على غرار   و.  مشارك ٢ ٩٠٠وقد ضّم املؤمتر الدويل الثاين والستني         
ــدوة خمصـّـ   قها نيكــوالس جونــسون مــن ناســا   صة للحطــام الفــضائي، نــسّ اشــتمل املــؤمتر علــى ن

ــال مــن املركــز الــوطين الفرنــسي للدراســات الفــضائية، قُــ    يهــا العديــد مــن  م فدِّوكريــستوف بوّن
زت إحـدى جلـسات النـدوة       وركّـ ". أنشطة إزالة احلطـام   "، منها مسامهة بشأن     املسامهات القّيمة 

زت أخـرى علـى مـسائل إزالـة     على ختفيـف خمـاطر احلطـام واملعـايري املرعيـة يف هـذا اجملـال، وركّـ          
 .احلطام الفضائي

ملائــدة املــستديرة ليكــون موضــوع ا" حنــو ختفيــف احلطــام الفــضائي "واخــتري موضــوع   
القانونية السادسة والعشرين املشتركة بني األكادميية الدولية للمالحة الفـضائية واملعهـد            /العلمية

أوفـه شـروغل مـن وكالـة الفـضاء األوروبيـة       -الدويل لقانون الفضاء، الـيت تـوىل رئاسـتها كـاي         
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بغـي أن تـزال،     مت عـروض عـن حالـة األجـسام الفـضائية الـيت ين             وقُـدّ . وويندل مندل من ناسـا    
ــانوين        ــالزم إدخاهلــا علــى اإلطــار الق ــها، وكــذلك التغــيريات ال ــة إلزالت وعــن التكــاليف احملتمل

واعتــرب الكــثريون أنــه، بــالنظر إىل احلــاالت األخــرية لعــودة أجــسام فــضائية أكــرب    . والتنظيمــي
إىل جــو األرض، ) آخرهــا ســاتل أحبــاث الغــالف اجلــوي العلــوي الفــضائية والــساتل رونــتغن  (

تتزايــد األخطــار يف الفــضاء اخلــارجي وعلــى األرض، ولــيس ذلــك فحــسب، بــل تــصبح أيــضا  
ولذلك يتعني اختاذ تدابري لتجنب إنتاج املزيد مـن احلطـام الفـضائي             . أكثر وضوحا للرأي العام   

ب تعـريض النـاس   من خالل االصطدامات باألجسام الفضائية الكبرية اخلامـدة، فـضال عـن جتنّـ            
وإىل جانب اخلطـوات    . طر وتفادي تكوين صورة سلبية لدى اجلمهور      على سطح األرض للخ   

التقنية، سيتعني تـشكيل اإلطـار القـانوين حبيـث ميكـن تـصنيف احلطـام الفـضائي والتعامـل معـه                      
، كما هو احلال مبوجب القانون الـدويل احلـايل          "أجساما فضائية "دون معاملة عناصره بوصفها     

مهيـة هـي أن تكلفـة بعثـات إزالـة احلطـام ال تـزال أكـرب                  ومثـة مـسألة أخـرى حامسـة األ        . للفضاء
كثريا من أن يتسىن معها النظر يف القيـام بتلـك البعثـات، حـىت إذا كـان بالوسـع التعـويض عـن                        
الضرر الذي ميكـن أن حيدثـه عنـصر واحـد مـن عناصـر احلطـام الفـضائي، مثـل مركبـة فـضائية                    

  .كبرية خاملة
اخلارجي يف األمد البعيد، اليت هلـا أمهيـة خاصـة           وكانت مسألة استدامة أنشطة الفضاء        

لدى الوفود إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض الـسلمية، موضـوع جلـسة معينـة                  
 تــشرين ٥مــن جلــسات النــدوة اخلاصــة بــسياسات الفــضاء وقانونــه واقتــصادياته، ُعقــدت يف    

ضاء التابعــة لالحتــاد الــدويل وتــشاركت يف تنظــيم تلــك اجللــسة جلنــة أمــن الفــ . أكتــوبر /ولاأل
 وتـرأس اجللـسة     .للمالحة الفضائية واللجنة اخلامسة التابعة لألكادميية الدولية للمالحة الفضائية        

بيتر مارتينيز، رئيس الفريق العامـل املعـين باسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد،                  
مث أدار الـسيد مـارتينيز      . ا مـن املـسامهات    نت عـدد  التابع للجنة الفرعية العلمية والتقنيـة، وتـضمّ       

حلقــة نقــاش، مبــشاركة ســريو أريفــالو، رئيــسة جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض  
، ٢٠٠٧-٢٠٠٦، وجريار براشيه، رئيس اللجنـة يف الفتـرة   ٢٠٠٩-٢٠٠٨السلمية يف الفترة   

 .٢٠٠٦-٢٠٠٤وكارل دويتش، رئيس اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف الفترة 

 إىل  ١يطاليـا مـن     إون للمالحة الفضائية يف نابويل ب     وسُيعقد املؤمتر الدويل الثالث والست      
ــشرين األول٥ ــوبر / ت ــضّم. ٢٠١٢أكت ــدوة خمّصــ   وسيت ــرة أخــرى، ن ــؤمتر، م صة للحطــام ن امل

وميكــن احلــصول علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن برنــامج املــؤمتر الثالــث والــستني يف . الفــضائي
وتعتزم جلنـة أمـن الفـضاء التابعـة لالحتـاد الـدويل للمالحـة               . www.iac2012.orgترنت  موقع اإلن 

الفضائية أن تعقد، عقب اجتماعها يف كيب تاون، جلسة مشتركة مع نـدوة احلطـام الفـضائي                 
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اليت ستعقد أثناء املؤمتر الثالث والـستني، ختـصص للجوانـب الـسياسية واالقتـصادية واملؤسـسية                 
كما ناقشت جلنـة أمـن الفـضاء التابعـة لالحتـاد أفكـارا أوليـة                . فضائي وإزالته لتخفيف احلطام ال  

أكتـوبر  / تشرين األول  يف بكني   يفبشأن عقد دورات أثناء املؤمتر الرابع والستني، الذي سيعقد          
 .، ختصص الستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد٢٠١٣

ملنظمتـان الـشريكتان لـه، ومهـا األكادمييـة       ويشارك االحتاد الدويل للمالحة الفـضائية وا        
الدوليــة للمالحــة الفــضائية واملعهــد الــدويل لقــانون الفــضاء، مــشاركة نــشطة يف التــرويج لبيئــة  

 .فضائية مأمونة وآمنة، لكي تستخدمها مجيع الدول واألجيال القادمة
    

   مؤسسة العامل اآلمن    
 ]نكليزيةباإل: األصل[

     ]٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٥[
استدامة األنشطة الفضائية يف األمد البعيـد هـي جمـال التركيـز الرئيـسي ملؤسـسة العـامل                     
عـة مـن الـشركاء لتحفيـز الـتفكري           عملـت املؤسـسة مـع طائفـة متنوّ         ٢٠١١وطوال عام   . اآلمن

 .وحتفيــز اختــاذ اإلجــراءات بــشأن جمموعــة مــن املــسائل الــيت تثريهــا اســتدامة األنــشطة الفــضائية 
وظفو املؤسسة أيضا بصفتهم خـرباء يف إعـداد مـسامهة الواليـات املتحـدة يف أعمـال           ويشارك م 

أفرقة اخلرباء اليت تدعم الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمـد البعيـد،                
 الـيت اضـطلعت   وترد يف الفقرات التالية األنـشطة الرئيـسية  . التابع للجنة الفرعية العلمية والتقنية

  .سعيا إىل بلوغ هذا اهلدف اهلام هبا املؤسسة
    

  بدء العمل مبؤشر أمن الفضاء : مائدة بروكسل املستديرة بشأن السياسات الفضائية
   ٢٠١١نوفمرب /، تشرين الثاين٢٠١١يف أوروبا لعام 

وبعثة كندا لدى االحتاد األورويب يف تنظيم حدث بـدء   تشاركت مؤسسة العامل اآلمن  
ــالعمــل مبؤ ــام    رّش ــا لع ــضائية يف أوروب ــسياسات الف ــاش    ٢٠١١ ال ــات النق ــسلة حلق ــاء سل ، أثن

القصرية اليت تنظمها املؤسـسة يف إطـار مائـدة بروكـسل املـستديرة بـشأن الـسياسات الفـضائية                    
 .ز على األحداث الفضائية العاملية اهلامة، مع تركيز خاص على أوروباواليت تركّ

    
    ال أنشطة الفضاء اخلارجيتدابري الشفافية وبناء الثقة يف جم

ومعهــد األمــم املتحــدة لبحــوث نــزع الــسالح حــدثا     نظّمــت مؤســسة العــامل اآلمــن   
النظـر يف إجنــازات املاضــي  : تــدابري الـشفافية وبنــاء الثقــة يف أنـشطة الفــضاء اخلــارجي  : "بعنـوان 
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 /شرين األول ، ُعقد يف مقـر األمـم املتحـدة يف مدينـة نيويـورك يف تـ                "واستشراف آفاق العمل املقبل   
وشارك يف هـذا احلـدث متكلمـون مـن جمموعـة مـن التخصـصات ناقـشوا الوضـع                 . ٢٠١١كتوبر  أ

احلايل واألعمال املاضية واملـستقبل احملتمـل لتـدابري الـشفافية وبنـاء الثقـة يف األنـشطة الفـضائية، مـع                      
 .عإيالء اهتمام خاص لالجتماع املرتقب لفريق اخلرباء احلكومي املعين هبذا املوضو

    
    ٢٠١١أكتوبر /مؤمتر بيجني املعين باستدامة األنشطة الفضائية، تشرين األول

ناقش املؤمتر املعين باسـتدامة األنـشطة الفـضائية، املعقـود يف جامعـة بيهـانغ يف بـيجني،                     
مسائل تتصل باستدامة أنشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد، مبـا يف ذلـك ختفيـف احلطـام                     

 وتنفيـذ املبـادئ التوجيهيـة واللـوائح التنظيميـة اخلاصـة بتخفيـف احلطـام علـى                   املداري وإزالتـه،  
. الصعيد الوطين، وأدوات تعزيز تبادل البيانات بشأن التوعية بأحوال الفضاء، وطقـس الفـضاء             

 .من وجامعة الفضاء الدولية وجامعة بيهانغوتشاركت يف تنظيم املؤمتر مؤسسة العامل اآل
    

    الفضاء اخلارجي يف األمد البعيدضمان استدامة أنشطة 
حتظــى مــسألة اســتدامة األنــشطة الفــضائية يف األمــد البعيــد باهتمــام مــشترك مــن مجيــع    

ويــثري تزايــد عــدد البلــدان الــيت تقــوم بتــشغيل الــنظم . اجلهــات الفاعلــة الفــضائية احلاليــة واملقبلــة
احلطـام الفـضائي، مـسائل      الفضائية وعدد املـشغِّلني اخلـصوصيني لتلـك الـنظم، وتزايـد كميـات               

ومـن املـسائل    . مهّمة حول مواصلة تشغيل املركبات الفـضائية يف مـدار أرضـي يف األمـد البعيـد                
وقـد ُعقـدت    . األخرى احلامسة األمهية مسألتا إدارة الترددات ملنع التداخل وتأثري طقس الفـضاء           

نـوب أفريقيـا يف تـشرين       جلسةٌ أثنـاء املـؤمتر الـدويل للمالحـة الفـضائية يف مدينـة كيـب تـاون جب                  
 كان اهلدف منها هو دعم أنشطة الفريـق العامـل املعـين باسـتدامة أنـشطة                 ٢٠١١أكتوبر  /األول

الفضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد، وحبثـت مـا يـستلزمه ضـمانُ االسـتدامة يف األمـد البعيـد مـن                         
الفــضاء سياســات ومبــادئ توجيهيــة ومــن تطبيــق لألحكــام القانونيــة الــواردة يف معاهــدات         

وشارك موظفون من مؤسسة العامل اآلمن يف رئاسة الـدورة، وسـامهوا بـورقيت مـؤمتر                . اخلارجي
بــشأن ضــمان اســتدامة األنــشطة الفــضائية يف األمــد البعيــد، وبــشأن إمكانيــة وضــع اســتراتيجية  

 .وسياسات الستدامة األنشطة الفضائية على أساس اإلدارة املستدامة للموارد املشتركة
    

   ر للدول احلديثة العهد بارتياد الفضاء مسارات التطّوحتليل
 ظهور الدول احلديثة العهد بارتياد الفضاء أمـر يتـيح فرصـا، غـري أنـه يـثري             د أنَّ من املؤكّ   

ب حتقيق التوازن بني هذه اجملموعات اجلديدة من الفـرص واملخـاطر            ويتطلّ. أيضا شواغل جديدة  
 الفـضائية ومـسارات تطـور تلـك اجلهـات، مبـا فيهـا               فهم مـربرات وجـود مجيـع اجلهـات الفاعلـة          

ويكشف حتليل لـست دول حديثـة العهـد بارتيـاد الفـضاء             . اجلهات احلديثة العهد بارتياد الفضاء    
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عـن فـرص    ) وماليزيـا ونيجرييـا واهلنـد     ) البوليفاريـة -مجهورية(الربازيل وجنوب أفريقيا وفرتويال     (
ويبحـث التحليـل، املعنـون حتليـل مـسارات تطـور            . وحتديات يف جمال استدامة األنشطة الفـضائية      

جيني جـدد مـن برنـامج املاجـستري         الدول احلديثـة العهـد بارتيـاد الفـضاء، والـذي أعـّده ثالثـة خـرّ                
) أو عدمــه(جبامعــة جــورج واشــنطن، تطــّور الــسياسات الفــضائية هلــذه الــدول ومــدى اهتمامهــا 

ا للواليات املتحدة واجملتمع الدويل التواصل مع       بالتعاون الدويل، ويقيِّم أفضل السبل اليت ميكن هب       
ويبحث املؤلفون أيضا مشروع مدونة . هذه اجلهات عمال على تعزيز استدامة األنشطة الفضائية     

قواعد السلوك اليت أعّدها االحتاد األورويب بشأن أنـشطة الفـضاء اخلـارجي، بغيـة تقيـيم الطريقـة                    
وأخـريا، ينـاقش املؤلفـون      . ثـة العهـد إىل هـذا املـشروع        اليت تنظـر هبـا هـذه اجلهـات الفاعلـة احلدي           

الدور الذي أدته الواليات املتحدة حىت ذلك احلني ويقترحون سبال ميكن أن تعـّزز هبـا الواليـات         
 .املتحدة جهودها يف املستقبل

    
   ٢٠١١يونيه /بيتزدورف، لكسمربغ، حزيران حلقة العمل بشأن حتسني رؤيتنا، شاتو دي

العمــل اخلامــسة هــذه، ضــمن سلــسلة حلقــات العمــل اخلاصــة بالتوعيــة نظِّمــت حلقــة   
يزهنـاور لدراسـات الفـضاء والـدفاع، ومجعيـة الدراسـات            فضاء، بالتعاون مع مركـز إ     بأحوال ال 

والتوسُّع، وإنتلسات، وحبثت السبل اليت ميكـن هبـا اسـتخدام البيانـات الفـضائية املتبادلـة بـشأن                   
ومشلـت  .  العمليات اليت جترى يف الفـضاء واسـتقرارها وأمنـها      معرفة أحوال الفضاء لتعزيز أمان    

عة على املسائل اليت تتجاوز العمليات املدارية لتشمل النظـر الـشامل            املناقشات إلقاء نظرة موسّ   
ص النـهائي، ومناقـشة سياسـات الواليـات         يف دورة حياة النظم الفضائية من اإلطالق إىل التخلّ        

لبيانـات املتعلقـة مبعرفـة أحـوال الفـضاء، واآلليـات احملتملـة لتطبيـق                املتحدة وأوروبا إزاء تبادل ا    
 .استخدامات هذه البيانات لتحسني االستخدام املشترك للمجال الفضائي

    
   ٢٠١١يونيه / يف واشنطن العاصمة، حزيران٢٠١١ر أمن الفضاء لعام بدء العمل مبؤّش

لـسفارة الكنديـة، وركَّـز علـى     أقيم حدث بدء العمل مبؤّشر أمن الفضاء يف شراكة مـع ا            
، الذي يتناول األحداث الكربى يف جمال أمن       ٢٠١١تقدمي حملة عامة عن مؤّشر أمن الفضاء لعام         

الفضاء واستدامة األنشطة الفضائية يف السنة السابقة، ومناقشة خمتلف املسائل اليت قد تـؤثّر علـى                
واهلدف من مؤّشر أمن الفـضاء هـو        . بلةأمن الفضاء واستدامة األنشطة الفضائية خالل السنة املق       

حتسني الشفافية فيما يتعلق بأنشطة الفـضاء وتـوفري قاعـدة معرفيـة مـشتركة شـاملة لـدعم صـوغ                     
 .السياسات الوطنية والدولية اليت تسهم يف أمن الفضاء واستدامة األنشطة الفضائية
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   سياسات الفضاء وقوانينه يف آسيا
 الفضاء يف آسيا ومـا للفـضاء مـن أمهيـة متزايـدة يف حيـاة                 نظرا للزيادة السريعة يف أنشطة      

املواطنني اآلسيويني، تقوم دول عديدة يف املنطقة بوضـع سياسـاهتا وقوانينـها الفـضائية الوطنيـة أو                  
وهــذا وقــت حاســم األمهيــة للمنطقــة، حيــث تــبين أطرهــا القانونيــة والــسياسية الالزمــة  . حتــسينها

يف األمــد البعيــد واســتخدام الفــضاء مــن أجــل آســيا واجملتمــع   لــدعم اســتدامة األنــشطة الفــضائية  
 ياسات الفــضاء وقوانينــه يف آســيا يفوقــد ُعقــدت حلقــة العمــل اخلاصــة بــس. الــدويل بــصفة عامــة

 يف شـراكة مـع معهـد الـسياسات واإلدارة التـابع لألكادمييـة الـصينية               ٢٠١١مـايو   /بيجني يف أيـار   
ــيني   ــوم، وضــمَّت خــرباء إقليمــيني ودول ــة    للعل ــها الراهن ــاريخ سياســات الفــضاء وحالت  لدراســة ت

وحبثـــت حلقـــة العمـــل أيـــضا التعـــاون الفـــضائي علـــى الـــصعيدين الـــوطين  . واملـــستقبلة يف آســـيا
 .واإلقليمي على دعم استدامة األنشطة الفضائية

    
   بناء تفاهم مشترك: ق من األنشطة الفضائيةالتحقّ

بنـاء  : لتحقّـق مـن األنـشطة الفـضائية       ا"كان اهلدف من حلقة العمل اخلاصـة مبوضـوع            
هو حتديد وحبث املواضـيع الرئيـسية الـيت يلـزم االتفـاق عليهـا مـن أجـل إرسـاء                     " تفاهم مشترك 

أســس معــايري للتحقّــق مــن أنــشطة الفــضاء اخلــارجي يف املــستقبل مــن شــأهنا أن تعــّزز األمــن      
مـن يف بروكـسل يف      وُعقـدت حلقـة العمـل يف مكتـب مؤسـسة العـامل اآل             . واالستقرار الدوليني 

ــة العناصــر الــيت ينبغــي أن يــشملها    ٢٠١١مــارس /آذار ، وحبثــت مــسألة التحديــد الــدقيق ملاهّي
التحقّق من األنشطة الفضائية، ومسألة ماهّية العوامل اليت يلزم وضـعها يف االعتبـار عنـد تقيـيم                  

 .كيفية تنفيذ طرائق ذلك التحقّق
    

   اجمللس االستشاري جليل الفضاء    
 ]نكليزيةباإل: لاألص[

     ]٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٤[
يعتقد اجليل القادم مـن القيـادات الفـضائية أن اسـتدامة األنـشطة الفـضائية أمـر حاسـم                      

وحتقيقا هلـذه الغايـة، يقـدِّم الفريـق العامـل املعـين بأمـان               . األمهية للمساعي الفضائية يف املستقبل    
اري جليــل الفــضاء، الــدعم للفريــق العامــل املعــين  الفــضاء واســتدامته، التــابع للمجلــس االستــش

باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، التابع للجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة، وقـد                  
شارك اجمللس يف دورة الفريق املذكور اليت عقدت أثناء املؤمتر الـدويل الثـاين والـستني للمالحـة      

ر الفريق العامل املعين بأمـان الفـضاء وأمنـه منـربا            ويوفّ. ياالفضائية، يف كيب تاون جبنوب أفريق     
للمتحمسني مـن الطـالب ومـن املهنـيني الـشباب للمـشاركة يف املـداوالت العامليـة حـول أمـان                      
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ويــضم الفريــق العامــل أعــضاء مــن البلــدان الراســخة يف ارتيــاد . األنــشطة الفــضائية واســتدامتها
صني يف هــذا اجملــال، وحيــدد  قــا استــشاريا مــن املتخصـّـ الفــضاء واحلديثــة العهــد بارتيــاده، وفري 

 .د استدامة األنشطة الفضائية، ويتبادل األفكار حوهلااملسائل احلرجة اليت هتّد

وشارك الفريق يف استضافة مسابقة البحوث اليت نظمتها الرابطة الدوليـة لتعزيـز أمـان الفـضاء،                 
م البحثي، املتعلق بأمـان الفـضاء واسـتدامة         نتاجهإ الفائزين الثالثة من أجل تقدمي       وتولت رعاية 

وعـالوة علـى ذلـك،      . األنشطة الفضائية، يف املؤمتر اخلامس للرابطة، املعقود يف فرساي بفرنسا         
 نظم الفريق جلسة حلقة عمل يف املؤمتر العاشر جليل الفضاء، تبادل خالهلا املنـدوبون األفكـار  

اسات يف جمال التخفيف مـن احلطـام الفـضائي          التحديات التقنية واملتعلقة بالسي   "حول موضوع   
 :، وأسفرت عن التوصيات التالية"وإزالته

حتسني نطاق تغطية أنشطة التوعيـة بـأحول الفـضاء، وحتـسني نوعيـة البيانـات                  )أ(  
الفضائية، وتعزيز التعاون بني الدول الراسخة يف ارتياد الفضاء والدول احلديثـة العهـد بارتيـاده                

 ل الفضاء؛ا التحتية اإلضافية اخلاصة بالتوعية بأحوعلى استضافة البىن

ي ملـسألة  من أجل حفز االسـتخدام العـادل واملـسؤول للفـضاء، ينبغـي التـصدّ              )ب(  
عدم الثقة بني اجلهات الفضائية الفاعلة، عن طريـق التـشجيع علـى التفاعـل وتبـادل املعلومـات                   

 ومن مث الشفافية؛

ى الــصعيد الــدويل، ينبغــي إنــشاء مركــز  مــن أجــل تــرويج تبــادل البيانــات علــ   )ج(  
بيانات حمايد إلدارة ما تتربع به طوعا اجلهات الفضائية الفاعلة املشاركة مـن بيانـات حـساسة                 

 أو خاضعة مللكية خاصة عن التوعية بأحوال الفضاء؛

ميكن زيادة فعالية املبادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام الفـضائي الـصادرة عـن                  )د(  
فضاء اخلارجي يف األغـراض الـسلمية بالتـشجيع علـى اعتمادهـا يف الـسياسات           جلنة استخدام ال  

 .الفضائية الوطنية وبتقدمي حوافز للجهات الفاعلة الفضائية اليت متتثل للمبادئ التوجيهية

ــا بإعــداد سلــسلة الســتعراض األدبيــات يف جماالتــه املواضــيعية       ويقــوم الفريــق العامــل حالي
 بأحوال الفضاء، وطقس الفضاء وآثاره على املركبات الفضائية، وأمـان          احلطام الفضائي، والتوعية  (

 مـن خـالل تـوفري وثـائق مرجعيـة شـاملة لألشـخاص احلـديثي           التوعيةللمساعدة يف جهود    ) الفضاء
زهم ذلــك علــى التخــّصص يف املهــن املتــصلة باســتدامة  ع الفريــق أن حيفّــالعهــد هبــذا امليــدان، ويتوقّــ

م الفريـق بـإدارة عـدد مـن املـشاريع التقنيـة حـول مواضـيع تـشمل كـشف                     ويقـو . األنشطة الفضائية 
احلطام وإزالته ونظم التوعية بأحوال الفضاء، وكـل هـذه املـشاريع مدعومـة مبجموعـة أدوات نظـم                

وإضــافة إىل ذلــك، جيــري الفريــق أحباثــا حــول مــشاريع ذات   . .Analytical Graphics Incشــركة 
 .ات القائمة يف جمال استدامة األنشطة الفضائيةمنحى سياسايت مستوحاة من التحدي


