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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
  اللجنة الفرعية التقنية والعلمية

  التاسعة واألربعونالدورة 
  ٢٠١٢فرباير / شباط١٧-٦فيينا، 
  *ت من جدول األعمال املؤق١٤َّالبند 

         استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد
ة باستدامة أنشطة الفضاء معلومات عن اخلربات واملمارسات املتصل    

      اخلارجي يف األمد البعيد
      األمانةرة من مذكّ    

    مقّدمة  -الًأوَّ  
 املتحـدة  األمـم  كيانـات  مـن  الـواردة  املعلومات إىل استناداً اإلضافةَ هذه   األمانةُ تعدَّأَ  
ــات ــة واهليئ ــة احلكومي ــة الدولي ــيا واحملــيط ا   : التالي ــة آلس ــصادية واالجتماعي ــة االقت ــادئ اللجن هل

 شـؤون  ومكتـب  والثقافـة،  والعلـم  للتربيـة  املتحـدة  األمـم  ومنظمة لالتصاالت، الدويل االحتادو
 اللجنـة : التاليـة  األخـرى  الدوليـة  واهليئـات  املنظمـات  ومـن  العامـة؛  لألمانـة  التـابع  السالح نزع

رصاد اجلويـة   واملنظمة األوروبية الستغالل سواتل األ     الفضائية البيانات بنظم املعنية االستشارية
  . األرض برصد املعين الفريق وأمانة
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      الدولية احلكومية واهليئات املتحدة األمم كيانات من الواردة الردود  -ثانياً  
     اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ    

  ]باإلنكليزية: األصل[ 
  ]٢٠١١ ديسمرب/ كانون األول٢[

هــي ذراع األمــم ) اللجنــة(الجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ  اللجنــة االقتــصادية واإنَّ  
وهـي أمشـل جلاهنـا اإلقليميـة        . احملـيط اهلـادئ   -التنميـة اإلقليميـة يف منطقـة آسـيا        املتحدة يف جمال    

ز اللجنة على املسائل اليت من شأن التعـاون اإلقليمـي معاجلتـها علـى أجنـع وجـه                   وتركَّ. اخلمس
  . حكومة٦٢حيث تضم يف عضويتها 

واالستراتيجية اإلقليمية للجنـة بـشأن اسـتخدام التطبيقـات الفـضائية للحـد مـن خمـاطر                    
الكوارث تركـز علـى اسـتخدام آليـات التعـاون اإلقليمـي ودون اإلقليمـي لكـي تـدعم بـصورة                      
أفــضل العمــل علــى احلــد مــن خمــاطر الكــوارث يف إطــار اســتراتيجية شــاملة للتنميــة املــستدامة    

إلمنائيــة لأللفيــة ومــؤمتر القمــة العامليــة للتنميــة املــستدامة وإطــار عمــل بالتماشــي مــع األهــداف ا
 جهــود أمانتــها   ٢٠١١مــايو / املعقــودة يف أيــار ٦٧دت اللجنــة يف دورهتــا   وقــد أّيــ . هيوغــو

املتواصــلة يف العمــل علــى تــرويج وتطــوير مــشاريع مبتكــرة للتنميــة املــستدامة تــستفيد اســتفادة  
 واالتصاالت وتكنولوجيـا الفـضاء يف جمـاالت مـن قبيـل النقـل،               الة من تكنولوجيا املعلومات   فّع

الـة مـن تكنولوجيـا املعلومـات        مبا يشمل نظم املالحـة الـساتلية وحتديـد املواقـع واالسـتفادة الفعّ             
  .واالتصاالت يف جمال التجارة

وتعـــاجل اللجنـــة موضـــوع االســـتفادة مـــن التطبيقـــات الفـــضائية يف احلـــد مـــن خمـــاطر    
برنـامج  ويهـدف   . ا من خالل هنج قطاعيـة ومتعـددة القطاعـات علـى الـسواء             الكوارث وإدارهت 

ــستدامة  اإلقليمــيالتطبيقــات الفــضائية   ــة امل ــشجيع اســتخدام التطبيقــات   مــن أجــل التنمي  إىل ت
الفضائية يف حتقيق ضروب من التنمية املستدامة يف آسيا واحملـيط اهلـادئ تـشمل خبريهـا اجلميـع                   

و يقـوم بـذلك مـن خـالل حبـوث سياسـاتية وأنـشطة للـدعوة                 وهـ . وتستطيع مقاومـة الكـوارث    
  .وبناء القدرات وتعزيز آليات التعاون اإلقليمي

وأُنشئت يف إطار اللجنة آلية التعاون اإلقليمي علـى رصـد الكـوارث واإلنـذار املبكـر،                
، وذلـك بـدعم مـن    ٢٠١٠سبتمرب /وال سيما اجلفاف، وبدأ عملها يف ناجنينغ بالصني يف أيلول  

وهتـدف اآلليـة إىل تـوفري أدوات       . لند والصني واهلند وجهات أخرى مـن أصـحاب املـصلحة          تاي
تقنيــة فــضائية تركــز علــى اجلفــاف، وســوف ُتــدرج يف نطــاق عملــها يف هنايــة املطــاف أنــواع    

  . أخرى من الكوارث، تبدأ بالفيضانات
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ية مة لتـوفري منتجـات وخـدمات إعالميـة سـاتل          وسوف تتـألف اآلليـة مـن منـصة مـصمَّ            
ــإدارة        ــصلة ب ــة معلومــات للوصــول إىل معلومــات مت ــذار املبكــر؛ وبواب لرصــد الكــوارث واإلن

ــة وخــدمات  ــاء القــدرات مــن خــالل تــوفري خــدمات     هلــذه الكــوارث ومــوارد تقني اآلليــة؛ وبن
استشارية تقنية وغري تقنية خمتلفة ودورات تدريبية وحلقـات عمـل مـن أجـل مـساعدة البلـدان                   

دودة القـدرة علـى تنميـة القـدرات املؤسـسية لرصـد الكـوارث واإلنـذار                 ضة للكوارث احملـ   املعّر
ر أيـضا تقيـيم املخـاطر وتـساهم يف صـوغ سياسـات              وسـوف تيـسّ   . املبكر على الصعيد الـوطين    

وبرامج ومشاريع من أجل اإلدارة الكلية حلاالت اجلفـاف، مبـا يـشمل أنـشطة لتخفيـف اآلثـار                
  .والتأهب والتصدي واإلغاثة واإلنعاش

وفيمـا يتعلـق بإطـار اآلليـة لبنـاء القـدرات، ُعقـدت حلقـات عمـل وطنيـة للتـدريب يف              
 ركـزت   ٢٠١١سـبتمرب   /أغـسطس وأيلـول   / غينيا اجلديـدة وتوفـالو وفيجـي يف آب         اباالو وبابو 

على متكني تلك البلدان من الوصول إىل الصور الـساتلية واالسـتفادة منـها لتعزيـز قـدرهتا علـى                
وكان من بـني املواضـيع   .  الكارثية واحلد من املخاطر وحتقيق التنمية     التصدي حلاالت الطوارئ  

األخرى تيسري الوصول إىل البيانات ومنتجات الصور الساتلية املستمدة من السواتل التجريبيـة             
مت أيـضا طلبـات    وقـدّ . والبحثية واملواضيعية ومدى توافر تلـك البيانـات واملنتجـات وفوائـدها           

ال إىل الـصور واملنتجـات الـساتلية إىل         ت وتيسري سبل الوصـول الفعّـ      حمددة لسد فجوات البيانا   
جانب استحداث مستودع لقواعد البيانات اجلغرافية اإلسناد بغية تنفيـذ اإلطـار الـوطين إلدارة       

وسـوف تـستخدم التعقيبـات والطلبـات        . خماطر الكوارث يف بلـدان احملـيط اهلـادئ ذات الـصلة           
  .ايل والعمل على تفعيل اآلليةالواردة لتعزيز إطار اللجنة احل

وفيما يتعلق باخلطوات املقبلة، تعمـل اآلليـة علـى تعزيـز النـشاط البحثـي املـشترك بـني                      
ــداًء ببيانــات اجلفــاف    ــستند عمليــات البحــث  . أعــضائها حــول تقيــيس البيانــات ابت وســوف ت

يانــات وصــوغ املفــاهيم إىل املــذكرات املفاهيميــة الــيت يقــدمها األعــضاء وســوف ُتقــرن بالب        
الفــضائية وبيانــات املراقبــة األرضــية والبيانــات التارخييــة لزيــادة فعاليــة رصــد حــاالت اجلفــاف   

  . واإلنذار املبكر هبا والتعرف على املناطق املعرضة بشدة خلطر اجلفاف
 شركاء شـبكة التـدريب،      اوتواصل أمانة اللجنة دعم الدورات التدريبية اليت يستضيفه         

ــدورة التدريبيــ   ــل ال ــن        ةمث ــرة م ــسيا يف الفت ــة يف إندوني ــات اجلغرافي ــيت أقيمــت حــول املعلوم   ال
 مـن الـربط الـشبكي بـني         وعـالوةً علـى الـتمكني     . ٢٠١٠أغـسطس   / آب ٧يوليه إىل   / متوز ٢٥

الزمالء املتماثلني يف الفكر من خمتلف أرجاء املنطقة، تزود الـدورات املـشتركني فيهـا بأحـدث                 
  وهــذه الترتيبــات مــستمرة منــذ أكثــر مــن   . رائهم احمللــينياملهــارات الــيت ميكنــهم نقلــها إىل نظــ 

 مشترك معارف جوهرية من خـالل التـدريب علـى          ٢٠٠ سنوات، وقد اكتسب أكثر من       ١٠
  . مرتبطة بالتطبيقات الفضائية مواضيع خمتلفة مناسبة
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الـصمود يف وجـه الكـوارث املتـصلة      مت اللجنة حلقة عمل عن تنمية القدرة علىكما نظَّ   
ه يف باكستان من خالل التطبيقات الفـضائية وإدارة املخـاطر الغذائيـة يف إسـالم آبـاد يف الفتـرة                   بامليا
وكــان .  يف مواجهــة كارثــة الفيــضانات الــيت اجتاحــت باكــستان٢٠١١مــارس / آذار٤ إىل ١مــن 

اهلدف من احللقة الدراسية تنمية القـدرة الوطنيـة علـى معاجلـة جمـاالت األولويـة يف إدارة الكـوارث            
ومتكني ذلك البلد من التعامـل بفعاليـة مـع اآلثـار احملتملـة األخـرى لـتغري املنـاخ، ومـن بينـها ذوبـان                       

  .األهنار اجلليدية واجلفاف والتصحر وانتشار اآلفات واألمراض وارتفاع مستوى سطح البحر
 وشاركت اللجنـة يف تنظـيم حلقـة عمـل إقليميـة عـن اسـتخدام التطبيقـات الفـضائية إلدارة                      

 / كــانون األول٩ إىل ٧ر الكــوارث املتــصلة بامليــاه يف آســيا عقــدت يف بــانكوك يف الفتــرة مــن خمــاط
الوكالـة اليابانيـة الستكـشاف الفـضاء     مت بـدعم مـن   ظِّرت تلك احللقة، اليت نُ   ووفَّ. ٢٠١٠ديسمرب  
ار مـن    بالفيـضانات ومـديري األهنـ      تنّبؤ ومصرف التنمية اآلسيوي، الفرصة للخرباء املعنـيني بـال         اجلوي
عضاء يف اللجنة لتبادل املعلومـات عـن تطبيقـات التكنولوجيـا الفـضائية علـى                أل دولة من الدول ا    ١١

  . واإلنذار املبكر والتقييمتنّبؤقياسات من قبيل تقدير خماطر الفيضانات ورصد الفيضانات وال
هـو  رت حلقة العمل دورة تدريبية على النظام املتكامل لتحليـل الفيـضانات، و            كما وفَّ   

ات أكثر فعاليـة وكفـاءة بالفيـضانات        تنّبؤنظام لتحليل املدد املائي للفيضانات يهدف إىل توفري         
ويــستخدم هــذا النظــام واجهــات بينيــة إلدخــال بيانــات أرضــية    . وهــو موجــه للبلــدان الناميــة 

ــة        ــستعني بوظــائف نظــام املعلومــات اجلغرافي ــشأن هطــول األمطــار وي ــسواء ب وســاتلية علــى ال
  .انية لعرض نتائج املخرجاتوواجهات بي

وتعتــزم أمانــة اللجنــة إنــشاء آليــة تعــاون إقليمــي لتنميــة قــدرات االتــصال يف حــاالت      
الكوارث يكون العنصر األساسي فيها اتصاالت الطـوارئ، وتـسعى إىل إنـشائها بالتعـاون مـع                 

ــا املعلومـــ      ــين بتكنولوجيـ ــاالت املعـ ــشترك بـــني الوكـ ــي املـ ــل اإلقليمـ ــق العامـ ــضاء الفريـ ات أعـ
ــصاالت يف آســيا      ــصاالت ومنظمــة االت ــدويل لالت ــاألخص االحتــاد ال ــصاالت، وب احملــيط -واالت

واهلــدف مــن هــذه اآلليــة القائمــة علــى هنــج تعــدد أصــحاب املــصلحة والــشراكة بــني   . اهلــادئ
واخلاص هو إنـشاء قـدرات مدعومـة باالتـصاالت الـساتلية للتـصدي للكـوارث             القطاعني العام 

  .ط اهلادئ تكون قابلة لالنتشار واالستخدام املستدام وميسورة التكلفةيف منطقة آسيا واحملي
حتسني التأهـب للكـوارث يف منطقـة         "نوتعكف أمانة اللجنة على تنفيذ مشروع معنو        

يهــدف إىل تعزيــز قــدرة البلــدان ذات " اللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ
ــذ إطــار     ــى تنفي ــن خــالل اســتخدام أدوات موحــدة     االحتياجــات اخلاصــة عل عمــل هيوغــو م

متكـني  ) أ: (للمعلومات اإلحصائية واجلغرافية، ومن املتوقع أن حيقق املشروع إجنازين رئيـسيني          
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احلكومات من إنشاء نظم إحصائية ذات إسـناد جغـرايف واسـتخدامها مـن أجـل التعـرف علـى                    
ــوا        ــوع الك ــد وق ــيم األوضــاع بع ــا وتقي ــاطر الكــوارث والتأهــب هل ــات  خم ــيط عملي رث وختط

ــاش؛ و ــات       ) ب(اإلنع ــنظم املعلوم ــيني ب ــربط مجاعــات املمارســني املعن ــة ل ــشاء شــبكة إقليمي إن
  .اجلغرافية واإلحصاء وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والفضاء

وسوف يتحقـق هـذا بتنفيـذ عمليـات تقيـيم لالحتياجـات وأنـشطة أخـرى مـن خـالل                      
 فريقي خرباء وإنشاء نظـام موحـد للمعلومـات اإلحـصائية ذات             دراسة استقصائية واجتماعات  

اإلســـناد اجلغـــرايف وتنظـــيم حلقـــيت عمـــل تـــدريبيتني للمـــسؤولني احلكـــوميني وإيفـــاد بعثـــتني    
استشاريتني تقنيتني وتكوين مجاعة للممارسني تعمل باالتـصال احلاسـويب املباشـر وعقـد حلقـة           

  .عمل إقليمية لتبادل املعرفة
اللجنــة لتحــديث جمموعــة مــن املعلومــات املتعلقــة بقــدرات التطبيقــات   وختطــط أمانــة   

 مبـا   ،الفضائية املتوفرة لدى بلدان املنطقة من خالل مدخالت يقدمها مجيـع أصـحاب املـصلحة              
وســوف ُتجمــع وتــضاهى يف إطارهــا  . يــشمل البلــدان ومــشغلي الــسواتل ومقــدمي اخلــدمات 
 املمارســات الفــضلى بــشأن اســتخدام    القــدرات ذات الــصلة واملبــادرات املوضــوعة وبعــض    

  .تكنولوجيا الفضاء يف إدارة الكوارث
      

    لالتصاالت الدويل االحتاد    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ١٧[
  

  االحتاد الدويل لالتصاالت لتنظيم االتصاالت الراديوية  إطار    
  )١(للخدمات الفضائية

  
    مةمقّد  - ١  

 هلمـا،  املكّملـة  الراديـو  ولـوائح  )٢(واتفاقيتـه،  لالتـصاالت  الدويل الحتادا دستور يتضمن  
 ملـــورد  الدوليـــة  التـــرددات  إدارة جمـــال  يف والتزاماهتـــا  االحتـــاد  يف األعـــضاء  الـــدول  حقـــوق

───────────────── 
 الفرعية للجنة  عن إطار تنظيم االتصاالت الراديوية للخدمات الفضائية ستقدماالحتاد لتقرير الكاملة النسخة )1(  

 شؤون ملكتب الشبكي املوقع على منها نسخة وستتاحيف صورة ورقة غرفة اجتماعات  والتقنية العلمية
  .اخلارجي الفضاء

  .٣١٢٥١ رقمال ،١٨٢٥ اجمللد ،هداتعاامل جمموعة املتحدة، األمم )2(  
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 العناصـر  حتكـم  الـيت  احملـددة  واللـوائح  الرئيـسية  املبـادئ  الـصكوك  هـذه  نوتتضّم. املدار/الطيف
  :التالية الرئيسية
 الراديوية؛االتصاالت خدمات  من خمتلفة لفئات الترددي الطيف وزيعاتت  )أ(  

 املدار؛/الطيف درمو الوصول إىل يف والتزاماهتا األعضاء اإلدارات حقوق  )ب(  

ــراف  )ج(   ــدويل االعت ــق عــن احلقــوق هبــذه ال ــسجيل طري ــرددات ختصيــصات ت  الت
الثابتـة بالنـسبة     الـسواتل  داراتمـ  ذلـك  يف مبا هبا، متصلة مدارات أيِّوكذلك، عند االقتضاء،    

 .للترددات الدويل األساسي السجل يف استعماهلا املزمع أو بالفعل املستعملة إىل األرض،

 والوصـول  املـدار /الطيـف  ملـورد  الكفـؤ  لالستعمال الرئيسية املبادئ إىل اللوائح تلك وتستند  
  :ما يلي على ينص الذي )٣(،)٤٤ ةاملاد (االحتاد دستور من ١٩٦  البند رقميف الواردة إليه املنصف

 أن عليهـا  الراديوية، للخدمات التردد نطاقات األعضاء الدول تستعمل عندما    
 مــدار فيهــا مبــا ،هلــا مــصاحبة مــداراتأي و الراديويــة التــرددات أنَّ احلــسبان يف تأخــذ

ــسواتل ــت ال ــسبة الثاب ــوارد هــي ،األرض إىل بالن ــة م  اســتعماهلا جيــب حمــدودة، طبيعي
ــ رشــيداً االًاســتعم ــصادياً االًوفّع ــاً واقت ــوائح ألحكــام طبق ــو، ل ــسىن الرادي  ملختلــف ليت
ــدان ــدان جملموعــات أو البل ــرددات، املــدارات هــذه االنتفــاع العــادل مــن  البل  مــع والت
  . البلدان لبعض اجلغرايف واملوقع النامية، للبلدان اخلاصة االحتياجات مراعاة

 يف التفـصيل  مـن  مبزيـد  التـردد /الطيـف  اسـتعمال  حتكـم  الـيت  واإلجـراءات  اللوائح وترد  
  .البند املذكور يف إليه مشار هو كما ملزمة، دولية معاهدة متثّل اليت الراديو لوائح

ــالترددات الــدويل االعتــراف لــضمان حمــددة إجــراءات وُوِضــعت    وصــون املــستعملة ب
  . اإلجراءات لتلك امتثاهلا عند اإلدارات حقوق

 حكوميــة معاهــدات هلمــا املكملــة الراديــو ولــوائح ومعاهدتــه االحتــاد دســتور ولكــون  
  :يلي مبا تتعهد احلكومات هذه فإنَّ احلكومات، عليها قتصّد دولية

 بلداهنا؛ يف الصكوك هذه أحكام تطبيق  )أ(  

 الدوليـة،  املعاهـدة  لتلـك  األساسية األحكام يشمل مالئم وطين تشريع اعتماد  )ب(  
 .أساسي أدىن كحد

───────────────── 
  ).٢٠٠٨ جنيف، (الراديو لوائح لالتصاالت، الدويل االحتاد )3(  
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 أو عامليـة  صـبغة  ذات مسائل مع التعامل إىل أساساً موجهة الدولية الراديو وائحل أنَّ بيد  
 متعـدد  أو ثنـائي  أسـاس  علـى  خاصة ترتيبات لعقد اجملاالت من الكثري يف الباب مفتوح و إقليمية،
  .األطراف
 للتعـديل  الفـضائية  لألنـشطة  التنظيمي اإلطار خضع املنصرمة، عاماً األربعني مدار وعلى  
 متطلـبني  تلبيـة  يف الالزمـة  املرونـة  حتقيـق  يف وجنـح  املـتغرية  الظـروف  مـع  ليتناسـب  ستمرةم بصفة
 خلــدمات اهلائــل التطــور وشــهد. واإلنــصاف الكفــاءة ومهــا ،متــوافقني دائمــا يكونــا مل ني،يرئيــس

 الفــضائية االتــصاالت خــدمات جلميــع املــدار/الطيــف اســتعمال علــى الطلــب تزايــد االتــصاالت
 أيـضاً  منـها  بـل  التكنولوجي التقدم على تقتصر ال ،عوامل عديدة  إىل الزيادة هذه وُتعزى. تقريباً

 خــدمات حتريــر علــى وأثرهــا العــامل أحنــاء شــىت يف واهليكليــة واالجتماعيــة الــسياسية الــتغريات
 بالنـسبة إىل    الثابـت  غـري  الـسواتل  مـدار  علـى  القائمـة  الـساتلية  الـنظم  واسـتحداث  االتصاالت،

 التوجـه  وتنـامي  الراديويـة،  واملالحـة  العلميـة  والتطبيقـات  التجارية تصاالتاال ألغراض األرض
ــسوقي، ــتغري ال ــة يف وال ــذه تقاســم طريق ــسوق ه ــساع يف اآلخــذة ال ــني االت ــدمي شــركات ب  تق
  .عام بوجه جتارياً واستغالهلا االتصال نظم وعوملة ،اخلاصة واحلكومية اخلدمات

    
     تصاالتلال الدويل لالحتاد الراديو لوائح  -٢  

   لتنظيم االتصاالت الراديوية الرئيسي الدويل الصك  )أ(  
 يف رئيـسياً  صـكاً  باعتبارهـا  لالتـصاالت،  الـدويل  االحتاد عن الصادرة الراديو لوائح إنَّ  
  :ومها رئيسيني مفهومني إىلتستند  الدويل، املستوى على ة الراديويتنظيم االتصاالت هيكل

 خــدمات جانــب مــن اســتعماهلا املزمــع لتــرددات الكتلــي لتوزيــعال مفهــوم  )أ(  
. الراديــو لــوائح مــن ٥ املــادة يف الــوارد اتلتــرددا توزيــع جــدول - حمــددة راديويــة اتــصاالت
 تعمــل الــيت املتوافقــة للخــدماتللتــرددات  مــشتركة توزيعــات عــام بوجــه املفهــوم هــذا ويــوفر

ــة خبــصائص ــشاهبة تقني ــزاء يف مت ــن حمــددة أج ــف م ــوفر. الطي ــضاً وي ــة أي ــستقرة ختطــيط بيئ  م
 واملستعملني؛ املعدات تصنيع وشركات لإلدارات

 ،اإلخطـــارو لتنـــسيق،ل (اإللزاميـــة أو الطوعيـــة التنظيميـــة اإلجـــراءات مفهــوم   )ب(  
 . التوزيع هيكل مع لتتناسب املعدلة) والتسجيل

    
    األهداف  )ب(  

  : التالية األهداف حتقيق إىل الراديو لوائح ترمي  
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 التــرددات  طيــف  يف املتمثلــة  الطبيعيــة  املــوارد  ســتفادة العادلــة مــن   اال رتيــّس  )أ(  
 الثابـت بالنـسبة إىل األرض،   الـسواتل  مـدار  ذلـك  يف مبـا  هلـا،  صاحبةمـ  مـدارات  وأي الراديويـة 
 رشيداً؛ استعماالً واستعماهلا

ــرددات إتاحــة ضــمان  )ب(   ــيت الت ــسالمة االســتغاثة ألغــراض توفريهــا جيــري ال  وال
 ؛الضار التداخل من محايتها وكفالة

ــساعدة  )ج(   ــع يف امل ــداخل حــاالت من ــضار الت ــني ال ــة  ب ــة اخلــدمات الراديوي  التابع
  وقوعها؛ عند  مشاكلهاوحلّ املختلفة لإلدارات

  وفعالية؛ بكفاءة اخلدمات الراديوية مجيع تشغيل رتيّس  )د(  

ــاتاســتحداث   )هـ(   ــدة تطبيق ــا جدي ــصاالت لتكنولوجي ــة االت ــ الراديوي  ا،وتنظيمه
 .احلال مقتضى حسب

    
    ملراجعا  - ٣  

) الفـضائية  اخلـدمات  (الراديويـة  االتـصاالت  ملكتب للترددات الدولية اإلعالمية النشرة  
للبنـود رقـم     وفقـاً  أسـبوعني  كـل  مـرة  الراديوية االتصاالت مكتب عن تصدر خدمية وثيقة هي
 الـشبكي  املوقـع  ىعلـ  عليهـا  االطالع وميكن الراديو، لوائح من ١٥-٢٠ و ٦-٢٠ إىل   ٢-٢٠
  . www.itu.int/ITU-R/go/space-brific/en: التايل

 باحملطـات  املتعلقـة  التنظيميـة  باملنـشورات  مرجعيـة  قائمـة  هـي  الفضائية الشبكات قائمة  
 وميكــن القائمــة، أو إنــشاؤها املزمــع ةالراديويــ يــةالفلك طــاتاحملو األرضــية واحملطــات الفــضائية
  . www.itu.int/ITU-R/space/snl/index.html: التايل لكترويناإل املوقع على عليها االطالع

      
    والثقافة والعلم للتربية املتحدة األمم منظمة    

]باإلنكليزية: األصل[  

]٢٠١١ أكتوبر/األول تشرين ٢٧[  

 جلنــة دورات يف) اليونــسكو (والثقافــة والعلــم للتربيــة املتحــدة األمــم منظمــة شــاركت  
 مــن اهلائلــة الطائفــة بــالغ باهتمــام وتابعــت الــسلمية، األغــراض يف اخلــارجي الفــضاء اســتخدام
" التـراث  خلدمـة  الفـضاء اسـتغالل    "موضوع إدراج اللجنة وقررت. اللجنة جتريها اليت األنشطة

 اليونـسكو  وتعـرب . الـدورات  هـذه  يف مهمـاً  دوراً اليونـسكو  منح ما وهو الدورات، بعض يف
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 قـدماه  ماكل   على واللجنة لألمانة التابع ارجياخل الفضاء شؤون مكتب من لكل شكرها عن
  .جوانب التعاون املشترك من

باسـتدامة   بـآخر  أو بـشكل  مجيعهـا  يتعلـق  األنـشطة  مـن  واسـعة  طائفـة  اللجنـة  وُتجري  
  . يف األمد البعيد أنشطة الفضاء اخلارجي

 بيانـات ال الوصـول إىل إمكانيـة    زيادةإال ب  اخلارجي الفضاء أنشطة ال ميكن أن تستدمي   و  
 أنــشطتها، ملواصــلة مناســب وطــين دعــم علــى الفــضاء وكــاالت حــصول وضــمان الفــضائية،
ــدريب ــل وت ــشباب جي ــى ال ــة املهــارات عل ــضمام الالزم ــاملني إىل لالن  يف الفــضاء جمــال يف الع
  . املستقبل
ــشارك   ــة وت ــع معاجلــة يف اللجن ــذه مجي ــب ه ــساعدة اجلوان ــب مب ــؤون مكت ــضاء ش  الف
 اللجنـة  تعنيـه  ملـا  أوسـع  رؤيـة  لتحديـد  الـسعي  اليونـسكو  تقتـرح  ليـه، وع. واليونسكو اخلارجي
 أنَّ  احلـايل،  الوقـت  يف اللجنـة،  وتـرى . يف األمد البعيد   استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي    مبفهوم
 العامليـة  الرصـد  نظـم  علـى  اًحتمـ  يـؤثر  الـذي  الفضائي باحلطام اًارتباطا فريد  ترتبط الفكرة هذه
اســتدامة أنــشطة الفــضاء  أنَّ غــري. هلــا بالتــصدي اللجنــة كُلِّفــت لــيتا املوضــوعات أحــد وميثــل

  . وحده الفضائي احلطام من بكثري أكثر موضوعات تتضمن يف األمد البعيد اخلارجي
 موضـوع  ارتباط متاماً تفهم اللجنة أنَّ   من الرغم فعلى املسألة، هذه توضيح املهم ومن  

ــضاء اخلــارجي    ــشطة الف ــتدامة أن ــد ا اس ــديف األم ــام مبوضــوع لبعي ــضائي، احلط ــإنَّ الف  نفــس ف
 نوصـي  مث، ومـن . جيـداً  اللجنـة  يعرفـون  ال الـذين  لألشـخاص  متاماً مغايراً معىن حيمل املوضوع

 استدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي       حتقيق لضمان اعتمدهتا اليت األنشطة مجيع اللجنة تشرح بأن
 أحـد  باعتبارهـا  الفـضائي  احلطـام  قـضية  علـى  تركز أن ذلك بعد للجنة وميكن. يف األمد البعيد  

  . الوحيد العنصر وليست العناصر،
ــدم ونظــراً   ــسكو اخنــراط لع ــضائي، احلطــام جمــال يف اليون ــذر الف ــا يتع ــدمي عليه  أيِّ تق
 كـان  إذا مهمـة  إسـهامات  تقـدمي  للمنظمة ميكن ذلك، ومع. احملدد املوضوع هذا يف إسهامات
 مـشار  هـو  كمـا  األوسـع،  مبعنـاه  يف األمد البعيد   ارجياستدامة أنشطة الفضاء اخل    هو املوضوع

يف  باسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي        املعـين  العامـل  الفريـق  صـالحيات  من ١٤ الفقرة يف إليه
  ).الثايناملرفق  ،A/66/20 (األمد البعيد

 استــشعار ســاتل برنــامج إىل النظــر ميكــن إليــه، نــشري عمــا أفــضل فكــرة والكتــساب  
 ،)ناسـا (يف الواليـات املتحـدة    والفضاء اجلوية للمالحة الوطنية دارةإللتابع لابعد   عن األراضي

 األمهيـة  فمـن  وعليـه، . عامـاً  ٤٠ من أكثر منذ البيانات جيمع فريد ساتل فهو. املثال سبيل على
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 مقارنـات  إجـراء  متكّـن  فريـدة  أداة لكونـه  نظـراً  الطويـل  املدى على باالستدامة يتمتع أن مبكان
 وذلـك  املاضـية،  عامـا  األربعـني  مـدى  علـى  تغّيـرات  مـن  األرض سطح على رأط عما للكشف

. والنطـاق ودرجـة االسـتبانة      ستـشعار اال جهازنفس   باستعمال لألرض صور التقاط طريق عن
 استــشعار برنــامج وقــف احتمــال ظهــر عنــدما القلــق اعتــراه قــد بأســره الــدويل اجملتمــع وكــان

  . بعد عن األراضي
ــاًمق اليونـــسكو وتلقّـــت   ــالنظر ترحـ ــزء إدراج يف بـ ــسة املـــسح  أرشـــيف مـــن جـ مؤسـ

 األراضـي  استـشعار  اجليولوجي يف الواليات املتحدة اخلاص بصور األرض املستمدة مـن سـاتل           
ــاريخ علــى احلفــاظ أنــشطة يف ــائقي الت ــشرية الوث  مــن الكــثري ومثــة). العــامل ذاكــرة ســجل (للب

 ويف. يف األمـد البعيـد     فـضاء اخلـارجي   استدامة أنشطة ال   ضمان تتطلب اليت األخرى التطبيقات
 يف التـداخل  أوجه حتديد املهم فمن األخرى، اجملاالت هذه تناول يف اللجنة رغبتما إذا    حال
  .بالفضاء الصلة ذات األخرى املنظمات مع اجملال هذا

يف األمـد    الستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي    األمهية بالغ آخر جماالً القدرات بناء وميثل  
ــ ــا. دالبعي ــدد ازداد فكلم ــدان ع ــيت البل ــها ال ــات الوصــول إىل ميكن ــضائية البيان ــتعماهلا الف  واس

علـى   الفـضاء  وكـاالت  حـرص  ازداد الـوطين،  املـستوى  علـى  املـستدامة  التنميـة  حتقيق ألغراض
 ذات املوضـوعات  بعـض  تنـاول  وجيـري . املـصاحبة  الفـضائية  البيانـات  خدمات استدامة ضمان
ــة واملنظومــة األرض برصــد املعــين الفريــق إطــار يف الــصلة  وبرنــامج األرض رصــد لــنظم العاملي
  . املبادرات هذه بني التنسيقبالتايل  يستلزم ما وهو واألمنية، البيئية لألغراض العاملي الرصد

 مكتــب ســيما وال األخــرى، املتحــدة األمــم مؤســسات مــع بالعمــل اليونــسكو وســتهتم  
باسـتدامة   املعـين  العامـل  الفريـق  واليـة  توسـيع  حالة يف الفضاء، ووكاالت اخلارجي الفضاء شؤون

 إيـالء  ينبغـي  أنـه  بيـد . الفـضائي  احلطـام  موضـوع  لتتجـاوز  يف األمد البعيد   أنشطة الفضاء اخلارجي  
 هــذا إجــراء عنــد بالفــضاء الــصلة ذات األخــرى املنظمــات واليــات مــع بالتكامــل الواجبــة العنايــة
  . التوسيع

      
   العامة لألمانة التابع السالح نزع شؤون مكتب    

]باإلنكليزية: األصل[  
]٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ٣[  

 إحـدى  ١٩٨٢ عـام  منـذ  اخلـارجي  الفـضاء  يف تـسلح  سـباق  حـدوث  منـع  مـسألة  تظلّ  
  .له مقراً جنيف من يتخذ الذي السالح نزع مؤمتر أعمال جدول على األربع الرئيسية القضايا
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 ةالــسوفياتياجلمهوريــات االشــتراكية  احتــاد بــأنَّ التــذكري ينبغــي تــارخيي، منظــور ومــن  
 العامــة اجلمعيــة أعمــال جــدول علــى القــضية إدراج يف ١٩٨١ عــام يف رغبتــه أبــدى قــد كــان
ــد ــشأن معاهــدة مــشروع وطــرح منفــصل كبن ــع ب  الفــضاء يف نــوع أيِّ مــن أســلحة وضــع من

 شـرق  دول مبـادرة  علـى  بناًء ،٣٦/٩٩ رقم القرار اجلمعية اعتمدت ذاته، العام ويف. اخلارجي
 يطلـق  كـان  الـذي  االسـم  وهـو  (الـسالح  نـزع  جلنـة  إىل فيه طلبت الذي أخرى، ودول أوروبا
 أيِّ  مـن  أسـلحة  وضـع  ملنـع  معاهدة عقد بشأن مفاوضات بدء) آنذاك السالح نزع مؤمتر على
 نمــ جمموعــة أطلقتــها الــيت املبــادرة إىل واســتناداً ،١٩٨١ عــام ويف. اخلــارجي الفــضاء يف نــوع

 نـزع  جلنـة  إىل فيـه  طلبـت  الـذي  ، جـيم  ٣٦/٩٧ رقـم  القـرار  اجلمعيـة  اعتمدت الغربية، البلدان
 للتحقـق  وقابـل  الفعّـ  اتفـاق  عقد بشأن التفاوض لقضية األولوية منح مسألة يف النظر" السالح

 للتـسلح  سـباق  حـدوث  ملنـع  مهمـة  خطـوة  باعتبارها ،"للسواتل مضادة نظم أيِّ إنشاء ملنع منه
 املتحـدة،  األمـم  يف األعـضاء  الـدول  بـني  اآلراء اخـتالف  أنَّ الواضح ومن. اخلارجي اءالفض يف

 حـدوث  ملنـع  اختاذهـا  ينبغي اليت التالية اخلطوات بشأن السالح، نزع جلنة أعضاء بني وكذلك
  .القضية هذه يف للنظر األوىل السنوات منذ ظهر اخلارجي، الفضاء يف للتسلح سباق

 الــسالح نــزع مــؤمتر يف خمّصــصة جلنــة أُنــشئت ،١٩٩٤ امعــ حــىت ١٩٨٥ عــام ومنــذ  
ــة، هــذه يف أوىل كخطــوة تــدرس، "لكــي  وعــام، موضــوعي حبــث إجــراء طريــق وعــن املرحل

كـل االتفاقـات    "ومـع مراعـاة     " اخلـارجي  الفـضاء  يف تـسلح  سباق حدوث مبنع املتصلة القضايا
  . (CD/584)" القائمة واملقترحات القائمة واملبادرات املقبلة

 منـع  بـشأن  اجلديـد  املعاهـدة  مـشروع  القـضية  هـذه  بـشأن  األخرية التطورات بني ومن  
 جــساماأل ضــد اســتعماهلا أو القــوة باســتعمال والتهديــد اخلــارجي الفــضاء يف األســلحة وضــع

 يف والـصني  الروسـي  االحتـاد  مـن  كـل  قدمـه  الـذي  ،(CD/1839) اخلـارجي  الفضاء املوجودة يف 
 مبـشروع  الوفـود  مـن  عـدد  ترحيب من الرغم وعلى. فيه للنظر ٢٠٠٨ عام السالح نزع مؤمتر

 وإىل آنـذاك،  الـسالح  نـزع  مـؤمتر  توافـق يف اآلراء يف     إىل ُيتوصـل  مل فإنـه عند تقدميـه     املعاهدة،
  . املعاهدة هذه بشأن التفاوض حول ، اليومهذا

 لعـام  الـسالح  نـزع  مـؤمتر  لـدورة  عمل برنامج وضع راقر أنَّ   إىل أيضاً اإلشارة وينبغي  
٢٠٠٩ (CD/1864)، مـؤمتر  يف األعـضاء  الـدول  عليـه  وافقت الذي الوحيد العمل برنامج وهو 
 مجيـع  مبناقـشة  ُيعـىن  عامـل  فريـق  إنـشاء  علـى  نـص  قـد  عقـد،  مـن  أكثر مدى على السالح نزع

. قيـود  دون يـة فن مناقـشة  اخلـارجي  الفـضاء  يف للتـسلح  سـباق  حدوث مبنع الصلة ذات القضايا
 اتفـاق  إىل لُيتوصَّـ  مل ولألسـف، . تفاوضـية  واليـة  الفريـق  منح على ينص مل لقرارا هذا أنَّ   غري
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 يف للتـسلح  سـباق  حـدوث  مبنـع  تتعلـق  ال ألسـباب  ،CD/1864 الوثيقـة مـا جـاء يف       تنفيذ بشأن
  .اخلارجي الفضاء

 يف للتــسلح ســباق حــدوث مبنــع معــين عامــل لفريــق الرمســي الغيــاب مــن الــرغم وعلــى  
 أو العامـة  اجللـسات  يف عـام  كل القضية هذه بشأن مناقشات جمدولة  جرىُت اخلارجي، الفضاء
 وإن اآلراء، لتبـادل  األمهيـة  بـالغ  منـرباً  املناقـشات  هـذه  وتتـيح . الـسالح  نـزع  ملـؤمتر  الرمسية غري

  . القضية حول للوفودمتاما  املتباينة اآلراء بني كلية التقريب يف يبدو فيما فشلت
 املعنـون  ،٦٥/٦٨ رقـم  قرارهـا  يف العـام،  األمـني  إىلمؤخرا   العامة اجلمعية طلبت قدو  

 احلكـوميني،  اخلـرباء  مـن  فريـق  إنـشاء  ،"اخلـارجي  الفضاء أنشطة يف الثقة وبناء الشفافية تدابري"
 الـشفافية  تـدابري  عـن  ٢٠١٢ عـام  يف تبـدأ  دراسـة  إلجـراء  منـصف،  جغـرايف  توزيع أساس على
 الـصلة،  ذات العـام  األمـني  تقـارير باالسـتعانة ب   وذلـك  ،اخلارجي بالفضاء يتعلق فيما الثقة وبناء
 إطـار  يف اخلـارجي  الفـضاء  يف للتـسلح  سباق حدوث منع حول الفنية باملناقشات املساس دون
 حيتـوي  مبلحـق  والـستني  الثامنـة  دورهتـا  يف العامـة  اجلمعية إىل تقرير وتقدمي السالح، نزع مؤمتر
  . يوناحلكوم اخلرباء أجراها اليت الدراسة على

 تقريـر  يـسهم  بـأن  األحوال، من حال بأيِّ مؤكداً يكن مل وإن قائماً، االحتمال ويظل  
 تـسلح  سـباق  حـدوث  منـع  بـشأن  عجلة النقاش ورمبا التفاوض    دفع يف احلكوميني اخلرباء فريق
 وبنـاء  الشفافية تدابري زيادة تفضي أن املمكن ومن. السالح نزع مؤمتر يف اخلارجي الفضاء يف

 معاهـدة،  إبـرام  ورمبا تيسر أيضا التفاوض على     الثقة من أكرب مناخ هتيئة إىليف الواقع    تالقدرا
 كمـا  الـسالح،  نـزع  مـؤمتر  يف األعـضاء  كانت الكلمة األخرية يف هذا الشأن تظل للـدول         وإن
  . دائماً احلال هو
    

     األخرى الدولية واهليئات املنظمات من الواردة الردود  -ثالثا  
   الفضائية البيانات بنظم املعنية ستشاريةاال اللجنة    

]باإلنكليزية: األصل[  

]٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ٤[  
  

    مةمقّد  - ألف  
 البيانــات بــنظم املعنيــة االستــشارية اللجنــة تقريــر مــن املختــصرة النــسخة هــذه تأُعــدَّ  
. املتحـدة  ألمـم ا بلغـات  للترمجـة  املطروحـة  الوثـائق  علـى  املفروضـة  القيـود  مع مبا يتفق  الفضائية
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 مــن مزيــداً للتقريــر الــذي يتــضمن الكامــل الــنص علــى لالطــالع إىل القــارئهــة موجَّوالــدعوة 
  . االستشارية اللجنة أعمال عن سياق وخلفية املعلومات
 مكتــب مــن املقــّدم للطلــب االســتجابة إىل الرمســي غــُري ُزاملــوَج التقريــُر هــذا ويهــدف  
ــضاء شــؤون ــابع اخلــارجي الف ــة الت ــة لألمان ــاء  العام ــمابتغ ــال دع ــة أعم ــضاء اســتخدام جلن  الف

يف  باســتدامة أنــشطة الفــضاء اخلــارجي املعــين العامــل والفريــق الــسلمية األغــراض يف اخلــارجي
  .والتقنية العلمية الفرعية للجنة التابع األمد البعيد

 بــنظم املعنيــة االستــشارية اللجنــة بتــشكيل الكــربى العامليــة الفــضاء وكــاالت وقامــت  
 نظـم  اسـتحداث  يف الـشائعة  املـشكالت  ملناقـشة  منـرب  لتهيئـة  ١٩٨٢ عـام  يف الفـضائية  بياناتال

 مراقبـة،  وكالـة  ٢٨و عـضو،  وكالـة  ١١ من حالياً اللجنة وتتألف. وتشغيلها الفضائية البيانات
 االستـشارية  اللجنـة  ميثـاق  علـى  االطـالع  وميكـن . هيئـة صـناعية منتـسبة      ١٤٠ علـى  يزيـد  وما
 علـى  احلصول وميكن ،http://public.ccsds.org/about/charter.aspx: التايل شبكيال املوقع على
الكـثري مـن     خـالف  وعلـى . www.ccsds.org: التـايل  الـشبكي  املوقـع  علـى  املعلومـات  من مزيد

  . جماناً عنها الصادرة املعايري االستشارية اللجنة توزع املعايري، بوضع املعنية املنظمات
    

    تصدير  - باء  
 والــشركات والوكــاالت األمــم قـدرة  يف لالســتدامة واألساســية األوىل الركيــزة تمثـل ت  

ومــن . متوافقــة وبيانــات اتــصاالت نظــم ذات أرضــية ومرافــق فــضائية مركبــات امــتالك علــى
 البعثـات  كفـاءة  ةدوزيـا  التكـاليف،  وخفـض  مـشتركة،  بعثـات  إجـراء  ن مـن  الـتمكّ  أنَّ   الواضح
  . حنو حتقيق االستدامة يف األمد البعيد هو خطوة رئيسيةمردودها بزيادة

 بفـضل  يف األمد البعيـد    استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي    يف االستشارية اللجنة وتسهم  
 ومـشاريع  بـرامج  يف اعُتمـدت  مـىت  املعـايري،  هـذه  فتـساعد . تـصدرها  الـيت  التقنيـة  املعـايري  وثائق

  : التالية املوجزة صرالعنا حتقيق على العامل، أحناء شىت يف الفضاء يف التحليق
 الفضاء؛ يف التحليق أنشطة يف الدويل التعاون  )أ(  

 مثـل  (الكـبرية  املنظمـات  عناصر بنياملشتركة  التشغيلأعمال التطوير و   كفاءة  )ب(  
 ؛)اجلهات املتعاقدة اليت توفر الدعم إلحدى الوكاالت أو املراكز

  مكونات؛لل التجاري االستغالل زيادة خالل من التكلفة خفض  )ج(  

 علـى  يـتعني  عنـدما  الطـوارئ  االتالتصدي الـسريع حلـ     مثل العمليات، كفاءة  )د(  
 .أخرى لوكالة تابعة فضاء ملركبة االتصاالت توفري متوقع، غري حنو على الوكاالت، إحدى
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. اخلـارجي  الفـضاء  أنـشطة  اسـتدامة  حتـسني  يف مباشـرة  بـصورة  املزايـا  هذه مجيع وتسهم  
 وهــو األول البنــد يف يتمثــل االستــشارية اللجنــة يف األعــضاء للوكــاالت سيالرئيــ اهلــدف أنَّ بيــد

 أنَّ ذلــك ويعــين. دوليــة للتحليــق يف الفــضاء  تعاونيــة بعثــات يف التــشارك علــى الوكــاالت قــدرة
 األقـــاليمي املــستوى  علــى  التعـــاون القــدرة علــى توثيــق    األول املقـــام يف ســتوفر  اللجنــة  معــايري 

  . السلمية األغراض يف اخلارجي الفضاء استخدام للجنة الرئيسية افاألهد أحد وهو واإلقليمي،
  عــن أعمــالالــسلمية األغــراض يف اخلــارجي الفــضاء اســتخدام جلنــة تقريــر شــدد وقــد  
 جمـال  يف واألقـاليمي  اإلقليمـي  التعـاون  دعـم  ضـرورة  على (A/66/20) واخلمسني الرابعة دورهتا
 الـسلمية  األغـراض  يف اخلـارجي  الفـضاء  سـتخدام ا جلنـة  اخنـراط  شـأن  ومـن . الفـضائية  األنشطة
 معــايري ذلــك يف مبــا املتبــادل، التــشغيل متكــن مــن معــايري اعتمــاد الــدعوة إىل يف نــشطاً اخنراطــاً
ــة وســترحب. اهلــدف هــذا حتقيــق حنــو تقــدم إحــراز إىل يــؤدي أن االستــشارية، اللجنــة  اللجن

 مـشاركة  الستقطاب السلمية األغراض يف الفضاء استخدام جلنة من املقدم بالدعم االستشارية
  . إضافية وكاالت من قوية تقنية

التـرابط   خـدمات  جمـال  يف وحتديـدا  خاصـاً،  اهتمامـاً  تـستلزم  الـيت  التقنية اجملاالت ومن  
 احتــاد اضــطلع وقــد. األعطــال/التــأخري إقامــة شــبكات قــادرة علــى حتمــل  الفــضائية، الــشبكي
 الوكـاالت  بـني  املـشتركة  بالعمليـات  املعـين  تـشاري االس الفريـق  باسم عرفُي الفضاء لوكاالت
ــد ــة بتحدي ــشبكي  رؤي ــرابط ال  اجملموعــة إنترنــت اســم وأطلــق عليهــا  املــستقبل يف الفــضائي للت
 للنــهج نظامــا معــدال الفــضائي التحليــق لــربامج ةالشمــسي اجملموعــة إنترنــت وفريــو. ةالشمــسي
ــت يف األرضــي ــه اإلنترن ــل ميكن ــع التعام ــة م ــدة البيئ ــقل الفري ــضائي لتحلي ــذر إذ (الف ــى يتع  عل

 ةالشمـسي  موعـة اجمل إنترنـت  السـتعمال  ونظـراً ). بـذلك  القيـام  األرضـية  اإلنترنت بروتوكوالت
ــادر علــى حتمــل   لنظــام ــرابط شــبكي ق ــأخري ت ــق طلــب فقــد األعطــال،/الت  املعــين العامــل الفري

لتاليـة إلقامـة إنترنـت      ة ا اخلطـو  اختـاذ  االستـشارية  اللجنة إىل الوكاالت بنياملشتركة   بالعمليات
اجملموعة الشمسية وذلك باسـتحداث هيكـل إنترنـت اجملموعـة الشمـسية ودعـم بروتوكـوالت                 

 الــدول ميكّــن أن شــأنه مــن مــا وهــو األعطــال،/التــأخريالتــرابط الــشبكي القــادر علــى حتمــل   
 وذجمنـ  نفـس  ذلـك  ويتبـع . شـبكياً  املربوطـة  التحتيـة  البنية هبذه البعض بعضها دعم من املتعاونة
 الــدعم املنظمــات مــن الكــثري تقــدم وفيــه األرضــية، اإلنترنــت تــستعمله الــذي املؤمتــت التوزيــع
نظـام اإلنترنـت     أنَّ   غـري . أنظمتها عرب والرسائل البيانات رزم توزيع طريق عن أخرى ملنظمات
طـول فتـرات انتقـال اإلشـارات بـسرعة الـضوء وهـي             و االتـصاالت  أعطـال ع لتحمل   هذا مطوّ 

 أهـداف  تـدعم  القدرات سوف  هذه أنَّ   الواضح ومن. اخلارجي الفضاء بيئة يفلة  ّصظواهر متأ 
 يف واألقـاليمي  اإلقليمـي  التعـاون  بإتاحـة  الـسلمية  األغـراض  يف اخلـارجي  الفضاء استخدام جلنة

  . األرضية اإلنترنت بفضل األرض على احملققة املماثلة املزاياعلى غرار  الفضائية، األنشطة
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باستدامة  املعين العامل الفريق صالحيات بنطاق املتعلقة الرئيسية لنقاطامعاجلة   - جيم  
    أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد

 ،A/66/20 (العامـل،  الفريـق  صـالحيات  بنطـاق  املتعلقـة  الرئيـسية  النقـاط  يلـي  فيما ترد  
   .االستشارية اللجنة ردود تليها ،)١٤ الفقرة الرابع، الباب الثاين، املرفق

  
   األرض على املستدامة التنمية يدعم للفضاء املستدام االستخدام  - ١  

 بتكلفـة  الفـضاء  اسـتغالل النمو   املتقدمة للبلدان االستشارية اللجنة ملعايري االمتثال يتيح  
 زيـادة  إىليفضي   التكلفة اخنفاضو. البعثات تكاليف وتقاسم املشترك التعاون بفضل منخفضة
  . االستدامة
 باسـتعمال  الفـضاء  اسـتغالل  الناميـة  للبلـدان  االستـشارية  اللجنـة  ملعـايري  متثـال اال ويتيح  

 القـدرة علـى   و التكـاليف،  اخنفـاض  مثـل  اسـتدامة  ومبزايـا  املتقدمة، الدول نظممتوافقة مع    نظم
 وفــتح البــاب أمامهــا لالســتفادة مــن إمكانيــات االتــصاالت علــى حنــو مــشتركة بعثــات إرســال

  . املتقدمة دانالبلشامل منصف على غرار 
    

   الفضائي احلطام  - ٢  
 ياختـصاص  منحـى    منتـدى ذا   االستـشارية  للجنة التابع باملالحة املعين العامل الفريق يوفر  
 األجـسام  مـسارات  متثيـل  مثـل  (التحليـق  لديناميات تقنية معايري ووضع تفصيلية مناقشات إلجراء

ــدار، يف املوجــودة ــل امل ــصرفات ومتثي ــات ت ــادل الفــضائية، املركب ــات وتب ــصميم التعقــب، بيان  وت
 تركّـــز الفــضائي،  احلطــام  جمـــال ويف). ذلــك  إىل ومــا  ، باألحــداث املداريـــة تنّبــؤ وال ،املنــاورات 
 املعلومـات  تبليـغ  يف السـتعماله  معيـار  اسـتحداث  علـى  شـديداً  تركيزاوأعمال التطوير    املناقشات
 حـاالت  الفـضائية  حـاالت االقتـران    ومتثل. بذلك تنّبؤال مت مىت الفضاء يف األجسام قترانبا املتعلقة
 الفريـق  بـدأ  وقـد . الفـضائي  احلطـام  بيئـة  يف األوضـاع  تفـاقم  يف تتـسبب  أن ميكـن  حمتملة اصطدام
 املالكـة  اجلهـات  إلبـالغ " االقتـران  بيانـات  رسـالة  "باسـم  معيـار  تـصميم  يف باملالحـة  املعين العامل

 بيانـات  قتـران اال معلومـات  وتتـضمن . توقعـة امل حـاالت االقتـران    عـن  مبعلومات للسواتل واملشغلة
 ووضـع  االصـطدام  خمـاطر  تقيـيم  أجـل  مـن  اسـتخدامها  للـسواتل  واملـشغلة  املالكـة  للجهـات  ميكن
 أن االقتـران  بيانـات  رسـالة  معيـار  اسـتعمال  شـأن  ومن. ضرورياً ذلك رأت مىت للمناورة، خطط
 منـع  إىل الراميـة  اجلهـود  يف سـهام اإل طريـق  عـن  الفـضاء  لبيئـة  املـدى  الطويلـة  االسـتدامة  مـن  يعزز

 شـبكات  مرافـق  باسـتعمال  اهتمامـاً  بالفعـل  منظمات عدة أبدت وقد. وقوعها قبل االصطدامات
  .قتراناال بيانات رسائل إلصدار هبا اخلاصة الفضائية املراقبة
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   الفضاء طقس  - ٣  
 ســـلفت كمـــا ومزايـــا، قـــدرات االستـــشارية للجنـــة التقليديـــة الربوتوكـــوالت تـــوفر  

 حتـسن مـن القـدرة علـى        الشمسية البحوث ألغراضاملوفدة   الفضائي التحليق لبعثات إلشارة،ا
  . الفضاء بطقس تنّبؤال

 وضــعها اجلــاري اجلديــدة، املتقدمــة الفــضائية التــرابط الــشبكي ربوتوكــوالتميكــن لو  
 تــةأن تــوفر قــدرات شــبكية استــشعارية ألمت  االستــشارية، للجنــة التابعــة العاملــة األفرقــة داخــل

ــاتامل اســتجابة ــة الفــضائية ركب ــة البحثي ــسريع أجــل مــن املتعــددة املداري  لظــواهر االســتجابة ت
  . الفضائي الطقس

    
   الفضائية العمليات  - ٤  

. بــسرعة الطــارئ الـدعم  تــوفري يتـيح  أن االستــشارية اللجنـة  ملعــايري االمتثـال  شــأن مـن   
 مرافــق مــع ة غــري خمطــط هلــاســريع اتــصاالت جتــري أن ملتاعــب تتعــرض الــيت للبعثــات فــيمكن

ــان ومثــة. أخــرى لوكــاالت التابعــة االتــصاالت ــال فيهمــا أدى واقعت  متكّــن إىل للمعــايري االمتث
 أحبـاث  مركبـة  ، ومها الواقعتان املتـصلتان ببعثـة      أخرى وكالة بعثة" إنقاذ "من الوكاالت إحدى

 األشـعة  مـصادر  لدراسـة  رايـا امل املتعدد الساتل وبعثة املتحدة ملكةملل التابعة الفضاء تكنولوجيا
 . األوروبية الفضاء لوكالة التابعة نيوتن-السينية

ــق   ــاءات وتتحق ــشغيل كف ــد الت ــتعمال عن ــايري اس ــصبح  املع ــد أن ت ــة بع ــات أفرق  العملي
 مـن  هبـا  يتـصل  ومـا  الربوتوكـوالت  تلـك  لنقوُت الربوتوكوالت، صائصدراية خب  على والصيانة
 الفـرق  وأداء التـشغيل  إمكانيات تعزيز إىل ذلك ويؤدي. ةاجلديد البعثات إىل وتدريب خربات
  . الفضائية البعثات استدامة يف يسهم وبالتايل التكلفة، خفض مع األرضية

    
   تعاوين أساس على الفضائية باألحوال الوعي لدعم املستخدمة األدوات  - ٥  

ــ قــام أعــاله،) ب (الفقــرة  يف إطــارالــوارد الــرد يف تبيانــه ســبق كمــا    املعــين العامــل قالفري
 هــذه وتزيــد. الــتحكم مراكــز بــني تبادهلــا بتنمــيط عــدة أشــكال للرســائل املالحيــة املــراد   باملالحــة
 بالنـسبة (واألطقم املالحية   ) البعثات جلميع (الفضائية املركبات حتليق مراقبة أفرقة من وعي  الرسائل
 .  تبادهلا بني مراكز املراقبة باألحوال الفضائية عندما جيري)البشرية الفضائي التحليق لبعثات

ــات،          ــدء يف اســتخدامها يف العملي ــهاء مــن إعــداد عــدة صــيغ للرســائل والب ومــع االنت
ضـربا مـن     متثـل  اليت ،قتراناال بيانات رسالة على يف الوقت الراهن   العامل الفريقنصب تركيز   ا

 ).أعاله ورد كما (االصطدام جتنب على كليةً قدرات االتصال يركز
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ــز شــأن ومــن    معــايري اســتخدام طريــق عــن البعثــات مراقبــة أفرقــة بــني االتــصاالت تعزي
 معـــايري يف لخـــدماتالواجهـــة البينيـــة ل مثـــل (االستـــشارية لجنـــةخاصـــة بال أخـــرى أرض-أرض

 يـؤدي  أن) الفـضائية  املركبـات  ومراقبـة  برصـد  املعـين  العامـل  الفريق اليت يوفرها  البعثات عمليات
. الفـضاء  بـأحوال الواجهـة البينيـة للخـدمات        جانيب على األطراف يوع مستوى زيادة إىل تلقائياً

 البيانـات،  وختطـيط  احلقيقـي،  الوقـت  يف بعـد  عـن  والقيـاس  القيـادة  بتبـادل  املعايري هذه وستسمح
 برنـامج  مـن  املـستمدة  اخلـربة  أظهـرت  وقـد . والتـدريب  احملاكـاة  مثل أخرى وظائف تأدية وأخرياً
 البيانـات  مـن  واسـعة  جمموعـة  تبـادل  إىل حتتـاج  الكـبرية  التعاونيـة  امجالـرب  أنَّ   الدوليـة  الفضاء حمطة

). ذلـــك إىل ومـــا وحالتـــها، احلمولـــة وســـالمة اهلوائيـــات، وإدارة القيـــادة، تـــاريخ (املتخصـــصة
ــسبة ــامج وبالن ــة، الفــضاء حمطــة لربن ــات صــيغ كانــت الدولي ــة اًصــيغ هــذه البيان " مملوكــة "داخلي

 لتحويــل مكلفـة  عمليــات إجـراء  ضــرورة يف إمـا  النتيجــة ثلـت ومت البيانــات،" صـاحبة  "للوكـاالت 
 عـدم  ليتنـاول  العمليـات  مفهوم تغيري أو ،)وكالة لكل بيانات نوع لكل متعددة حتويالت (الصيغ
 حيـول  فـسوف  بالنجـاح،  االستـشارية  اللجنـة  جهـود  كُللـت  إذا مـا  و. البيانات تبادل على القدرة
 املعقـدة  األنـواع  هـذه  تبادل على القدرة وستؤدي. ملقبلةا الربامج يف العائق هذا ظهور دون ذلك
  . املتعاونة املراقبة مراكز بني باألحوال الوعي زيادة إىلأكرب  وكفاءة حبرّية البيانات من
    

   الرقابية الضوابط نظم  - ٦  
. والتوحيــد القياســي التكنولوجيــا بتطــوير االستــشارية للجنــة التابعــة األفرقــة تــضطلع  
ــة مــن املعتمــدة التكنولوجيــات نقــل إىل ذلــك ويفــضي  تطــوير عمليــة ضــمن أخــرى إىل وكال
 املعـايري،  تـستعمل  الـيت  الوكـاالت  إىل التكنولوجيـا  نقل يف فعال حنو على أيضاً ويسهم. املعايري
 تطـوير  مـن  يتجـزأ  ال جـزءاً  متثـل  كانـت  الـيت  التكنولـوجي  التطـوير  عمليـة  مـن  الستفادهتا نظراً

 . التقنية املعايري

سـوف حتتـاج الوكـاالت الفـضائية         ،ةالشمسي اجملموعة إلنترنت القادم العصر وألغراض  
إطار حوكمـة رخـو ينحـو إىل العمـل التطـوعي، للـتمكن مـن إجـراء توزيـع مؤمتـت                       إىل   املتعاون

 يف احلـال  هـو  كمـا  متعـددة،  بوكـاالت  اخلاصـة  عـرب املرافـق    اإلنترنت ربأسلوب تعاوين على غرا   
 الــيت) ذلــك إىل ومــا العنــاوين، ختــصيص (التنــسيق وظــائف تطبيــق وســيلزم .األرضــية اإلنترنــت

 لـن  احلـال،  وبطبيعـة . األرضـية  اإلنترنـت  خلدمـة  اإلنترنـت  هبندسـة  تنهض هبـا فرقـة العمـل املعنيـة        
 بـالنظر إىل قلـة عـدد مركبـات          الوقـت  لبعض كامل حوكمة منوذج العتماد ضرورة هناك تكون

  .اية األمر على استخدام نظام إنترنت اجملموعة الشمسيةالفضاء اليت ستكون قادرة يف بد
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   الفضائي امليدان يف الفاعلة لألطراف إرشادات  - ٧  
عمـال  و الوكـاالت  مجيـع  احتتاجهـ  ةمهمـ  مزيـة  هلـا  واالمتثـال  التقنيـة  املعـايري  وضع ميثل  
 يف ياخلـارج  الفـضاء  اسـتخدام  للجنـة  فينبغـي . والـربامج  املـشروعات  مـديري  مـن  كـثري  يتجنبه

حمددة للخـدمات التكنولوجيـة      كزوضع معايري ملرا   أجل من بنشاط تعمل أن السلمية األغراض
املمكــن  التكنولوجيــا جمــاالت مجيــع بــني ومــن. لتيــسر علــى أفــضل وجــه إيفــاد بعثــات تعاونيــة

 االتــصاالت جمــال يف املتبــادل التــشغيل حتقــق القــدرة علــى  الفــضائي، التحليــق يف اســتخدامها
. أعـاله  الثـاين  القسم يف إليه املشار النحو على املتعاونة، للكيانات فائدة أفضل ياناتالب وتبادل
 امليــدان يف الفاعلــة لألطــراف اجملــال ذلــك يف املوجهــة اإلرشــادات هــذه تعزيــز للجنــة وينبغــي

  .ةالشمسي اجملموعة استكشاف يف جدياً البشرية بدء مع الفضائي،
    

   التوصيات  - دال  
 وأفرقتـها  اللجنـة  تقـوم  بـأن  الفـضائية  البيانـات  بـنظم  املعنيـة  ستـشارية اال اللجنـة  توصي  
 الـدول  ترسـلها  الـيت  الفـضائي  التحليـق  بعثـات  بالـدعوة علـى نطـاق واسـع لكـي تعتمـد        العاملة
  . واسع نطاق على املتبادل التشغيل لتيسري معايري العامل يف والنامية املتقدمة

 ونظــم االتــصاالت عــايريمب االستــشارية اللجنــة وكــاالت اهتمــام مــن الــرغم وعلــى  
االستــشارية  اللجنــة فــإنَّ املتبــادل، التــشغيل تيــسري جمــاالت أهــم متثــل إميانــا منــها بأهنــا البيانــات
 للجنــة فينبغــي. املتبــادل التــشغيلإمكانيــة  علــى تــؤثر أخــرى تكنولوجيــة جمــاالت مثــة أنَّ تــدرك

 ،االستـشارية  اللجنـة  معـايري  ومنـها  عـايري، امل هـذه  اعتمـاد  تـشجيع  العاملـة  وأفرقتـها  االستشارية
  . احلصر ال املثال سبيل على

 األغــراض يف اخلــارجي الفــضاء اســتخدام جلنــة تقــوم بــأن االستــشارية اللجنــة وتوصــي  
 املتبادل، التشغيل تيسر جديدة معايري وضع يف املشاركة توسيع بتشجيع العاملة وأفرقتها السلمية
  . التكنولوجي اجملال يف تقنية مبهارات تتمتع اليت نظماتامل علىوضعها  قتصري أن على

 تـشجيع  إىل تـسعى  العامل، يف منظمة أو دولة أيِّ   مبشاركة االستشارية اللجنة وترحب  
 الـسابقة  األعمـال  سـجالت  أنَّ   بيـد . املعـايري  وضع عملية يف ،ةالتعاوني الفضائي التحليق بعثات
 العمـل  أعـاقوا  وإال التكنولـوجي،  اجملـال  يف التقنيـة  تباملهـارا  املـشاركني  متتع وجوب إىل تشري

  .، وهي عملية صعبة أصالالدويل املستوى على املتبادل للتشغيل معايريعلى وضع 
 الـصعبة،  املهـام  هـذه  يف التقنية واملهارات باملوارد املسامهة ميكنها اليت املنظمات ومجيع  

 البيانـات  بـنظم  املعنيـة  االستـشارية  لجنـة ل الـشبكي  املوقـع  زيـارة  إىلمـدعوة    جمزية، كانت وإن
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    موجز  - هاء  

ــة ترحــب   ــشارية اللجن ــة االست ــنظم املعني ــات ب ــضائية البيان ــن    الف ــه كــل م ــا يبدي ــة مب  جلن
دامة أنـشطة الفـضاء     باسـت  املعـين  العامـل  والفريـق  الـسلمية  األغراض يف اخلارجي الفضاء استخدام
 التحليـق  بعثـات  بـني  املتبادل التشغيل تيسر اليت املعايري من اهتمام بتعزيز   يف األمد البعيد   اخلارجي
 ،يف التــشغيل واملرونــة ،وحتقــق كفــاءة التكلفــة ،)االستــشارية للجنــة األساســي اهلــدف (الفــضائي
  ).للجنة هدف (فضائيال التحليق أنشطة يف التعاون على النامية املناطق قدرة وحتّسن

ــة والتوصــيات   ــز    أعــاله املبين ــة يف تعزي ــع الرغب ــع مــن واق ــصاحل تنب ــشتركة امل ــة امل  للجن
 اللجنــة وتعــرب. الــسلمية األغــراض يف اخلــارجي الفــضاء اســتخدام جلنــة مجهــورو االستــشارية
 ةجلنـ  لـدى  ه األعمـال  هبذ التوعية يف التوصيات هذه تساعد أن يف أملها صادق عن االستشارية
 األساسـية  املعلومـات  متقـدَّ  قـد  تكـون  وأن الـسلمية،  األغـراض  يف اخلارجي الفضاء استخدام
  . توصياهتا لدعم املالئمة

ــصاالت جمــال ويف   ــايري االت ــات، ومع ــي ل البيان ــةينبغ ــضاء اســتخدام لجن  اخلــارجي الف
 مـن  الـدعم  أو مـات املعلو من مزيدإىل   منها   االتصال باألمانة إذا ما احتاج أيٌّ      العاملة أفرقتهاو

  . الوكالة موارد مسحت ما إذا  أن توفر الدعم الالزمسعد األمانةَوسُي االستشارية، اللجنة
    

     املنظمة األوروبية الستغالل سواتل األرصاد اجلوية    
  ]باإلنكليزية: األصل[

      ]٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٤[
    مةمقّد    

ارجي صــاحلا لالســتخدام يف املــستقبل   باتــت احلاجــة إىل احملافظــة علــى الفــضاء اخلــ       
جلنـة التنـسيق املـشتركة      ووفقا لـرأي    . ضرورة معترفا هبا على صعيد العامل يف السنوات األخرية        

، فقـد حتقـق تفـاهم مـشترك،         )جلنة التنـسيق املـشتركة     (بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي    
 الــسلمية تقريرهــا الــتقين عــن منــذ أن أصــدرت جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض 
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ــاجم عــن األنــشطة البــشرية    أنَّ ، مفــاده١٩٩٩احلطــام الفــضائي يف عــام   احلطــام الفــضائي الن
يشكل اليوم خطرا كـبريا علـى املركبـات الفـضائية العاديـة غـري املأهولـة يف املـدار األرضـي،              ال

 ميكـن أن تـؤدي إىل وقـوع    كم احلطام يتزايد، ومن مث تتزايد احتماالت االرتطـام الـيت   أنَّ   على
ومع هذا، أصبح من املمارسات املعتادة مراعاة خمـاطر االرتطـام باحلطـام املـداري عنـد                 . أضرار

التخطــيط إلرســال بعثــات مأهولــة، ولــذا، أصــبح تنفيــذ بعــض تــدابري ختفيــف احلطــام خطــوة     
  .حصيفة وضرورية صوب احملافظة على بيئة الفضاء من أجل منفعة األجيال املقبلة

املبـادئ  ) يومتـسات ( املنظمة األوروبيـة السـتغالل سـواتل األرصـاد اجلويـة     وقد اتبعت   
التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عن جلنة التنـسيق املـشترك وتوصـلت إىل االمتثـال        
ــألرض املخصــصني          ــسبة ل ــابتني بالن ــساتلني الث ــشغيلي لل ــر الت ــاء العم ــات إهن ــا يف عملي ــام هل الت

  . ٦- ومتيوسات٥-ة متيوساتلألرصاد اجلوي
) مثــل بعثــة ميتــوب  (ولكــن بــالنظر إىل عمليــات بعثــات املــدار األرضــي املــنخفض         

 إنــشاء الفريــق العامــل يومتــساترت وكــذلك التطــور الــسريع يف وثــائق احلطــام الفــضائي، قــّر
 يف وقـد أنـشئ الفريـق العامـل    . املعين باحلطام الفضائي لتنسيق أنشطتها الداخلية يف هذا الـشأن   

  : وكلف باملهام التالية٢٠١١أبريل /نيسان
   التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي؛يومتساتوضع مبادئ   )أ(  
ــشغيلي       )ب(   ــات إهنــاء العمــر الت ــشغيلية لعملي ــق اجلوانــب الت ــسيق وتوثي ــد وتن حتدي

  وعمليات اإلنذار باالقتران وجتنب االرتطام؛
اخلارجية بـشأن املـسائل املتعلقـة        للتنسيق مع الوكاالت     يومتساتدعم برامج     )ج(  

  باحلطام الفضائي؛
ــسارية     )د(   ــة الـ ــادئ التوجيهيـ ــايري واملبـ ــتعراض املعـ ــة  (اسـ ــادئ التوجيهيـ ــل املبـ مثـ

لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عن جلنة التنسيق املشترك، ومعيـار املنظمـة الدوليـة للتوحيـد                
ــار ا (٢٤١١٣القياســي  ــسو إلمعي ــة املفوضــية ) ٢٤١١٣ي ــسلوك   ومدون ــد ال ــة لقواع  األوروبي

  ).اخلاصة باألنشطة الفضائية
 متمرسـني علـى   يومتـسات ويضم الفريق العامل املعـين باحلطـام الفـضائي مـوظفني مـن          

. العمــل يف جمــاالت تتــراوح مــن ديناميــات الطــريان إىل عمليــات الــسواتل والــشؤون القانونيــة  
التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام الفـضائي        وجيتمع الفريق العامـل مـرتني سـنويا السـتعراض املبـادئ             

  .قة فيما يتعلق باملبادئ التوجيهية للحطام الفضائيواستعراض حالة السواتل احمللّ
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  .وتصف الفقرات التالية احلالة الراهنة ملهام الفريق العامل
    

    أنشطة ختفيف احلطام الفضائي    
    املبادئ التوجيهية  - ١  

 لتخفيـف احلطـام     يومتـسات  هو إرسـاء سياسـة       تيومتساالغرض من املبادئ التوجيهية ل      
معيـار  (وهذه املبادئ مستلهمة إىل حـد بعيـد مـن اللـوائح التنظيميـة للحطـام الفـضائي                   . الفضائي

 تبعــا هلــذه يومتــساتوهــي تقــضي بــإجراء تقيــيم لــسواتل  . املنــشورة مــؤخرا) ٢٤١١٣يــسو إلا
 ٢٤١١٣يـسو  إلايت اختذ فيها مـن معيـار   وجرى التمييز بني املشاريع القائمة ال    . اللوائح التنظيمية 

دت أيضا  وحّد. ٢٤١١٣يسو  إلامرجعا واملشاريع املقبلة اليت من املقترح أن يسري عليها معيار           
  . فيما يتعلق مبسائل احلطام الفضائي" وكيل اعتماد"و" عملية تنازل"املبادئ التوجيهية 

 وهـي قيـد     ٢٠١١يوليه  /وز التوجيهية يف مت   يومتساتوقد وضعت الصيغة األوىل ملبادئ        
د االنتـهاء مـن     ومبجـرّ . االستعراض يف الوقت الراهن لدى الفريق العامل املعـين باحلطـام الفـضائي            

  ت، ستـــصدر قبـــل هنايـــة ، وإذا مـــا أُقـــّريومتـــساتاستعراضـــها، ســـتعرض علـــى اإلدارة العليـــا ل
  .٢٠١١عام 

    
    نب االرتطامعمليات إهناء العمر التشغيلي واإلنذار باالقتران وجت  - ٢  

    عمليات إهناء العمر التشغيلي  )أ(  
 يف ين إىل مـــدارين جديـــد٦- ومتيوســـات٥- الـــساتلني متيوســـاتيومتـــساتنقلـــت   
  . على التوايل٢٠١١أبريل / ونيسان٢٠٠٧أبريل /نيسان

، اتبعت املبادئ التوجيهية لتخفيـف احلطـام الفـضائي          ٥-وفيما يتعلق بالساتل متيوسات     
  .يالتشغيلتنسيق املشتركة وامتثل هلا متاما فيما يتعلق بعمليات إهناء العمر الصادرة عن جلنة ال

 وامتثـل لـه متامـا فيمـا         ٢٤١١٣يسو  إلا، اتبع معيار    ٦-وفيما يتعلق بالساتل متيوسات     
  ):انظر فيما يلي(يتعلق بعمليات إهناء العمر التشغيلي 

  
    ٦‐ عمليات إهناء العمر التشغيلي للساتل متيوسات    

ة للحطـام    إىل مدار جديد وفقا للوائح التنظيمي      ٦-ذت عملية نقل الساتل متيوسات    فُِّن  
مـارس  / آذار٢٨واضـطلع باألنـشطة يف الفتـرة مـن         . ٢٤١١٣يـسو   الفضائي وخاصة معيـار اإل    

  :وجرى تنفيذ ما يلي. ٢٠١١مايو / أيار٢إىل 
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  :االختبارات التمهيدية للنقل إىل مدار جديد  )أ(  
  رض بتقنية اإللكترونات الفائضة؛تصوير كامل األ  ‘١‘  
  تصوير كامل األرض بتقنية اإللكترونات االعتبارية؛  ‘٢‘  
  التصوير املسحي السريع بتقنية اإللكترونات االعتبارية؛  ‘٣‘  
  اختبار أجهزة الكشف الفائضة؛  ‘٤‘  
  اختبار مفاتيح بث صور البعثة املتحدة احملاور؛   ‘٥‘  
   منت املركبة الفضائية؛اختبار قياسات الوقود على  ‘٦‘  
  مناورات النقل إىل املدار اجلديد؛  )ب(  
  عمليات ختميل محولة املركبة الفضائية ومنصتها؛  )ج(  
  .حتديد املدار النهائي  )د(  
ــة          ــد حال ــام األول لتفق ــيت صــممت يف املق ــشغيلي، ال ــاء العمــر الت ــارات إهن ــد اختب وبع

ار، بـدأت عمليـات النقـل احلقيقيـة للمـدار          الوحدات الفائضة بعد قضاء سنوات طويلـة يف املـد         
 عمليـات نقـل الـساتل     يومتـسات وقد أعدت   .  وفق املعتزم  ٢٠١١أبريل  / نيسان ١١اجلديد يف   
 إىل مداره اجلديد باستخدام اخلطوات املتتابعة اليت اسـتخدمت عنـد نقـل الـساتل                ٦-متيوسات
ألينيـا الفـضائية عمليـات      وراجعت جمموعة تاليس    .  إىل مداره اجلديد كأساس هلا     ٥-متيوسات

ــات الفــضاء األورويب        ــى مركــز عملي ــات عل ــد مث ُعرضــت تلــك العملي ــدار اجلدي النقــل إىل امل
وجـرت عمليـات تـداول منتظمـة عـن بعـد            . واملركز الوطين للدراسات الفضائية للتعليق عليهـا      

 إىل املـدار    مع جمموعة تاليس ألينيا الفضائية علـى مـدار معظـم املراحـل احلامسـة لعمليـات النقـل                  
  .اجلديد للحصول على ما يلزم من دعم ومشورة عند حدوث أمور غري متوقعة

، ٢٤١١٣وامتثاال للمبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي اخلاصة مبعيار االيـسو             
 كيلومترا فوق احللقـة     ٢٥٠ إىل ما ال يقل عن       ٦-كان اهلدف هو رفع مدار الساتل متيوسات      

ومـن شـأن تقليـل معـدل     . ض، ويف الوقت ذاتـه ختفـيض معـدل لـف الـساتل     الثابتة بالنسبة لألر 
لف الساتل أن يقلل إىل أدىن حد من خطـر دخـول احلطـام الـساتلي إىل احللقـة الثابتـة بالنـسبة                       

  .لألرض يف حالة تفكك الساتل إىل شظايا على املدى البعيد
يحتاج إىل كمية مـن الوقـود    الساتل سوقدِّر لتنفيذ عمليات النقل إىل املدار اجلديد أنَّ       

ــغ  ــة إىل أســلوب مــن أســاليب     ٣,٩تبل مــسك " كيلوغرامــات، واســتند يف تقــدير تلــك الكمي



 

V.11-8779423 

 

A/AC.105/C.1/103/Add.1 

، وبعــدها جــرى ٢٠١١أبريــل / نيــسان١٥ و١١ونفــذت عــدة منــاورات فيمــا بــني  ". الــدفاتر
ــذي يرتفــع حبــوايل        ــهائي ال ــدار الن ــه للوصــول إىل امل ــه وخزانات ــود مــن أنابيب  ٣٥٠إطــالق الوق

ــو ــرا  كيل ــة احلــضيض (مت ــومترا ٣٨٤× ) نقط ــة األوج( كيل ــة ) نقط ــسبة   عــن احللق ــة بالن الثابت
بينمــا كــان معــدل لفــه األصــلي ( لفــة يف الدقيقــة ٧٢لــألرض ومبعــدل لــف هنــائي يبلــغ حــوايل 

 ٣,٧كتلــــة الوقــــود احلقيقيــــة كانــــت حــــوايل  أنَّ وتــــبني).  لفــــة يف الدقيقــــة٩٩,٩حــــوايل 
  ). غرام من الكتلة املقدرة٢٠٠أي أقل حبوايل (كيلوغرامات 

ــساتل يف      ــار٢واكتمــل إغــالق أجهــزة ال ومت إرســال آخــر أمــر إىل  . ٢٠١١مــايو / أي
 لـه  ي بالتوقيت العـاملي املنـسق معلنـاً هنايـة العمـر التـشغيل        ٩٠٨ يف الساعة    ٦-الساتل متيوسات 

  . عاما من العمليات املنفذة يف املدار١٧بعد أكثر من 
 بالنجـاح، وكانـت   ٦-هناء العمر التـشغيلي للـساتل متيوسـات    لت مجيع عمليات إ   لِّوكُ  

  . هبامش جيد٢٤١١٣معيار االيسو  كمية الوقود الالزمة هلا جد دقيقة ونفذت توصيات
    

    عمليات اإلنذار باالقتران وجتنب االرتطام  )ب(  
 مــن القيــادة املــشتركة للعمليــات الفــضائية التابعــة للــسالح اجلــوي    يومتــساتطلبــت   
وي، دارة الوطنيـة لدراسـة احمليطـات والغـالف اجلـ          إلاات املتحدة األمريكية، عـن طريـق        بالوالي

 مـزودة بتلـك اخلـدمات    يومتـسات أن تزودها خبدمات اإلنذار باالقتران، وباتـت مجيـع سـواتل          
وهي توفر على السواء رسائل إنذار ورسائل فرز منتظمـة ألفرقـة العمليـات              . يف الوقت الراهن  

وعلــى أســاس تلــك املعلومــات، .  التــشغيليةيومتــسات حطــام مــن ســواتل كلمــا اقتربــت قطعــة
.  أن تقرر ما إذا كانـت سـتنفذ منـاورة لتجنـب االرتطـام أم ال             يومتساتميكن ألفرقة عمليات    

منـاورة معرفـة مـا إذا كانـت املنـاورة املعتزمـة              أيِّ   وعالوةً على ذلك، تتيح تلك اخلدمات قبـل       
  . أقرب من األوىلسوف توجه الساتل حنو قطعة حطام

    
    ٢٠١١مايو / أيار١مناورة لتجنب ارتطام ساتل عمليات األرصاد اجلوية يف     

ــسان    ــل /يف أواخــر ني ــيت    ٢٠١١أبري ــساتلية ال ــذار باالرتطامــات ال ــة اإلن ، تبينــت عملي
 مع القيادة املشتركة للعمليات الفضائية التابعـة للـسالح اجلـوي يف الواليـات               يومتساتأنشأهتا  
وبعـد أن   . ألف ميـر حبالـة اقتـران مـع حطـام فـضائي بالغـة اخلطـورة                -الساتل ميتوب  أنَّ   ةاملتحد

 خطــر  احلالــة، تقــرر القيــام مبنــاورة حيــث إنَّ يومتــساتحلــل فريــق ديناميــات الطــريان التــابع ل 
 ٢٠١١مـايو  / أيـار ١وجـرت عمليـة اإلطـالق يف    . االرتطام كان أكرب بكثري مـن احلـد املقبـول    

وقيـت العـاملي املنـسق وفقـا إلجـراءات التـشغيل اليـدوي املـستخدمة يف حالـة                  بالت ٣٢٨الساعة  
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وعلى غرار املعتاد يف حالة مناورات التحليق، استلزم األمـر إغـالق            . املناورات غري املخطط هلا   
حيـث كـان مـن الـالزم     (كل من جهاز رصد بيئة الفضاء ونظام جتربة الرصد العاملي لـألوزون        

األخـرى خـالل    النـواتج    بوجـه عـام مجيـع        توخفِّـض ). ن قبل اإلشعال  أن يكونا يف وضع األما    
 إىل إجـراء منــاورة  يومتـسات وكانـت هــذه هـي املـرة األوىل الـيت تــضطر فيهـا      . عمليـة املنـاورة  
 .ألف بسبب خطر ارتطام-للساتل ميتوب

    
   األرض برصد املعين الفريق أمانة    

]باإلنكليزية: األصل[  

]٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ٤[  
    مةمقّد  - ألف  

مـؤمتر   يف اجملتمعـون  الـسياسيون  القادة ادع البيئية، املعلومات حتسنيإىل   باحلاجة إقراراً  
 إىل ،٢٠٠٢ عـام  يف أفريقيـا،  جبنـوب  جوهانـسربغ،  يف املعقـود  املستدامة، لتنميةل العاملي القمة

 الــيت رضاأل رصــد قمــة مــؤمترات أفــرز هــذا الــزخم و. األرض رصــد بــشأن العاجــل التحــرك
واإلعالنـات الـيت صـدرت عـن ثالثـة مـن             وبروكسل، وطوكيو، العاصمة، واشنطن يف عقدت

 الفريـق  واضـح،  توافـق دويل  علـى  بناء الوزراء، وأنشأ. مؤمترات القمة السنوية جملموعة الثمانية 
 رصــد لــنظم عامليــة منظومــة بنــاء مهمــة إليــه وأســندت ،٢٠٠٥ عــام يف األرض برصــد املعــين
  .)ومة النظممنظ (األرض

 أو الفـضاء  يف املقامـة  هلـا  التابعة الرصد نظمتربط بني    واملنظمات احلكومات أخذتو  
 نظـم  يف الفجـوات  لـسد  شـراكات  وأسـست . الـنظم  منظومـة  إلنـشاء  وذلك أرضية، مواقع يف

 معـايري  وضـعت و واملعلومـات،  البيانات فتح مجيع األبواب لالطالع على     إىل وعمدت الرصد،
 الوصـول إىل   علـى  املستعملني قدرات بناء بادل ومعايري تقنية أخرى، وعملت على     املت لتشغيلل

 تتـيح و. اجملـاالت  /املنـاهج  متعـددة  جديـدة  شـاملة  بيانـات  جمموعـات  وعـززت  ، الـنظم  منظومة
  . مجعاء البشرية صاحل فيه ملا واملعلومات والبيانات املوارد التشارك يف اإلجراءات هذه

 إىل طـرف  مـن  املعلومـات  وخـدمات  القـرار  دعـم  ومنتجـات  لةالـشام  البيانـات  توفريو  
 حتـسني  ، أمـر مـن شـأنه      الـنظم  منظومـة  خـالل  مـن  متزايدة بصورة متاحة أصبحت اليت ،طرف
ــدرة ــات ق ــى احلكوم ــز عل ــو تعزي ــصادي النم ــنظم وإدارة ،"األخــضر" االقت ــة ال ــوارد البيئي  وامل

 نـسمة  باليـني  ٩ إىلتعـدادهم    صليـ  دقـ   الـذي  العـامل  لـسكان  الغـذائي  األمـن  وكفالة الطبيعية،
 املنـاخ  لـتغري  والتـصدي  فعالية، أكثر حنو على الكوارث ومواجهة احلايل، القرن منتصف حبلول
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 الرصــدعمليــات  اســتمرار وميثــل. العامليــة التحــديات مــن اوغريمهــ البيولــوجي التنــوع وفقــدان
  .اخلدمات هذه أداء على ضاألر رصد لنظم العاملية املنظومة لقدرة أساسيا مكونا الفضائية

    
    االجتماعية الفوائد  - باء  

وهـو يـوفر أمثلـة      . مفيدة للمجتمع  رئيسية جماالت تسعة األرض برصد املعين الفريق خيدم  
ملموسة توضح كيف ميكن لصانع القرار أن يستفيد من بيانات وخدمات رصد األرض من أجـل    

 مــن ومــا مــن جمــال. علــى الــساحة العامليــةاغتنــام الفــرص الكــربى والتــصدي للتحــديات الرئيــسية 
 يف تكمـن الـنظم    ملنظومـة  الكاملـة  فالقيمـة : غـريه  عـن  مبعـزل قـائم    هذه االجتماعية الفوائد جماالت
 االجتماعيـة  الفوائـد  وتتمثـل . حتقيق التكامل بني املعلومات عـرب أفـرع العلـوم املختلفـة            على قدرهتا
  : يلي ما يف التسع
الكــوارث  أو الطبيعيــة الكــوارث عــن النامجــة واملمتلكــات حاألروا خــسائر مــن احلــد  -١

 والبيانـات  ،ات اجلويـة  تنّبـؤ فالقدرة على االطـالع الـسريع علـى ال        . الناشئة من األنشطة البشرية   
 اهلــزات وبيانــات واملستــشفيات، النقــل خطــوط وخــرائط واحمليطــات، األرض بــأحوال املتعلقــة
 تعزيـز  اشـأهن  مـن كلـها أمـور      واالقتصادية، االجتماعية تباملتغريا املتعلقة واملعلومات األرضية،
 الـيت  الكـوارث  إلدارة الرئيـسية  اخلـدمات  وتتـضمن . ومواجهتـها  هبـا  تنّبـؤ وال للكوارث التأهب
 آسـيا  سـنتينل  ومـشروع  الـرباري،  رائـق حب املبكـر  لإلنـذار  العـاملي  النظـامَ  الـنظم  منظومـةُ  تتيحها

 املنـسق  االسـتخدام  حتقيـق  علـى  التعـاون  ميثـاق ) اجلنوبيةو الوسطى وأمريكا ألفريقيا بالنسبة(و
 امليثــاق أيــضا عليــه يطلــق (تكنولوجيــة أو طبيعيــة كــوارث وقــوع حــال يف الفــضائية للمرافــق
 واألمنيـة  البيئيـة  لألغـراض  العـاملي  الرصـد  وبرنـامج  ،)الكـربى  والكـوارث  الفضاء بشأن الدويل

 .الوسطى ألمريكا اإلقليمي لرصدوا الرؤية ونظاموخدمات إدارة حاالت الطوارئ 

 امللوثـات  الرئيـسية  البيئيـة  املـتغريات  تشمل .البشرية الصحة على البيئة تأثري كيفية فهم  -٢
ــة ــات اجلــو يف العالق ــة وامللوث ــة؛ البحري ــة  واملائي ــستراتوسفريي األوزون وتآكــل طبق ــري ؛ةال  وتغ
 الـسكانية؛  واالجتاهـات  ضاء؛الـضو  ومـستويات  والتغذيـة؛  الغـذائي  واألمن األراضي؛ استخدام

 حتلــيالت تــستخدم املثــال، ســبيل فعلــى. األمــراض ونــاقالت بــالطقس؛ املتعلقــة والــضغوط
" الـسحائي  احلـزام  "يف األوبئـة  مـن  املبكـر  لإلنـذار  اجلويـة  العواصف اتتنّبؤو التصحر اجتاهات

 التطعـيم  بـرامج  هتوجيـ  احمللـيني  الـصحة  وخـرباء  العامليـة  الـصحة  ملنظمـة  ذلـك  ويتيح أفريقيا؛ يف
 . فعالية أكثر بصورة هلم التابعة
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 التقلبـات  لرصـد  األمهية بالغ اًمقوم األرض رصدعمليات   متثل .املستدامة الطاقة تعزيز  -٣
 البيئيـة  ثـار اآل وتقيـيم  هبـا؛  تنّبـؤ وال حاوالريـ  احمليطـات  وطاقـة  والشمـسية  املائية الطاقة مصادر يف

 ؛بتلــك اآلثــار تنّبــؤوال واســتهالكها ونقلــها خراجهاواســت الطاقــةمــصادر  استكــشاف لعمليــات
 ومواءمـة  للطاقـة؛  التحتيـة  البنيـة  علـى  املخـاطر  مـن  وغريهـا  بـالطقس  املتعلقة املخاطر من واحلد
ولدعم عمليات التخطيط لالسـتفادة مـن الطاقـة الشمـسية مـثال،             . عليها بالطلب الطاقة عرض

نافذة شـاملة لالطـالع      تيحي الشمسية للبيانات برنامج تنسيق يتوىل الفريق املعين برصد األرض    
 . الشمسي اإلشعاع وأمناط باجتاهات الصلة ذات واملعلومات والتطبيقات البيانات على قواعد

 يف األرض برصـد  املعـين  العامـل  الفريـق  يـأيت  .للمتغريات املناخية وتغري املناخ    التصدي  -٤
 واحمليطـات  األرض رصـد  نظـم كائنـة لـدى     ال املنـاخ  رصـد  قـدرات  على باحلفاظ املنادين طليعة

أكثـر مـن عـشرين عـضوا مـن أعـضاء الفريـق يف مـصفوفة                  سهمي املثال، سبيل فعلى. وتعزيزها
كمـا  . ملوحتـها  ومـستويات  احمليطـات  حـرارة  ترصـد  ،ةآليـ  أرغـو  عوامة ٣ ٠٠٠ حنو عاملية هبا 

 لرصـد  ابتكـاري  نظـام  إنـشاء  مثـل  القـرار،  لـدعم  أساسـية  خـدمات  أيـضاً  الفريـق  أعـضاء  ينظم
 . أفريقيا يف التنمية أجل من املناخ وبرنامج منه، والتحقق الغابات يف الكربون حمتوى

 الوطنيـة  واهليدرولوجيـة  اجلويـة  األرصـاد  أجهـزة  تتعـاون  .املائيـة  بالـدورة  تنّبـؤ ال حتسني  -٥
عيـة  املوق البيانـات  دمج "مشروع خالل من املتحدة األمم وكاالت من عددمع   جنبا إىل جنب  

 هـذا  هـدف يو. األرض برصـد  املعـين  العامـل  للفريـق  التابع" املاء دورة رصد أجل من الساتليةو
ــة، القياســات يف الفجــوات ســدإىل  املــشروع ــات تنمــيطو العاملي ــة البيان ــة وحتــسني ،الفوقي  دق
 هبطــول املتعلقــة اإلعالميــة باملنتجــات األخــرى اجلاريــة املبــادرات وتتعلــق. اتتنّبــؤوال البيانــات
 . اجلوفية واملياه التربة ورطوبة األمطار

منظومـة الـنظم     توسـع س .األخـرى  األرض رصـد  ونظـم  بالطقس تنّبؤال نظم بني الربط  -٦
 دمـج  طريـق  عـن  وذلك كبرية، بصورة اتهتنّبؤو الطقس ملعلومات املمكنة االستخدامات نطاق
 التنـوع  قبيـل  مـن  جمـاالت  يف املتاحـة  البيانـات  جمموعـات  مـن  املتزايـد  العـدد  مع الطقس بيانات

 قيمـة  حتـسني  إىل الراميـة  األخـرى  اجلهـود  وتتـضمن . امليـاه  وإدارة والطاقـة  والـصحة  البيولوجي
ــؤال  املنظمــة تقــوده الــذي ،العظمــى التفاعليــة العامليــةثــوربكس  جمموعــة مــشروع بــالطقس تنّب

لليـوم   بـالطقس  اتتنّبـؤ ال دقـة  يف التحـسن  وتـرية  تـسريع  منـه  اهلـدف و اجلويـة،  لألرصاد العاملية
 . أسبوعني الواحد وحىت فترة متتد إىل

 أحـد  يعمـل  .القـرار  دعم أدوات من وغريها اخلرائط وإنتاج اإليكولوجية النظم رصد  -٧
 مـشروع  وبـدأ . هلـا  خـرائط  ووضـع  املختلفـة  اإليكولوجيـة  الـنظم  تـصنيف  حتـسني  على األفرقة
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. عـاملي  لنطـاق  واليخـضور  احمليطـات  حـرارة  درجة لرصد اجلنوبية أمريكا يف شبكة مد يف آخر
 التـراث  مواقـع  ذلـك  يف مبـا  حـدودها،  وترسيم احملميات رصد على أخرى مشروعات وتتعاون
 وتقيـيم  األخـرى؛  االقتـصادية -االجتماعيـة  األنـشطة  مـن  وغريهـا  الـسياحة؛  أثـر  وقياس العاملي؛
 .يةبلاجل ناطقامل تأثر شدة وتقييم العامل؛ حول البحرية األحواض تأثر شدة

 الــسياسات وصــانعو املزارعــون حيتــاج .الزراعــي لرصــدل نظــم منظومــة اســتحداث  -٨
 ونوبـات  والعواصـف  الغذائيـة،  واإلمـدادات  الغـذائي  اإلنتاج عن شاملة وبيانات دقيقة اتتنّبؤل

 املنـاطق  يف والـتغريات  الـسوقي،  والطلـب  امليـاه،  ومـستويات  ،متغرياتـه و املنـاخ  وتغـري  اجلفاف،
املباشـرة   للتحـديات  لتـصدي ا أجـل  مـن  املعلومـات  هلـذه  حيتاجون وهم. املُنتجة حريةوالب الربية
 لتتناسـب  الزراعيـة  ممارسـاهتم  لتعديل أمداً أطول استراتيجيات وصوغ ،الساحنة الفرصاغتنام  و

 ومــن شــأن حتــسني .األمســاك واملراعــي دئملــصا املــستدامة اإلدارة وضــمان األحــوال، تغّيــر مــع
 جناعـة  أكثـر  خطـط  وضع على الدولية اإلغاثة منظمات أن يساعد أيضا عمليات رصد األرض  

 .اجملاعات ملواجهة

 .مـستدام  حنـو  علـى  االنتفـاع منـه   و العـاملي  بيولـوجي العمل علـى حفـظ التنـوع ال        دعم  -٩
 أيـضاً  ُتعـرف  والـيت  األرض، برصـد  املعـين  للفريـق  التابعـة  البيولـوجي  التنـوع  رصد شبكة تعمل

 البيانــات قواعــد مــن العديــد بــني الــربط علــى ،"الــنظم منظومــة يف ولــوجيالبي التنــوع بــذراع"
 ،الثــروة النباتيــة واحليوانيــة تقيــيمعمليــات  حتــسني بغيــة الرصــد ونظــميف هــذا امليــدان  املــستقلة
. النفقــات  وتــوفري  املعلومــات  تبــادل  وتــشجيع التوســعية،  الدخيلــة  األنــواع  انتــشار  ومتابعــة

 مثـل  مالئمـة،  بيانـات  إنتاج أجل من األرض لرصد أخرى بكاتبش النظم هذه أيضاً ربطوسُت
 .ثوالتلّو املناخ مؤشرات

    
    األرض رصد لنظم العاملية املنظومة يف الفضاء نمكّو  - جيم  

 بعيـد  أمـد  منـذ  املـشاركة  املنظمـات  إحدى األرض رصد بسواتل املعنية اللجنة تشكّل  
 األطــرافوتــزود . الــنظم منظومــة يف ءالفــضا مبكــون وتــسهم األرض، برصــد املعــين الفريــق يف

 سـاندت  وقـد . املناسبة واخلربات اإلعالمية، واملنتجات األرض، رصد ببيانات الفريق يف املعنية
 يف ومتزايـدة  متواصـلة  إسـهامات  اللجنـة  وقـّدمت  األرض، برصـد  املعـين  الفريق إنشاء اوكاالهت
 واليـوم، . األرض رصـد  اتمبـادر  مـن  واسـعة  طائفـة  خـالل  مـن  احلـني  ذلـك  منـذ  الفريـق  عمل
 املعـين  الفريـق  عمـل  خطـة  يف الـواردة  املـشروعات  نـصف  حنو األعضاء ووكاالهتا اللجنة تدعم
  . األرض برصد
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 الكوكبـات  هـذه  وتـساعد . للفريـق " االفتراضية الكوكبات "من سلسلة اللجنة وتنّسق  
 رصـد  بعثـات  نـشر  لأجـ  مـن  وتعظيمهـا  للجنـة  التابعـة  الوكـاالت  تبذهلا اليت اجلهود مواءمة يف

 تـداخل  حـدوث  وجتنـب  املتنامية، البيانات فجواتالنظم، وسد    منظومة يف تسهم اليت األرض
 مــن االفتراضــية الكوكبــة وتتــألف. املوجــودة الــسواتل مــن القــصوى واالســتفادة الــنظم، بــني

  املتـصلة هبـا، وجتمـع هـذه املكونـات معـاً       البيانـات  توصـيل  ونظـم  أرضية، ونظم متعددة سواتل
 لغـالف بدراسة تكوين ا   حالياً القائمة الست الكوكبات تعىنو. الكفاءة لزيادة منّسق بأسلوب
 ســطح وطبوغرافيــة احمليطــات، للــون اإلشــعاعي والقيــاس األرض، ســطح وتــصوير اجلــوي،
 يف اًأيــض النظــر وجيــري. التــهطالو احمليطــات ســطح علــى الريــاح متجهــات وقيــاس احمليطــات،

  . البحر سطح حرارة ةدرج لقياس كوكبة إنشاء
 بـني  والتعـاون  التنـسيق  األرض رصد بسواتل املعنية للجنة التابعة ةملاالع فرقةاأل تعززو  
 يقـّدم  املثال، سبيل فعلى. واسعة دولية فوائد حتقق حمددة مواضيعية جماالت يف جلنتها وكاالت
 مـن  املعلومـات  توخـدما  البيانـات  مـن  طائفـة  املعلومـات  وخـدمات  بنظم املعين العامل الفريق
 للتــشغيل العامــة التوجيهيــة املبــادئ إىل اســتناداً األرض رصــد بيانــات الوصــول إىل تعزيــز أجــل

 مبعــايرة صــلة ذات قــضايا واالعتمــاد باملعــايرة املعــين العامــل الفريــق ويتنــاول. الفعــال املتبــادل
ــاد ــشعار نظــم واعتم ــا االست ــشتقة؛ ومنتجاهت ــساعد امل ــك وي ــى ذل ــد عل ــات عق ــةم مقارن  وثوق
 جهـود  وتتركّـز . األرض لرصد العاملية النظم خمتلف عرب تآزري حنو على املعلومات واستخدام
ــالتعليم املعــين العامــل الفريــق ــاء والتــدريب ب ــاً القــدرات وبن ــاء علــى حالي ــز القــدرات بن  وتعزي

 شجيعوتـ  بتنـسيق  حـديثاً  املـشكّل  باملنـاخ  املعين العامل الفريق وسيضطلع". البيانات قراطيةدمي"
  . الفضاء يف املناخ رصد جمال يف الوكاالت بني املشتركة األنشطة
 الرصـد عمليـات    مـن  املـستعملني  احتياجـات  األرض رصد بسواتل املعنية اللجنة تليبو  
 العمـل  هـذا  تنفيـذ  وجيـري  املنـاخ،  لرصـد  العـاملي  النظـام  يف احملـدد  النحو على املنهجية الساتلية
 اإلطاريـة  املتحـدة  األمـم  التفاقية ودعماً األرض برصد املعين ريقالف مع وثيقني وتنسيق بتشاور
  )٤(.املناخ تغري بشأن

ــوفّ   ــادرة روت ــق مب ــع األرض برصــد املعــين الفري ــونال لتتب  ســاتلية بيانــات احلرجــي كرب
 علـى  املبـادرة  هذه وتعمل. يضطلع هبا  اليت الغابات لرصد العاملية للمبادرة دعماً زةوجمّه منّسقة
 لتقيـيم الثـروة احلرجيـة وتغذيـة        متواصـل  أسـاس  علـى  واألرضـية  الساتلية الرصدليات  عم إتاحة
 التفاقيـة  املـدى  الطويلة الرصد احتياجاتعلى تلبية    املبادرة وستساعد. الوطنية املعلومات نظم

───────────────── 
  .٣٠٨٢٢ رقمال ،١٧٧١ اجمللد ،عاهداتامل جمموعة املتحدة، األمم )4(  
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 خفـض  علـى  للتعـاون  املتحـدة  األمـم  برنـامج  وتنفيـذ  املنـاخ  تغـري  بـشأن  اإلطارية املتحدة األمم
  . النامية البلدان يف وتدهورها الغابات إزالة عن النامجة االنبعاثات
 الناميـة،  البلـدان  قـدرات  سـيما  وال القـدرات،  بنـاء  إىل البيانـات  دميقراطيـة  مبادرة وهتدف  

 قراطيــةلدمي األخــرى املبــادرات وتتــضمن. باجملــان الرئيــسية البيانــات جمموعــات علــى االنتفــاع مــن
 ونقــل التــدريب، وزيــادة جميــة،االرب األدوات وتبــادل لبيانــات،ا نــشر القــدرة علــى تعزيــز البيانــات

 رصـد  بـسواتل  املعنيـة  اللجنـة  وكاالت تدرك السياق، هذا ويف.  النهائيني للمستعملني التكنولوجيا
 الــذي األســاس تــشكّل أنينبغــي  الــنظم منظومــة عــن الــصادرة البيانــات تبــادل مبــادئ أنَّ األرض
 بـسواتل  املعنيـة  اللجنـة  وكـاالت  وستـسهم . حتقيقـا للـصاحل العـام      تبياناال الوصول إىل  عليه يرتكز
 عـن  لـنظم ا ملنظومـة  التابعـة  للجميع املفتوحة املوارد بيانات جمموعة يف حمددة بصورة األرض رصد
  . ومفتوح كامل أساس على البيانات جمموعات من عدد إتاحة طريق

ــد   ــدأت وق ــضائية الوكــاالت ب ــدمي يف الف ــات تق ــاً بيان ــةل دعم ــشتركة لتجرب ــيم امل  لتقي
 املبــادرة هــذه مــن واهلــدف. األرض برصــد املعــين لفريــقاورصــدها الــيت يــضطلع هبــا  احملاصــيل
 حتـسني  أجـل  مـن  واملوقعيـة  الـساتلية  البيانـات  مـن  واسعة لطائفة املنّسق االستخدام قيمة إظهار
 الــيت املــشتركة، بــةالتجر وتــشكّل. الغــذائي األمــن وتعزيــز احملاصــيل مــن خمتلفــة أنــواع إنتاجيــة
 اًعلميـ  اًسـليف  األرض، برصد املعين للفريق التابعة الزراعي بالرصد املعنية املمارسة مجاعة نفذهتا
 جمموعـة  زراعـة  وزراء طلـب  علـى  بنـاء  عـدادها إ اجلـاري  الزراعي للرصد العاملية الفريق ملبادرة

 املعنيـة  املمارسـة  اعـة مج مـع  مـشاورات  األرض رصـد  بـسواتل  املعنيـة  اللجنة وُتجري. العشرين
  .املستقبل يف الساتلية البيانات من احتياجاهتا قييملت للفريق التابعة الزراعي بالرصد

    
    والكوارث السواتل  - دال  

 أجـل  مـن  اآلخـرين  األرض برصـد  املعـين  الفريـق  شركاء مع الفضائية الوكاالت تعمل  
 والفيـضانات  احلرائـق  خمـاطر  رةإدا ألغـراض  الـساتلية  واخلـرائط  الـصور  اسـتعمال  نطـاق  توسيع

 وجمموعـات  التكنولوجيـات وتوائمهـا مـع      املستعملني احتياجات وهي حتدد . وغريها والزالزل
 علـى  الـساتلية  الـصور  الوصـول إىل   نطـاق  املخطط هلا يف املستقبل، وتوسـع      أو القائمة البيانات
وللـسواتل قـدرة    . ىالكـرب  والكـوارث  الفـضاء  بـشأن  الـدويل  امليثاق من خالل  الدويل املستوى

 إىل الغابـات  حرائـق  مـن  النطـاق،  الواسـعة  الكـوارث  أنـواع  من العديد كبرية فريدة على رصد   
 الوقــت يف بعــد عــن االستــشعار بيانــات تــوفري وميكــن. للــزالزل املعرضــة ات فاملنــاطقفيــضانال

ــي ــشمل أن وميكــن للغايــة، طفيــف بتــأخر أو احلقيق  أو البــصرية الــصور أو اخلــرائط ذلــك ي
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 وغريهـا  التربـة  انزياح أو الفيضان مستوى أو احلرارة أو ات احملروقة املساح تقيس اليت الرادارية
  . دقيقاً قياساً الرئيسية املتغريات من

 الفـضائي  الرصـد  مـوارد االسـتفادة مـن      للمخاطر األرضـية   الكربى املواقع مبادرة تنسقو  
 العـاملي  العلمـي  التعـاون  هـذا  ويهدف. األرض برصد املعين الفريق أعضاءدى  ل القائمة واألرضي

. املنــاطق مــن خمتــارة جمموعــة يف الربكانيــة والظــواهر الــزالزل ملخــاطر العملــي الفهــم حتــسني إىل
 إتنــا وجبــل وشــيلي) إيطاليــا (كــيالل حاليــاً معهــا التعامــل جيــري الــيت "الكــربى املواقــع" وتتــضمن
) كنـدا  (وفـانكوفر  وسـياتل  ،يزوفف بلوج) املتحدة الواليات (أجنلوس ولوس وإسطنبول وهاييت

مــستمدة مــن  بيانــات رتــوفّ فــضائية، وكــاالتمــن  الكــربى املواقــع شــراكةتــألف وت. وطوكيــو
 األرض؛ رصــد بيانــات مــن غريهــاوالــرادارات ذات الفتحــات االصــطناعية و ساتليةالــ راداراتالــ
 علمـاء مـن   و العـاملي؛  عاملواقـ  حتديـد  نظـام  بيانـات  مثـل  أرضـية،  جيوفيزيائيـة  بيانـات  مقّدميمن  و

 الكــربى املواقــع مبــادرة روتــوفّ. بتحليلــها ويقومــون البيانــات تلــك يــستعملون قــرار عاوصــن
 وصـوال  تتـيح  واحـدة  شـبكية  دخـول  بنقطـة  دةمـزوّ  سـيربانية حتتيـة    بنيـة  منـصة  األرضـية  للمخاطر
 املـستمدة  واألرضـية  ةالـساتلي  اجليوفيزيائيـة  البيانـات  مـن  كاملـة  جمموعـة  إىل وجمانياً وسهالً سريعاً
 السـتعمال  صـصات ختلا املتعـدد  النـهج  وهـذا . متنوعة ائيةيجيوفيزعلمية   صصاتختو مصادر من

 الفتحـــة ذي الـــرادار باســـتخدام التـــداخل قيـــاس (الـــساتلية الـــرادارات مـــن املـــستمدة البيانـــات
 خلفـض  دةفريـ  إمكانيـات  ريـوفّ  األرض، علوم  من جماالت  غريهاو الزالزل، وقياس ،)االصطناعية

 مـن  البيانـات  هـذه  تـستخدم  أن وميكـن . املـستقبل  يف الكارثية احلوادث بشأن العلمي اليقني عدم
 ومـا  للمخـاطر  وتفـصيلية  موثوقة سيناريوهات وضع عن املسؤولة املدنية احلماية وكاالت جانب

 املـسؤولة  احلـضري  التخطـيط  جهـات  جانـب  مـن  وكـذلك  الطوارئ، خلطط إعداد من يستتبعها
  . للمخاطر املعرضة املناطق يف األراضي استخدام طيطخت عن

 مــديري متطلبــات عــن شــاملة دراســة األرض رصــد بــسواتل املعنيــة اللجنــة وأجــرت  
 علـى  الكـوارث،  مـن  خمتلفـة  أنـواع  سبعة متطلبات يف ونظرت. الساتلية البيانات من الكوارث

 حتليـل  باسـتخدام  الدراسة، واضعو واستطاع. الكوارث إلدارة كاملة دورة وعرب عاملي، نطاق
 حتديـد و بـالكوارث،  الـشديد  رللتـأثّ  احتمـاالً  األكثـر  العـامل  منـاطق  حتديـد  الدويل، البنك أجراه

ــات ــستعملني متطلب ــاطق بتلــك املرتبطــة امل ــة حــسب املن ــة وتولــت. األولوي ــة جمموع  مــن متثيلي
 إجــراء العــامل أحنــاء شــىت مــن الفــضائية والوكــاالت الكــوارث إدارة منظمــات مــن املــستعملني

 شــؤون مكتـب  نظّمــه اجتمـاع  يف التقريــر وُعـرض . التقريــرصـحة   مــن النـهائي  التحقــق عمليـة 
 مـن  واإلغاثـة  اجلويـة  األرصـاد  وكاالت من مشارك ١٠٠ قام حيث بون، يف اخلارجي الفضاء

ــوارث ــوارئ وإدارة الكـ ــة الطـ ــرح املختلفـ ــم بطـ ــشأن آرائهـ ــة بـ ــات املنهجيـ ــددة واملتطلبـ  احملـ
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ــسواء للمــستعملني ــل.  علــى ال ــر ذلــك وميثّ ــات املتعلــق التقري   الــذي أجنــز يف   املــستعملني مبتطلب
ــام ــة ٢٠٠٩ ع ــة نقط ــل إلجــراء البداي ــامل حتلي ــى يركّــز للفجــوات ش ــات عل    بيانــات جمموع
  .دةحمّد ساتلية

ــق ويعمــل   ــز بنظــام املعــين الفري ــساتلي التعزي ــابعلرصــد الكــوارث   ال ــة الت ــة للجن  املعني
 رصــد بــسواتل املعنيــة للجنــة التــابع الــنظم هندســة مكتــب مــع بالتعــاون األرض رصــد بــسواتل
 الـضوء  ُسـلط  الـيت  بالكوارث الصلة ذات للمستعملني احملددة املتطلبات استعراض على األرض
 أسـاس  علـى  تتبعهـا  سـيجري  الـيت  والقيـاس،  الرصـد  بارامترات حتديديتوىل  و التقرير، يف عليها
 للفتــرة واملزمعــة القائمــة بالبعثــات اخلاصــة األرض رصــد سواتلبــ املعنيــة اللجنــة بيانــات قاعــدة
ــة ــدة الزمني ــن املمت ــامم ــام  ٢٠١٠  ع ــدة وتوّضــح. ٢٠٣٠إىل ع ــات قاع ــة البيان ــب احلالي  ملكت
 ٨٨و) أداة ٩٨٤ أصـل  مـن  (أداة ٣٩١و ،)بعثـة  ٤١٥ أصـل  من (بعثة ٣٣٩ أنَّ   النظم هندسة
 القياســات تلــك ومتثــل. عــام بوجــه ثبــالكوار كانــت متــصلة) قياســاً ١٤٦ أصــل مــن (قياســاً
 خطـة  إىل القيـاس  متطلبـات  وتـستند . واحمليطـات  واألرض اجلـوي  الغالف بارامترات من مزجياً
لتحليل الفجوات حتلـيال مفـصال      و. األرض رصد لنظم العاملية ملنظومةاخلاصة با  العشرية التنفيذ
  .الصلة ذات البعثات تالئم ثحبي أفضل حنو على التفصيلية ومتطلباهتا القياسات حتديد يلزم

ــا جــارٍ والعمــل   ــة حبلــول ُينجــز أن املتوقــع ومــن الفيــضانات بــشأن حالي . ٢٠١١ هناي
 التـابع  املعلومـات  وخـدمات  بـنظم  املعـين  العامـل  الفريـق  يعكـف  الفجـوات،  حتليـل  مـع  وتوازيـاً 
 واســـتغالل لـــدمج البيانـــات لنـــشر منـــوذج علـــى وضـــع األرض رصـــد بـــسواتل املعنيـــة للجنـــة

ترابطيـة،   وشـبكة  ،شـبكية  وخدمـة  استـشعار،  شـبكة  أي الفريق، داخل القائمة لتكنولوجياتا
 إليـضاح  منوذجـا أوليـا    ذلـك  بعـد  الفريـق  وسـينفذ . الكـوارث  ملواجهة معلومات تبادل ومركز
  . الكوارث ملواجهة املتكاملة التكنولوجيات تلك استعمالكيفية 

    
    واالتصاالت السواتل  - هاء  

. األرض بعمليــات رصــد اخلاصــة الراديــو تــرددات األرض برصــد املعــين الفريــق حيمـي   
 الـيت  التـردد  نطاقـات  علـى  القطاعـات  من وغريه االتصاالت قطاع من املتزايد لضغطوإدراكا ل 
 بغيـة  التـرددات  إدارة عمليـات  يف نـشطة  بصورةالفريق   يشارك األرض، رصد دوائر تستعملها
 واجلويـة  واحمليطيـة  األرضـية  الرصـد  لعملياتاملدى البعيد   على   الراديوية الترددات إتاحة ضمان

ذات  الرصــد عمليــات إفــساد شــأنه مــن ضــار تــداخل أيِّ بوجتّنــ البيانــات، ونــشر والفــضائية
 برصــد املعــين الفريــق يف املــشاركني مــن عــدد ويــتم هــذا حاليــا مــن خــالل مــشاركات. الــصلة
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ــدويل االحتــاد اجتماعــات يف ســيما ال األرض، ــصا ال ــا التلالت ــة اجتماعــات خــالل إم  األفرق
  .الراديوية لالتصاالت العاملية املؤمترات أو العادية العاملة

ــشأ   ــق وأن ــشر العــاملي النظــام األرض برصــد املعــين الفري جيونــت كاســت   البيانــات لن
(GEONETCast)، مـن  البيانـات  بـث  طريق عن األرض رصد بيانات الوصول إىل  يكفل الذي 

 عـرب  البيانـات  وُتنقـل . العـامل  حـول  القـرار  اعنصـ  إىل البيانـات  لتقـدمي  الرائـدة  اجلهات عشرات
ــصاالت ســواتل ــستقبالت آالف إىل متطــورة ات ــضة امل ــة املنخف ــوفرة التكلف . األســواق يف واملت

 يف سـيما  وال املخـاطر  وخفـض  القـدرات  لبنـاء  إنـذار  وقنـوات  تـدريباً  أيـضاً  ويوفر هـذا النظـام    
 وموقعيـة  سـاتلية  بيانـات  وينقـل  املعلومـات  لتوصيل التكلفة خفضمن نظام هوو. النامية البلدان

 أحــد وهــو االتــصاالت، ســواتل عــرب املــستعملني إىل الــنظم منظومــة مــن وخــدمات ومنتجــات
 مـن  كـل  للنظام احلالية التغطية توفري يف ويشارك. لنظما منظومة بيانات لنشر الرئيسية الوسائل
 احملـيط  مـن  وأجـزاء  آسـيا  يف FENYGUNCast نظـام  شّغلتـ  اليت الصينية، اجلوية األرصاد إدارة
 EUMETCast نظـام  تـشّغل  اليت اجلوية، ألرصادا سواتل الستغالل األوروبية املنظمة و ؛اهلادئ

 والغـالف  احمليطـات  لدراسـة  الوطنيـة  واإلدارة ؛القارة األمريكيـة   من وأجزاء وأفريقيا أوروبا يف
 والوسـطى  الـشمالية  أمريكـا  يف GEONETCast نظـام  لتـشغّ  الـيت  املتحدة، الواليات يف اجلوي

 إقليميـة  تغطيـة  بتـوفري  اهتمامـه  عـن  كـذلك  الروسي االحتاد وأعرب. أيضاً يبـوالكاري واجلنوبية
 خبرباهتـا  وتـسهم  GEONETCast نظام يف شريك أيضاً اجلوية لألرصاد العاملية واملنظمة. إضافية

  .بالطقس ةاملتعلق البيانات لنشر العاملية النظم يف
  


