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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  يف األغراض السلمية  

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة اخلمسون

  ٢٠١٣فرباير / شباط٢٢- ١١فيينا، 
  *ت من جدول األعمال املؤق١٣َّالبند 

      استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد
امة أنشطة الفضاء معلومات عن اخلربات واملمارسات املتعلقة باستد    

     اخلارجي يف األمد البعيد
     مذكَّرة من األمانة    

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

الـيت اعتمـدهتا جلنـة اسـتخدام     واخلارجي يف األمد البعيد التابع للجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة،      
 ٢٠١١ارجي يف األغـراض الـسلمية يف دورهتـا الرابعـة واخلمـسني املعقـودة يف عـام                   الفضاء اخلـ  

، دعـــت األمانـــة الـــدول األعـــضاء يف اللجنـــة، واملنظمـــات )، املرفـــق الثـــاينA/66/20الوثيقـــة (
احلكومية الدولية اليت هلا صفة مراقب لدى اللجنة، واملنظمات غـري احلكوميـة الدوليـة الـيت هلـا                   

اللجنــة، وكيانــات األمــم املتحــدة واهليئــات احلكوميــة الدوليــة، ومنظمــات صــفة مراقــب لــدى 
 مــن االختــصاصات وطرائــق العمــل ١٧ و١٦وهيئــات دوليــة أخــرى، رهنــا بأحكــام الفقــرتني 

املذكورة، إىل أن تقدِّم معلومـات عـن خرباهتـا وممارسـاهتا الـيت قـد تكـون ذات صـلة باسـتدامة                       
───────────────── 

  * A/AC.105/C.1/L.328.  
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عيد وعن اخلـربات الـيت اكتـسبتها واملمارسـات الـيت تتبعهـا       أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد الب     
يف القيام بأنشطة الفضاء املستدامة، فضال عن الكيفيـة الـيت تتـوّخى هبـا االضـطالع بأعمـال يف                    

 .إطار املوضوع

وقد أعدَّت األمانة هذه الوثيقة استناداً إىل املعلومات الواردة مـن جلنـة أحبـاث الفـضاء                   -٢
مــن، واملنظمــات غــري احلكوميــة الدوليــة الــيت هلــا صــفة مراقــب دائــم لــدى   ومؤســسة العــامل اآل

وأبلغــت املنظمــة األوروبيــة   . اللجنــة، ومكتــب شــؤون نــزع الــسالح التــابع لألمانــة العامــة       
الســـــتغالل ســـــواتل األرصـــــاد اجلويـــــة، األمانـــــة، بـــــأن مـــــسامهتها، الـــــواردة يف الوثيقـــــة   

A/AC.105/C.1/103/Add.1ما زالت صاحلة ،. 
    

الردود الواردة من املنظمات غري احلكومية الدولية اليت هلا صفة مراقب   -ثانياً  
      دائم لدى اللجنة

    جلنة أحباث الفضاء    
 ]باإلنكليزية: األصل[

 ]٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٢٦[
  

  اللجنة العلمية املعنية بالدراسات الفضائية لألغلفة اجلوية العليا لألرض والكواكب     
    ك األغلفة اجلوية املرجعيةمبا يف ذل
تقـــوم اللجنـــة العلميـــة املعنيـــة بالدراســـات الفـــضائية لألغلفـــة اجلويـــة العليـــا لـــألرض    

ة جنة أحبـاث الفـضاء، بدراسـة األغلفـ      والكواكب مبا يف ذلك األغلفة اجلوية املرجعية، التابعة لل        
م يف اسـتدامة  اجلوية العليا لـألرض وكـذلك باسـتحداث أغلفـة جويـة مرجعيـة ميكـن أن تـساه            

ويشمل جمال البحث يف هذا الصدد عمليـات الرصـد          . أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد     
الصاروخية واألرضـية للغـالف اجلـوي األوسـط والغـالف اجلـوي احلـراري والغـالف                 /الساتلية

اجلــوي األيــوين وجــزءاً مــن الغــالف اجلــوي املغنطيــسي، ومنذجــة الغــالف اجلــوي انطالقــاً مــن 
ــة     األر ــة املرجعي ــة اجلوي ــوي، وحتــديث األغلف ــدرج . ض ووصــوالً إىل الغــالف اجلــوي العل وين

العديد من الـسواتل، وخباصـة الـسواتل ذات املـدار األرضـي املـنخفض، ضـمن األغلفـة اجلويـة                     
وقــد أظهــرت الدراســات الــيت أجرهتــا جلنــة أحبــاث الفــضاء يف اآلونــة    . الــيت تتناوهلــا البحــوث 
. ان خمتلف مناطق الغالف اجلوي هي أكثر أمهية ممـا كـان يعتقـد سـابقا               األخرية أن وسائل اقتر   

دُّ الوصــل الكهرمغنطيــسي عــن ُبعــد علــى امتــداد احلقــول املغنطيــسية األرضــية مــن األمهيــة  وُيَعــ
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مبكان، إال أن وسائل االقتران عن طريق خمتلف املوجات يف البالزما واألغلفـة اجلويـة املتعادلـة                 
صـوالً إىل أعلـى الغـالف اجلـوي وكـذلك بـني نـصفي الكـرة األرضـية،                   انطالقاً من األرض وو   
ــة  ــ. هــي األخــرى مهمِّ ــاطق تلــك     أّم ــة إىل فهــم خمتلــف املن ــة أحبــاث الفــضاء الرامي ا جهــود جلن

رة للغايـة فهـي مفيـدة       وتوصيفه من خالل وضـع منـاذج متطـوّ        " غالفاً جوياً متكامال  "باعتبارها  
 .ء اخلارجي املستدامةجداً يف ختطيط أو تنفيذ أنشطة الفضا

    
اللجنة العلمية املعنية بالبالزمات الفضائية يف النظام الشمسي، مبا يف ذلك األغلفة     

   املغنطيسية الكوكبية
ــة بالبالزمــات الفــضائية يف النظــام الشمــسي، مبــا يف ذلــك        ــة املعني ــة العلمي تقــوم اللجن

ــة أحبــاث الفــ    ــة، التابعــة للجن ــسية الكوكبي ــة الكــبرية احلجــم   األغلفــة املغنطي ضاء، بدراســة البيئ
ــل اجلــسيمات          ــة بوســائل نق ــذه البيئ ــة ه ــصغرية احلجــم للوســط احملــيط بالكواكــب وعالق وال

وُتستخدم االعتبارات النظرية وعمليات الرصـد اآلنيـة حلمايـة نظـم املركبـة الفـضائية                . طةيالنش
ــصلة    ــات ذات ال ــا مــن التكنولوجي ــد امل  (وغريه ــاملي لتحدي ــل النظــام الع ــعمث ــف،  ) واق مــن التل

طة وتـسارعها علـى     يوتساعد معرفة وسائل نقل اجلسيمات النش     . ؤ بطقس الفضاء  وبالتايل للتنبّ 
فهم خمـاطر الـرحالت اجلويـة فـوق القطـبني، وتأثريهـا علـى اسـتنفاد األوزون وسـائر جزيئـات                      
الغالف اجلوي وعلـى تفـسري نتـائج املقاريـب الـيت تغطـي مـساحات واسـعة مـن األرض، مثـل                       

ــا    ــه وغريه ــيري أوجي ــسكيوب وميالجــرو وب ــوفُّ . آي ــزم ت ــدفُّقات اجلــسيمات   ويل ــد لت ــم جي ر فه
 .طة ألغراض البعثات الفضائية املأهولة من أجل محاية رواد الفضاءيالنش

وتُُستخدم التقلُّبات اليت حتـدث علـى املـدى الطويـل يف تـدفُّق األشـعة الكونيـة إلعـادة                      
 علــى املــدى الطويــل يف الــشمس وتأثريهــا علــى املنــاخ،  تــشكيل صــورة التقلُّبــات الــيت حتــدث 

 . ويتطلَّب ذلك بدوره معرفة مجيع العمليات ذات الصلة اليت تتم يف الفضاء الكوكيب

وأخرياً، ُتستخدم مناذج الغالف الشمسي والغالف املغنطيسي األرضي يف الدراسـات             
 .اكب غري الشمسيةاملقارنة لسائر األغلفة الفلكية واألغلفة املغنطيسية للكو

    
    اللجنة العلمية املعنية باألحباث الفضائية يف ميدان الفيزياء الفلكية    
    الفيزياء الفلكية والفيزياء الشمسية وفيزياء الغالف الشمسي    

يــؤدِّي اســتخدام التقنيــات الفــضائية دورا رئيــسيا يف تقــدُّم علــم الفيزيــاء الفلكيــة مــن     
الطيــف الكهرمغنطيــسي بــدءاً مــن األشــّعة الراديويــة وانتــهاًء خــالل إتاحــة الوصــول إىل كامــل 
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ويــستدعي تزايــد . بأشــّعة غامــا، وُيــستكمل اســتخدامها مبراصــد أرضــية كــبرية ُيعتــزم إقامتــها  
ويتجلَّـى  . حجم وتعقُّـد بعثـات املراصـد الفـضائية الكـبرية زيـادة التركيـز علـى التعـاون الـدويل               

ت املـشتركة الـيت تـضمُّ وكـاالت فـضائية كـبرية مـن               ذلك بوجه خاص يف تزايـد سلـسلة البعثـا         
ــة الفــضاء األوروبيــة  (أوروبــا  ــة اليابانيــة الستكــشاف الفــضاء  (، واليابــان ")إيــسا"وكال الوكال
، والواليـات املتحـدة     )وكالـة الفـضاء االحتاديـة الروسـية       (، واالحتاد الروسـي     ")جاكسا"اجلوي  

، يف حـني أخـذت مـسامهة وكـالْيت الفـضاء        ")سـا نا"اإلدارة الوطنية للمالحـة اجلويـة والفـضاء         (
 .الصينية واهلندية ذات األمهية يف هذا الصدد تصبح حقيقة واقعة

ــات          ــاد البعث ــا إليف ــامل خططه ــضاء يف الع ــسِّق وكــاالت الف ــة مبكــان أن تن ومــن األمهي
تـرد  وُيعـدُّ تنـسيق جمموعـات البيانـات الـيت           . اخلاصة باملشاريع الكبرية احلجم واألصـغر حجمـاً       

حاليا ومـستقبالً مـن املراصـد الفـضائية واألرضـية أسـلوباً واضـح الداللـة علـى التعـاون القـوي                       
ــيت ال ميكــن معاجلتــها إالّ       ــري املكلــف نــسبيا يف التــصّدي للمــشاكل ال  مــن خــالل تطبيــق   وغ

ويف وقــت يــشهد حمدوديــة القــدرات . تعــدِّدة الطــول املــوجياملمــن البيانــات جمموعــات كــبرية 
 مجيع أحنـاء العـامل، قـد يـصبح االفتقـار إىل اسـتراتيجية مـشتركة علـى الـصعيد الـدويل                       املالية يف 

وميثِّل التعاون املشترك بني الوكـاالت الـسبيل الواضـح حنـو احلـّد مـن قيـام                  . حجر عثرة رئيسي  
مثــل هابــل ومقــراب جــيمس (وكالــة مبفردهــا باســتثمارات كــبرية يف ســواتل مــن فئــة املراصــد 

 .لضمان استدامة برنامج فضائي علمي يف العقدْين املقبلني) اويب الفضائي وغريمه

وقد أصدر الفريق العامل املعين مبستقبل علم الفلك الفضائي، التابع للجنة أحباث الفـضاء،                
أوبـرتيين  (حملة عامة ُمحدَّثة عـن الـربامج الفـضائية يف العـامل يف جمـايلْ علـم الفلـك والفيزيـاء الفلكيـة                        

  ، )Advances in Space Research(التقــدُّم يف أحبــاث الفــضاء  ) Ubertini and others(وآخــرون 
  ).٥٥-١، الصفحات )٢٠١٢ (١، العدد ٥٠د اجمللّ
    

  االستنتاجات    
 

ــ   وتتَّــسم معظــم البعثــات  . دُّ علــم الفلــك الفــضائي منوذجــاً للتعــاون العلمــي الــدويل  ُيَع
ة باملعـدَّات، وتكـاد تتجلَّـى فيهـا مجيعـاً           بشكل ما من أشكال التعاون الدويل يف جمـال االسـتعان          

وباتت اآلن قواعد البيانات الفلكيـة الدوليـة تتـضمَّن     . جوانب تبادل البيانات على نطاق واسع     
ــدة، حبيــث        ــات الفــضائية يف أشــكال موحَّ ــات األرضــية فــضالً عــن البيان حمفوظــات مــن البيان

يــع النتــائج بعــد فتــرات وجيــزة مــن  مكــان يف العــامل الوصــول إىل مجيــستطيع الفلكيــون يف أيِّ
وبالتــايل، يــستطيع الفلكيــون إجــراء أحبــاث األطــوال املوجيــة املتعــدِّدة . التمتُّــع حبقــوق ملكيتــها

املكثَّفة على عيِّنات كـبرية مـن البيانـات انطالقـاً مـن شاشـات حواسـيبهم املكتبيـة؛ ومـن شـأن               
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وجيعــل مــن املمكــن إجــراء أحبــاث  ذلــك أن يقلِّــل إىل أدىن حــّد مــن أوجــه االســتثمار والــسفر  
علمية مهمِّة باالستعانة مبسامهات مستمرة مـن األوسـاط العلميـة للبلـدان الناميـة والبلـدان الـيت                   

 .لديها برامج فضائية جديدة ومتوسطة احلجم

 تـأثري أوجـه التفاعـل بـني الـشمس واألرض يـؤدِّي              وفيما خيص اسـتدامة الفـضاء، فـإنَّ         
فهــذا التفاعــل حيــرِّك .  أساســياً مــن أحبــاث الفيزيــاء الفلكيــة الفــضائية دوراً مهّمــا لكونــه جــزءاً

األحداث املتصلة بطقس الفضاء وما تولِّـده مـن تـأثري علـى األنـشطة البـشرية بالنـسبة ملختلـف                     
وبات اآلن طقس الفـضاء معترفـاً بـه رمسيـا           . اجملتمعات وبالنسبة ملختلف القطاعات االقتصادية    

 . ألنشطة املنظمة العاملية لألرصاد اجلويةكمجال ذي أمهية بالنسبة

وأخريا، يـشكِّل التخطـيط املـسبق بـشأن إخـراج املراصـد الفـضائية الكـبرية مـن املـدار                       
حول األرض يف هناية أعمارها التشغيلية مصدر قلق كـبري ومتزايـد مـن حيـث ضـمان اسـتدامة                    

 .أنشطة الفضاء
    

    إطالق املناطيد العلميةالفريق املعين باملشاكل التقنية املتعلقة ب    
 التطّور الـراهن علـى نطـاق العـامل يف نظـم املناطيـد الـستراتوسفريية يظهـر بوضـوح                     إنَّ  

. االستدامة الطويلة األمد اليت يتَّسم هبا هذا النوع من املركبات بالنسبة لعلـوم الفـضاء القريـب                
 : املناطيد الرئيسينيوعلى سبيل املثال، ميكن أن ُتذكر اجلهات التالية من بني ُمشغِّلي

ــة          )أ(   ــة للمالحــة اجلوي ــإلدارة الوطني ــابع ل ــة الت ــد العلمي ــا للمناطي ــق كولومبي مرف
قــام املرفــق بتــشغيل مثــاين رحــالت جويــة مــن مرافقــه    ): الواليــات املتحــدة" (ناســا"والفــضاء 

ومـن كريونـا، الـسويد؛      ) فلسطني، تكـساس وفـورت سـومر، نيـو مكـسيكو          (اخلاصة باملناطيد   
ــ ــشتاء القــادم مــن حمطــة       وُيخطَّ ــدَّة تنطلــق خــالل ال ــة امل ــة طويل ــثالث رحــالت جوي ــا ل ط حالي

 ؛)أنتاركتيكا(ماكموردو يف الواليات املتحدة 

علـى الـرغم    ): اليابـان " (جاكسا"الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي        )ب(  
لبحـث للعثـور علـى    من استخدام موقع تايكي اجلديد، الذي ينفّـذ محلـتني سـنويتني، يتواصـل ا              

 موقع أجنيب لزيادة عدد فرص إطالق الرحالت اجلوية وزيادة مددها؛

بـدأ تأهيـل نظـام التتبُّـع والقيـاس       ): فرنـسا (املركز الوطين للدراسات الفضائية       )ج(  
. من ُبعد والتحكُّم الـذي اسـُتحدث ألغـراض املناطيـد الـستراتوسفريية ذات الـضغط الـصفري                 

ظام الكامل اجلديد على مدى السنوات اخلمس عشرة القادمـة وسُيوسَّـع           وُيعتزم تشغيل هذا الن   
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مثـل مناطيـد مونتغولفيـه الـيت تتحمَّـل الـضغط       (نطـاق اسـتخدامه ليـشمل سـائر أنـواع املناطيـد       
 ؛)الفائق وتعمل باألشعة حتت احلمراء

ــة    )د(   ــة الفــضاء الكندي ــدا(وكال ــد يف تيمينــ  ): كن ــد للمناطي ز، ـأُنــشئ مرفــق جدي
وســتجري الــرحالت . ريو، بالتعــاون مــع املركــز الــوطين للدراســات الفــضائية يف فرنــسا  أونتــا

اجلوية لتأهيل نظام التتبُّع والقياس من ُبعد والتحكُّم انطالقاً من مرفـق املناطيـد اجلديـد هـذا يف                   
 .٢٠١٣أوائل عام 

    
    الفريق املعين باألنشطة الفضائية احملتمل إضرارها بالبيئة    

طــام الفــضائي أحــد املواضــيع الــسبعة الــيت ســيتناوهلا الفريــق العامــل املعــين    يــشكِّل احل  
ــة     . باســتدامة أنــشطة الفــضاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد، التــابع للجنــة الفرعيــة العلميــة والتقني

وكانت جلنة أحباث الفضاء إحدى اهليئات الدولية األوىل اليت أجرت مناقشات منتظمـة بـشأن               
وقـد  . فـضائي ومـا تنطـوي عليـه مـن أخطـار هتـّدد الـنظم الفـضائية العاملـة           طبيعة بيئة احلطـام ال    

ــة اخلامــسة      ــاء انعقــاد اجلمعيــة العلمي ُعقــدت اجللــسة التقنيــة األوىل حــول احلطــام الفــضائي أثن
وظــلّ الفريــق املعــين  . ١٩٨٤والعــشرين للجنــة أحبــاث الفــضاء، يف غــراتس، النمــسا، يف عــام   

ارها بالبيئة يعقـد علـى مـدى سـنوات عديـدة جلـسات متعـّددة                باألنشطة الفضائية احملتمل إضر   
 .حول احلطام الفضائي أثناء انعقاد كل مجعية من مجعيات جلنة أحباث الفضاء كل سنتني

ــة أحبــاث الفــضاء، الــيت ُعقــدت يف عــام         ــثالثني للجن ــة التاســعة وال ــة العلمي ويف اجلمعي
ضائية احملتمـل إضـرارها بالبيئـة هـو         ، كان موضوع جلسات الفريق املعين باألنـشطة الفـ         ٢٠١٢

صِّصت جلـسة واحـدة مـدهتا نـصف يـوم        وُخ".  خطوات حنو املراقبة البيئية    -احلطام الفضائي   "
ــان          ــسيتان املتعلقت ــسألتان الرئي ــا امل ــها، ومه ــضائي ومعاجلت ــام الف ــاطر احلط ــف خم ملوضــوع ختفي

ويف عـام  . يف األمـد البعيـد  باحلطام الفضائي اللتان تواجهان اسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي             
 ". االستجابة لبيئة ديناميِّة-احلطام الفضائي "، سيكون موضوع جلسات الفريق هو ٢٠١٤

وتواصل جلنة أحباث الفضاء االضطالع بـدور رائـد يف تعزيـز فهـم أفـضل لطبيعـة بيئـة                      
ء علـى  احلطام الفـضائي وخماطرهـا وتطوِّرهـا ويف تـشجيع الـدول واملنظمـات الـيت ترتـاد الفـضا                   

العمل بروح تتَّسم باالستجابة يف جمـال الفـضاء لـصاحل اجلميـع وذلـك خـالل كـل مرحلـة مـن                       
 .مراحل البعثات، مبا يف ذلك مراحل النشر والعمليات والتخلُّص من احلطام
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    الفريق املعين بنمذجة بيئة األحزمة اإلشعاعية    
 على نظـم املركبـة الفـضائية وأجهزهتـا          دُّ اآلثار اليت تتركها البيئة اإلشعاعية الفضائية      ُتَع  

ــات الفــضائية    ــصميم البعث ــة يف ت ــارات املهّم ومــن أجــل مواجهــة هــذه التحــديات    . مــن االعتب
ــة اإلشــعاعية        ــة مــن حيــث التكلفــة، جيــب فهــم البيئ ــوفُّر تــصاميم موثــوق هبــا وفّعال وضــمان ت

ــة   ــها منذجــة دقيق ــني ا    . ومنذجت ــا كــبريا ب ــة تفاوت ــة هــذه البيئ ــاوت طبيع ــدارات األرضــية  وتتف مل
ومثـة تباينـات قـصرية األمـد وتباينـات         . املنخفضة واملدارات األرضية األعلى والفضاء الكـوكيب      
وهـذا يقـود بطبيعـة احلـال إىل إجـراء      . طويلة األمد على السواء ترافق مرحلة الـدورة الشمـسية   

. اد الفــضاءدراســة تفــصيلية لبيئــة الفــضاء ومــا حتدثــه مــن آثــار علــى املركبــات الفــضائية وروّ    
ويتمثّل أحـد التحـديات الرئيـسية يف ضـرورة معاجلـة املـسائل املـستجدَّة الـيت تقـوم فيمـا خيـص                   
املركبة الفضائية الـيت ال بـد أن ُيراعـى يف تـصميمها أهنـا سـتعمل علـى مـدى عـشر سـنوات أو                          

 وغالبــاً مــا تتجــاوز هــذه البعثــات الطويلــة مــدَّة صــالحية  . أكثــر مــن ذلــك يف املــدار األرضــي 
 .جمموعات البيانات املستخدمة يف حتديد مسات بيئة الفضاء لغرض تصميم السواتل

وسـُتطلَق يف الــسنوات القليلــة القادمــة عــّدة بعثـات فــضائية خمّصــصة لدراســة األحزمــة     
الـيت  ) الواليـات املتحـدة األمريكيـة     (مثل بعثة مسابري عواصف األحزمـة اإلشـعاعية         (اإلشعاعية  

؛ )اليابـان (؛ وبعثات التنـشيط واإلشـعاعات يف الفـضاء األرضـي      ٢٠١٢ أطِلقت بالفعل يف عام   
وســتتمّخض هــذه البعثــات عــن الكــثري مــن  ). االحتــاد الروســي(وبعــثْيت الــرنني ولومونــوزوف 

األنــشطة يف الــسنوات العــشر إىل اخلمــس عــشرة ســنة القادمــة، الــيت ســتتراكم وُتحلَّــل خالهلــا  
يق املعين بنمذجة بيئة األحزمـة اإلشـعاعية حمفـال مركزيـاً      وبطبيعة احلال، سيكون الفر   . البيانات

  .يتيح للعلماء التواصل بشأن االستنتاجات اجلديدة والتعاون فيما بينهم
    

    الفريق املعين بطقس الفضاء    
ة يف ضـمان اسـتدامة األنـشطة يف الفـضاء تـوفُّر املعرفـة الدقيقـة ببيئـة               من العوامل املهمَّـ     

ذلك ألن املركبة الفضائية ُتصمَّم وفقا لتوقُّعـات تتعلـق بالبيئـة            . تقلُّباتالفضاء وما تشهده من     
ــار          ــد يف االعتب ــدى البعي ــة يف امل ــك البيئ ــع أخــذ خــصائص تل ــشغيل، م ــد الت ــا قي ــدة بقائه . وم

وباإلضافة إىل ذلك، تتيح اخلدمات املتصلة بطقس الفضاء الفرصة للتخفيـف مـن تـأثري فـرادى                 
الفضاء علـى البنيـة التحتيـة الفـضائية واألرضـية املتـضرِّرة وذلـك               األحداث اليت يشهدها طقس     

ومـن مث تعـد اإلحـصاءات املوثوقـة وعمليـات           . من خـالل اسـتخدام البيانـات اآلنيـة والنمذجـة          
 .ةترات الرئيسية من العوامل املهمَّراماالرصد اآلنية للب
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د الــدورة التاســعة ا أنــشطة الفريــق املعــين بطقــس الفــضاء الــيت أِقيمــت خــالل انعقــا أمَّــ  
، فقـد   ٢٠١٢ور، اهلنـد، يف عـام       والثالثني للجمعية العلمية التابعة للجنة أحباث الفضاء يف ميس        

ت الضوء على عدد من األنشطة ذات الصلة بتحقيق االستدامة وتضمَّنت جلسة إعالميـة              سلَّط
اسـتدامة  حول خطط فريـق اخلـرباء جـيم املعـين بطقـس الفـضاء وخطـط الفريـق العامـل املعـين ب               

 .أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، التابعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية

التـشغيل ومـا قبـل التـشغيل إىل        وتعوِّل اخلدمات املتصلة بطقس الفضاء اليت ُتوفَّر أثنـاء            
ئية  كبري على تدفقات البيانات املوثوقة اليت ترد من املراصد املـشغلة علـى املركبـات الفـضا                  حدٍّ

واملراصــد األرضــية، فــضال عــن تعويلــها علــى أجهــزة خــدمات البيانــات الــيت تــوفِّر منتجــات      
ويتمثَّل العديد من مصادر البيانات األولية اليت ترتكز عليها اخلـدمات احلاليـة             . البيانات املُعاجلة 

 غالبـاً مـا     يف املراصد العلمية يف املقـام األول، وهـو مـا يفـضي إىل بيانـات عاليـة اجلـودة إال أنـه                      
حتدث حاالت ارتياب حيال توافرها واستمراريتها، فيجـد مطـوِّر البيانـات مـشاكل معقَّـدة يف                 

وباإلضــافة إىل ذلــك، عــادة مــا تكــون للبعثــات العلميــة مــدَّة بقــاء حمــدودة وال توجــد  . تناوهلــا
 العديـد مـن     ومن األمثلة على ذلك اعتمـاد     .  توفِّر هلا رصداً طويل األمد     ةلديها استراتيجية بديل  

أمـا  ). L1(اخلدمات على قياسات الوقت شبه اآلين للرياح الشمسية من نقطة الغـرانج األوىل            
املتقدِّمـة  " إكـسبلورر "املصدر الرئيسي هلـذه البيانـات فهـو يف الوقـت الـراهن املركبـة الفـضائية                  

، الـيت تعمـل     "اسـا ن"لرصد التكوُّنات اجلسيمية التابعة لإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفـضاء           
 .١٩٩٧منذ عام 

والحــظ الفريــق املعــين بطقــس الفــضاء األعمــال الــيت قــام هبــا يف اآلونــة األخــرية فريــق    
املتعلقـة  التنسيق بني الربامج املعين بطقس الفضاء لتحديد وتوثيق جمموعة شاملة مـن املتطلبـات               

ت واملبـادئ التوجيهيـة املـصاحبة       وتـوفِّر املتطلبـا   . بالبيانات الرئيسية اليت ترتكز عليها اخلـدمات      
ــستقبلية      ــنظم القيــاس احلاليــة وامل ــا مرجعــا ل ــك، وبــالنظر إىل املتطلبــات    . هل وباإلضــافة إىل ذل

الصارمة املتعلقة بتوقيت توافر البيانات احملدَّدة خلدمات طقـس الفـضاء، لـوحظ أن اإلجـراءات               
وخزهنـا ونـشرها علـى حنـو آين         املكرَّسة لتحسني تـوافر بيانـات طقـس الفـضاء احلاليـة ومجعهـا               
 .ميكن أن يفيد إىل حّد كبري عملية تقدمي اخلدمات بشكلها الراهن

    
    الفريق املعين باحلماية الكوكبية    

يعمل الفريق املعين باحلماية الكوكبية نيابة عن جلنة أحباث الفـضاء علـى إجيـاد سياسـة                   
يولــوجي يف ســياق القيــام بأنــشطة    قائمــة علــى توافــق دويل يف اآلراء بــشأن منــع التبــادل الب     

جتّنـب تلـوُّث الكواكـب غـري األرض       ) أ(استكشاف النظـام الشمـسي، وعلـى وجـه التحديـد،            
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ــة املوجــودة داخــل النظــام         ــسواتل الكوكبي ــق ال ــا يف ذلــك عــن طري ــة أرضــية، مب ــات حيَّ بكائن
ت حيـة  منع تلوُّث األرض مبواد راجعة من الفضاء اخلارجي قـد حتمـل كائنـا   ) ب(الشمسي، و 
 .غري أرضية

ويعمل الفريق أيضاً نيابة عن مكتب جلنة أحباث الفضاء وجملسها على تطـوير وصـيانة                 
ونشر املعارف والسياسات واخلطـط اخلاصـة باحلمايـة الكوكبيـة مـن أجـل منـع اآلثـار الـضارة                     
املترتِّبـــة علـــى هـــذا التلـــوُّث، ويعمـــل مـــن خـــالل النـــدوات وحلقـــات العمـــل واالجتماعـــات 

ــادل         املواضــ ــل دويل لتب ــى إتاحــة حمف ــضاء عل ــة أحبــاث الف ــات جلن ــد خــالل مجعي ــيت تعق يعية ال
 وُيتوقّع مـن الفريـق أن يبلـغ مـن خـالل جلنـة أحبـاث الفـضاء، اجملتمـع                   . املعلومات يف هذا اجملال   

الدويل، مثل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، وكـذلك خمتلـف املنظمـات               
وقـد  . األخرى الثنائيـة واملتعـّددة األطـراف، مبـا يـتم مـن توافـق علـى الـسياسات يف هـذا اجملـال             

اعتمد جملس جلنة أحباث الفـضاء يف اجللـسة الثانيـة مـن اجتماعـه الرابـع والـثالثني، املعقـودة يف                   
، سياسـة منقّحـة   ٢٠٠٢أكتـوبر  / تـشرين األول   ٢٠يوسنت، الواليات املتحـدة األمريكيـة، يف        ه

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

ويقصد من سياسة جلنة أحباث الفضاء، عرب منـع التبـادل البيولـوجي أثنـاء استكـشاف                   
ة مستقبالً بشأن أشـكال وسـالئف وخملفـات احليـاة      الفضاء، احلفاظ على إجراء األحباث العلمي     

وقـد  . احملتملة خارج األرض، ومحاية األرض مـن أجـل مـستقبل مـستدام الستكـشاف الفـضاء                
أقــام الفريــق شــراكة وثيقــة مــع فريــق جلنــة أحبــاث الفــضاء املعــين باالستكــشاف بــشأن متابعــة    

ر إىل تكامـل األدوار بـني الفريـق         وبـالنظ . االهتمام بالعناصـر املتداخلـة مـن أهـدافهما املـشتركة          
املعــين باالستكــشاف والفريــق املعــين باحلمايــة الكوكبيــة، فقــد عمــال معــا علــى إرســاء مــسار     

 .لتوسيع نطاق محاية البيئة مستقبالً، وكذلك الستخدام الفضاء اخلارجي
    

  الفريق املعين باالستكشاف    
 

لتحتيـة ونظـم النقـل واملـسابر        مع تزايد االهتمام باسـتحداث مـا هـو جديـد مـن الـبىن ا                 
الفضائية لغرض استكشاف الفضاء بني األرض والقمر واملريخ سـواء آليـا أو مبـشاركة البـشر،                 

ــضاء      ــدة مــن استكــشاف الف ــة جدي ــاً يف حقب ــدخل حالي ــا ن وتعكــف يف الوقــت احلاضــر  . فإنن
طة وكاالت فضائية وطنية عديدة على حتديـد خـرائط طريـق وبـىن استكـشافية لتخطـيط األنـش                 

ــة  ــها يف أي    . الفــضائية يف العقــود القادم ــيت ميكــن مواجهت ــد مــن العقبــات ال ــالنظر إىل العدي وب
مرحلة من مراحل هذه العملية، فإنـه ألمـر حيـوي يف هـذا الوقـت بالـذات اسـتحداث برنـامج                      
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الستكشاف الفضاء يكون طويل األجل ومستداماً هبدف إرشاد وتوجيـه اخلطـط املتنوعـة الـيت         
 .الوكاالتتضعها فرادى 

ــاً          ــضمِّناً يف آن مع ــة مبكــرة، مت ــاون دويل يف مرحل ــة تع ــامج إقام ــذا الربن ــشمل ه وسي
التحالفات اليت أنشأهتا الدول الراسخة يف ارتياد الفضاء وزيـادة إشـراك البلـدان الناشـئة حـديثاً                  

قيــة، وسيــشكّل هــذا التعــاون، إذا مــا مت بطريقــة حقي. والبلــدان الناميــة يف جمــال ارتيــاد الفــضاء
 .ركيزة لدعم برنامج عاملي مستدام الستكشاف الفضاء

ويف حني جيب أن يعمـل الربنـامج علـى جتـسيد وجهـات النظـر واألفكـار الـيت يتبنَّاهـا                        
خمتلف أصحاب املصلحة املعنيني، فإن من املهم أن يستند الربنامج نفسه إىل آخـر املـستجدِّات                

وقـد أنـِشئ فريـق جلنـة     . سام الفضائية والكوكبيةفيما هو متوفِّر من فهم علمي وبيئي عن األج 
، خـالل انعقـاد مجعيـة جلنـة أحبـاث الفـضاء             ٢٠٠٨أحباث الفضاء املعين باالستكـشاف يف عـام         

يف مونتريال، لتوفري ُمدخالت علمية مستقلة هبدف دعـم برنـامج عـاملي الستكـشاف الفـضاء،                
ومنـذ ذلـك   . ق تنفيـذ الربنـامج  مع العمل على صون األصول العلميـة للنظـام الشمـسي يف سـيا          

شر يف املؤلفـات املـستعرضة مـن النظـراء          الوقت، قام الفريق املعين باالستكشاف بإعداد تقرير نُ       
ــوان  ــامج عــاملي الستكــشاف الفــضاء  "بعن التقــدُّم يف أحبــاث الفــضاء  " (هنــج مرحلــي: حنــو برن

)Advances in Space Research(  ١، العـدد  ٤٩، اجمللـد) ويف ). ٤٨-٢ت ، الـصفحا )٢٠١٢
ذلــك التقريــر، اقتــرح الفريــق املعــين باالستكــشاف هنجــاً مرحليــاً ألنــشطة مــن شــأهنا أن تــدعم  

وتـشمل مراحـل هـذا النـهج برناجمـاً حبثيـاً تناظريـاً              . الفترة االنتقالية حنو إرساء بىن فضائية أكـرب       
 يـدعم العلـوم     أرضياً استعداداً الستكـشاف الكواكـب، وبرناجمـاً السـتغالل حمطـة فـضاء دوليـة               

ــصغَّرة       ــسواتل املـ ــستخدم الـ ــاً يـ ــاً دوليـ ــشاف، وبرناجمـ ــة لالستكـ ــسات(املكمِّلـ ــاً ) كيوبـ دعمـ
لالستكشاف، فضال عـن القيـام مبـساعٍ أكثـر تعقُّـداً مثـل وضـع مفـاهيم ملراكـز بـشرية خـارج                        

وتتيح هذه األنشطة التحضريية الفرصـة إلشـراك جمموعـة       . كوكب األرض والتخطيط إلقامتها   
 . من اجلهات الفاعلة يف األوساط العاملية املعنية بالفضاءواسعة

ووضع الفريق املعين باالستكشاف هنجـاً نابعـاً مـن القاعـدة ميكـن أن ُيـستخدم لتعزيـز                     
ويتيح هنج هذا الفريـق فرصـاً متعـدِّدة إلشـراك           . برنامج عاملي طويل األمد الستكشاف الفضاء     
يني يف اإلعــداد لــصوغ وتنفيــذ أي برنــامج عــاملي العديــد مــن البلــدان وأصــحاب املــصلحة املعنــ

 بلـداً وتعمـل مـع    ٤٦ومبـا أن جلنـة أحبـاث الفـضاء تـضم مؤسـسات مـن            . الستكشاف الفـضاء  
هيئــات متعــدِّدة مرتبطــة هبــا، فيمكنــها بالتــايل أن تــوفِّر شــبكة علميــة عامليــة لألنــشطة التعاونيــة  

وحتقيقـاً هلـذه الغايـة،      . شـتراك فيهـا   دعماً لالستكشاف مـن خـالل النـهجْين كليهمـا وتعـّزز اال            
يشارك الفريق املعين باالستكشاف فعليـاً يف اجلهـود الراميـة إىل املـسامهة يف األنـشطة الفـضائية                   
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املستدامة، فيعقد عدِّة حلقات عمـل سـنويا ويـصدر تقـارير رمسيـة عـن نتائجهـا ويـساعد علـى              
وهبـذه الطريقـة، ميكـن أن يقـدِّم         . فـضاء إشراك البلدان النامية يف اجلهود العامليـة الستكـشاف ال         

فريق جلنة أحباث الفضاء املعين باالستكشاف مسامهات علمية ودولية مهمِّة من شأهنا أن تـؤثِّر               
 .تأثرياً بالغاً يف ختطيط وتنفيذ أنشطة استكشاف الفضاء املستدامة يف العقود القادمة

ع على مزيد من املعلومـات       لالطال www.gwu.edu/~spi/pex.cfmانظر املوقع الشبكي      
 .عن أنشطة الفريق املعين باالستكشاف والتقرير عن استكشاف الفضاء

    
    الفريق املعين ببناء القدرات    

تقتــضي اســتدامة احلفــاظ علــى الفــضاء اخلــارجي، بالــضرورة، تــوافر العلمــاء والفنــيني    
م الفــضاء اخلــارجي املــدّربني الــذين ميكنــهم ختطــيط وتنفيــذ أنــشطة مــن شــأهنا ضــمان اســتخدا 

ــة  ــة أحبــاث الفــضاء مباشــرة يف هــذا اجلانــب مــن جوانــب     . بطريقــة كفــؤة وفعَّال ــساهم جلن وت
 .استدامة الفضاء اخلارجي

ذ فريق جلنة أحباث الفضاء املعين ببناء القدرات برناجماً إلقامة حلقـات عمـل لبنـاء                وينفِّ  
البيانـات الــيت جتمعهــا البعثــات  القـدرات هتــدف إىل زيــادة جمموعـة العلمــاء الــذين يــستخدمون   

 .الفضائية

 عاماً على إنشاء برنامج الفريق املعـين ببنـاء القـدرات، متّ خالهلـا               ١١ولقد مضى اآلن      
وُتعقــد حلقــات العمــل هــذه يف البلــدان الناميــة،  .  حلقــة عمــل لبنــاء القــدرات١٧تنظــيم حنــو 

وتـساعد  . خدام البيانـات الفـضائية    فتتناول اهتمامات األوساط اليت ال متتلك عادةً خربة يف است         
حلقات العمل على التغلّـب علـى العقبـة األوَّليـة الـيت يواجههـا العلمـاء يف هـذه البلـدان عنـدما                        

 .يريدون احلصول على هذه املعلومات

ختار أماكن حلقات العمـل ومواضـيعها علـى أسـاس معـايري عامـة قليلـة، مـن بينـها                     وُت  
ومــدة . ضائية وبراجميــات حتليــل متاحــة للجمهــور جمانــاوجــود ُبعــد إقليمــي ووجــود بيانــات فــ

حلقات العمل أسبوعان، وهي تركِّز عادة على بيانات مستمّدة من بعثة أو بعثـتني مـن بعثـات       
وتضم حلقة العمـل عـادة عـدداً يتـراوح          . الفضاء اليت تكون عاملة يف وقت انعقاد حلقة العمل        

ــا ٣٥ و٣٠بــني  ــة  ، يف هــذ"طالــب"يــشمل مــصطلح ( طالب ــدكتوراه والطلب ــة ال ــسياق، طلب ا ال
.  حماضـرين  ١٠وحنـو   ) احلاصلني على منح دراسية ملا بعد درجة الدكتوراه واملـوظفني الـشباب           

اليت عادةً ما تكون بعثـات علميـة فـضائية          (ويكون احملاضرون علماء هلم صلة مباشرة بالبعثات        
ة العمـل حملاضـرات رمسيـة       وخيّصص نصف وقـت حلقـ     "). جاكسا"أو  " إيسا"أو  " ناسا"تابعة لـ 
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ويقـضي  . حول مواضيع علمية ميكن أن تعاجلها البعثات الـيت جتـري مناقـشتها يف حلقـة العمـل             
الطالب بقية الوقت املخـصَّص حللقـة العمـل يف العمـل علـى أحـد املـشاريع باسـتخدام بيانـات                   

 .آنية وبراجميات ختص إحدى تلك البعثات الفضائية، وذلك حتت إشراف احملاضرين

 طالباً من خـالل حلقـات العمـل هـذه، يف مواضـيع              ٥٥٠ عاماً حنو    ١١وُدرِّب خالل     
تراوحــت بــني االستــشعار عــن ُبعــد، والتفــاعالت بــني الــشمس واألرض، وعلــوم الكواكــب،   

األرجنـــتني وأوروغـــواي (وُعقـــدت حلقـــات عمـــل يف أمريكـــا اجلنوبيـــة  . والفيزيـــاء الفلكيـــة
، )جنــوب أفريقيــا ومــصر واملغــرب   (وأفريقيــا ) ا واهلنــدالــصني وماليزيــ (، وآســيا )والربازيــل

وتـساهم جلنـة أحبـاث الفـضاء بنحـو ثلـث تكـاليف حلقـة العمـل؛                  ). رومانيـا (وأوروبا الشرقية   
واالحتاد الفلكـي الـدويل ومكتـب       " ناسا"و" إيسا("لثْين اآلخرين عدِّة منظمات دولية      وُيوفِّر الثُُ 

 .املضيفوالبلد ) شؤون الفضاء اخلارجي، وغريها
    

      مؤسسة العامل اآلمن    
 ]باإلنكليزية: األصل[

 ]٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٢٢[
  

هتـتم مؤسـسة العـامل اآلمـن اهتمامــا شـديداً باسـتدامة بيئـة الفــضاء يف األمـد البعيـد، وتـرى أنَّــه           
، واصــلت املؤســسة إجــراء ورعايــة البحــوث املتعلقــة      ٢٠١٢ويف عــام  . موضــوع ذو أمهيــة 

أبريل، استضافت مؤسسة العامل اآلمـن علـى مـدار اليـوم            /ففي نيسان . دامة الفضاء مبواضيع است 
." حتديــد مفهــوم االســتخدام املــستدام للفــضاء "حلقــة عمــل خمّصــصة للمــدعوين إليهــا بعنــوان  

وكانــت حلقــة العمــل هــذه الثانيــة مــن نوعهــا يف برنــامج مؤســسة العــامل اآلمــن اخلــاص بــأطر   
 ويبحث هذا الربنامج األطر النظرية القائمـة للحوكمـة املـستدامة     .واستراتيجية استدامة الفضاء  

والكيفية اليت ميكن هبا هلذه األطر أن تساهم يف النقاش الدائر حول استدامة الفـضاء، سـعياً إىل             
وكانــت حلقــة . حتقيــق اهلــدف النــهائي املتمثِّــل يف إنتــاج إرشــادات عمليــة ملقــرِّري الــسياسات

، قد مجعت فريقـاً صـغرياً   ٢٠١١سبتمرب /ملذكور، اليت ُعقدت يف أيلول   العمل األوىل للربنامج ا   
ــادئ إلينــور أوســتروم، احلــائز علــى جــائزة نوبــل،       مــن اخلــرباء الستكــشاف مــدى انطبــاق مب
للحوكمة املستدامة للقواسم املـشتركة، علـى بيئـة الفـضاء، والقـضايا الـيت تثريهـا املـصطلحات              

واسُتفيد مـن االسـتنتاجات     . مة احلالية يف جمال الفضاء    ذات الصلة، ومدى كفاية آليات احلوك     
حتديـد  "الرئيسية اليت خلصت إليها حلقة العمل األوَّلية يف تـصميم حلقـة العمـل الثانيـة بعنـوان                   

، اليت ُعقـدت بنجـاح فجمعـت خنبـة صـغرية مـن املفكِّـرين                "مفهوم االستخدام املستدام للفضاء   
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أصحاب املصلحة املعنيني يف جمال الفضاء ملناقشة مـا يعنيـه           الدوليني البارزين ممن ميثلون خمتلف      
مفهوم استدامة الفضاء بالنسبة هلم ومـا يـودُّون أن ختـرج بـه املبـادرات الدوليـة احلاليـة يف هـذا                      

اآلفاق الدولية بـشأن    "وشارك اخلرباء أنفسهم أيضاً، يف اليوم التايل، يف مناظرة بعنوان           . الصدد
 ."ر آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينيةاستدامة الفضاء من منظو

وللسنة الثالثة على التوايل، تشاركت مؤسسة العامل اآلمن مع جامعة بيهـانغ واجلامعـة                
، ملناقـشة   ٢٠١٢نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٩ و ٨الدولية للفضاء لعقد مؤمتر يف بـيجني، يف يـومي           

 مبـا يف ذلـك ختفيـف احلطـام         مسائل تتصل باستدامة أنشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد،            
املداري وإزالتـه، وتنفيـذ املبـادئ التوجيهيـة واللـوائح التنظيميـة اخلاصـة بتخفيـف احلطـام علـى                     

. الصعيد الوطين، وأدوات تعزيز تبادل البيانات بشأن التوعية بأحوال الفضاء، وطقـس الفـضاء             
ها طـالب مـن مجيـع أحنـاء      جلستان تناولتـا أوراقـاً حبثيـة قـدَّم    ٢٠١٢وُعقدت خالل مؤمتر عام   

العامل حول مواضيع تقنية وقانونية وسياساتية للمساعدة على تشجيع احلـوار والـتفكري اجلديـد               
 .بشأن قضايا استدامة الفضاء

ط علـى إزالـة احلطـام يف املـدار          يوُيعترب تقدمي اخلدمات للسواتل يف املدار والعمـل النـش           
ة املستقبلية الـيت هلـا تـأثري بـالغ علـى إمكانيـة اإلقـدام                جزءاً من فئة مستجدَّة من األنشطة املداري      

وميكــن أن تـساعد القــدرة علــى إصــالح  . علـى القفــزة القادمــة يف اسـتخدامنا للمــدار األرضــي  
ــة احلطــام        ــل وإزال ــدار، ب ــدة يف امل ــشييد ســواتل جدي ــالوقود، وت ــدها ب ــسواتل أو إعــادة تزوي ال

ء وعلــى إجيــاد إمكانيــات جديــدة يف هــذا  املــداري، علــى دفــع االســتخدامات املبتكــرة للفــضا  
وتثري هذه األنشطة أيضا جمموعة من التحدِّيات الدبلوماسية والقانونية والتحـدِّيات يف            . الصدد

  .جماالت األمان والتشغيل والسياسات، اليت حتتاج إىل معاجلة لكي يتسىن حتقيق هذا املستقبل
رعايــة حبــوث تتنــاول بعــض ، يف إجــراء و٢٠١٢لــذلك، اســتمرت املؤســسة، يف عــام   

ــدار         ــن امل ــضائي م ــام الف ــشيطة للحط ــة الن ــصلة باإلزال ــسياساتية ذات ال ــة وال ــشواغل القانوني ال
قــد نــشر املستــشار ف. وآليــات احلوكمــة التعاونيــة مــن أجــل اســتخدام الفــضاء بــشكل مــستدام 

بــأحوال ة  نظــم التوعيــ الــيت تــشكو منــهايف النقــائص التقنيــةالــتقين بــراين ويــدن تقريــراً يبحــث 
 اليت هي مستخدمة حاليا ملـساعدة مـشغلي الـسواتل علـى جتنـب االرتطامـات يف املـدار         الفضاء

 أكثـر   بـشكل  وقد أوصى التقرير بأن ُتطوَّر،       )١(.وإجراء أنشطة فضائية على حنو آمن ومسؤول      
ــشرك كــل أصــحاب املــصلحة، قــدراتٌ   وعلــى حنــوانفتاحــا ــة  ُي ــأحوال الفــضاء للتوعي  لكــي ب

───────────────── 
-http://swfound.org/news/all-news/new-swf-report-on-improving-space  :متاح على العنوان التايل )1(  

situational-awareness.  
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اختاذ تدابري حلماية الناس، ومـن ذلـك مـثال االحتفـاظُ بفهـرس لألجـسام الفـضائية                  ُتستخدم يف   
 .وتوفري خدمة لتجنب االرتطام

ومــن أجــل تعزيــز احلــوار حــول هــذه املواضــيع، تعقــد مؤســسة العــامل اآلمــن مــؤمترْين     
دولــيني للتعــرُّف إىل منظــورات ووجهــات نظــر مجيــع أصــحاب املــصلحة املعنــيني بــشأن تقــدمي 

ط علـى إزالـة احلطـام يف املـدار وتوسـيع نطـاق احلـوار ليـشمل                  يمات املدارية والعمـل النـش     اخلد
أكتــوبر / تــشرين األول٣٠فقــد ُعقــد املــؤمتر األول يف بروكــسل، يف . مجهــوراً مــستهدفاً دوليــاً

، بالــشراكة مــع املعهــد الفرنــسي للعالقــات الدوليــة، وُيعتــزم عقــد املــؤمتر الثــاين يف          ٢٠١٢
 .٢٠١٣فرباير / شباط٢٠ سنغافورة، يف

، أعلنـت مؤسـسة العـامل اآلمـن عـن نـشرها اخلالصـة الوافيـة ملؤشـر            يـه يون/ويف حزيران   
، وهي التقرير السنوي التاسع عن املستجدِّات اليت هلا تأثري علـى أمـن              ٢٠١٢أمن الفضاء لعام    

 شامال لألنـشطة    ويوفِّر مؤشر أمن الفضاء ملخَّصاً    . الفضاء اخلارجي واستدامته يف األمد البعيد     
، وحيـدِّد االجتاهـات املهمِّـة ذات الـصلة     ٢٠١١الفضائية املدنيـة والتجاريـة والعـسكرية يف عـام           

 .ويتناول بالتحليل تأثريها على أمن الفضاء

 أيضاً، نـشرت مؤسـسة العـامل اآلمـن ثـالث صـحائف وقـائع جديـدة                  ٢٠١٢ويف عام     
ستدامة األنشطة يف الفضاء، أوالها مشروع مدونـة        تلخِّص املبادرات الراهنة املتعلقة مببادرات ا     

هي صـك دويل طـوعي غـري ملـزم قانونـا يهـدف إىل               وقواعد السلوك الدولية ألنشطة الفضاء،      
وكانـت صـحيفة الوقـائع الثانيـة عـن          . بناء قواعد الـسلوك املـسؤول يف ممارسـة أنـشطة الفـضاء            
ارجي يف األمـد البعيـد، الـذي بـادرت       أنشطة الفريق العامل املعين باستدامة أنـشطة الفـضاء اخلـ          

ــشائه ا ــادئ        لبإن ــق اآلراء حيــدد مب ــر بتواف ــداد تقري ــه بإع ــة وكلفت ــة والتقني ــة العلمي ــة الفرعي لجن
توجيهيــة طوعيــة ألفــضل املمارســات مــن أجــل مجيــع اجلهــات الفاعلــة يف جمــال الفــضاء بغيــة     

كانـت صـحيفة الوقـائع    وأخـريا،  . ضمان استدامة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد           
الثالثة عـن فريـق اخلـرباء احلكـومي املعـين بتـدابري الـشفافية وبنـاء الثقـة يف جمـال أنـشطة الفـضاء                         
اخلارجي، وهو فريق صغري مـن خـرباء الفـضاء الـدوليني املنـتمني إىل طائفـة مـن البلـدان، ُدعـي             

الفهـم والتواصـل يف   إىل عقد اجتماع لدراسة أساليب حتـسني التعـاون واحلـدِّ مـن خمـاطر سـوء               
 .جمال أنشطة الفضاء وتقدمي تقرير عن تلك األساليب

مارس، عملت مؤسسة العامل اآلمن على مجع مسؤولني من االحتـاد الروسـي       /ويف آذار   
ــة      وأســتراليا والواليــات املتحــدة واليابــان واالحتــاد األورويب مــن أجــل اســتعراض احلالــة الراهن

كَّـز االجتمـاع الـذي ُعقـد يف بروكـسل علـى مدونـة قواعـد          ور. ملدونة قواعد السلوك الدوليـة    
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ودرس احلالة الراهنـة    . السلوك الدولية ألنشطة الفضاء اخلارجي، اليت اقترحها االحتاد األورويب        
  .للمدونة والتحدِّيات اليت تواجه تطبيقها وسبل املضي قُدماً بشأهنا من وجهة نظر دول عدَّة

    
  يانات األمم املتحدة واهليئات احلكومية الردود الواردة من ك  -ثالثاً  

      الدولية األخرى
    مكتب شؤون نزع السالح التابع لألمانة العامة    

 ]باإلنكليزية: األصل[
 ]٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١[

  
 مـداوالت رمسيـة حـول مـسألة منـع سـباق             ١٩٨٥ مؤمتر نزع الـسالح يف عـام         استهلَّ  

 اللجنــة املخصَّــصة ملنــع حــدوث ســباق تــسلح يف الفــضاء التــسلُّح يف الفــضاء اخلــارجي بإنــشاء
 جـيم  ٣٦/٩٧وكان ذلـك نتيجـة للمبـادرة الـيت طُرحـت يف قـرارْي اجلمعيـة العامـة                . اخلارجي

فقد طلبت اجلمعية العامـة يف هـذْين القـرارين إىل مـؤمتر نـزع الـسالح أن ينظـر يف                     . ٣٦/٩٩و
 التحقُّــق منــها حلظــر األســلحة املــضادَّة  مــسألة التفــاوض مــن أجــل إبــرام اتفاقــات فعَّالــة ميكــن 

ــسواتل  ــشأن    )  جــيم٣٦/٩٧القــرار (لل ــشروع يف مفاوضــات هبــدف التوصــل إىل اتفــاق ب وال
 ).٣٦/٩٩القرار (معاهدة حتظر نشر أي نوع من األسلحة يف الفضاء اخلارجي 

وعلــى الــرغم مــن أن املــداوالت الــيت جــرت يف اللجنــة املخصــصَّة أظهــرت بوضــوح      
تصف التسعينيات من القرن املاضي االختالفـات األساسـية يف تـصوُّر املخـاطر األمنيـة        حبلول من 

اليت تتعرَّض هلـا أنـشطة الفـضاء اخلـارجي، وكـذلك أوجـه التباعـد يف اآلراء بـشأن األولويـات                      
وركَّـز  . واألساليب الرامية إىل معاجلتها، فقد أبقى مؤمتر نـزع الـسالح هـذه املـسألة قيـد نظـره       

 : السالح اهتمامه، وفقا للوالية املُسندة إليه، على املسائل التاليةمؤمتر نزع

 منع وضع أسلحة يف الفضاء اخلارجي؛  )أ(  

 حظر استخدام السواتل نفسها كأسلحة؛  )ب(  

حظر اختبار واسـتخدام األسـلحة علـى مـنت الـسواتل األمـر الـذي يـؤدِّي إىل                     )ج(  
  تدمريها أو إتالفها؛

 .ة الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجيوضع تدابري ملراعا  )د(  
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ــك           ــا يف ذل ــدا، مب ــصني وكن ــاد الروســي وال ــن االحت ــة م وشــكَّلت أوراق العمــل املقدَّم
مشروع املعاهدة بشأن منع وضـع األسـلحة يف الفـضاء اخلـارجي والتهديـد باسـتعمال القـوة أو                

ــصادرة يف عــام  CD/1839يقــة الوث(اســتعماهلا ضــد األجــسام املوجــودة يف الفــضاء اخلــارجي     ال
 .املقدَّم من االحتاد الروسي والصني، أساساً للمناقشات حول املسائل املذكورة أعاله) ٢٠٠٨

، تناولت الدول األعضاء مسألة منع حدوث سباق تـسلُّح يف الفـضاء      ٢٠١٢ويف عام     
. ر نـزع الـسالح    اخلارجي يف جلستْين عامتني يف إطار املناقشات املواضيعية اليت جرت يف مـؤمت            

ــدورة األوىل لفريــق اخلــرباء احلكــوميني املعــين      وقــد أخــذت يف اعتبارهــا العمــل الــذي مت يف ال
ــة العامــة      ــاء الثقــة، وفقــاً لقــرار اجلمعي ــشفافية وبن ــدابري ال ــة قواعــد  ٦٥/٦٨بت  ومــشروع مدون

بــت عــن وأعر. الــسلوك الدوليــة الــيت أعــدَّها االحتــاد األورويب بــشأن أنــشطة الفــضاء اخلــارجي
توقِّعاهتا بأن تشكِّل توصيات فريـق اخلـرباء احلكـوميني، باالشـتراك مـع مـشروع مدونـة قواعـد                
السلوك الدولية اليت وضعها االحتاد األورويب، جمموعة من التدابري والقواعـد الـيت مـن شـأهنا أن        

ة عـن   وعبَّـرت وفـود عديـد     . تساعد على التخفيف من حدِّة املخاطر املتصلة باحلطـام الفـضائي          
تأييدها لتوسيع نطاق التعاون بني مؤسـسات األمـم املتحـدة ووكاالهتـا مـن أجـل إحـراز تقـدم                     

 .يف توفري ظروف أكثر أمناً وأماناً ألنشطة الفضاء اخلارجي

ويف الوقــت نفــسه، ومــع تنــامي عــدد الــدول الطاحمــة للوصــول إىل الفــضاء اخلــارجي      
وجودة يف املدارات، أُِثـريت مـسألة مـا إذا كـان     وتزايد األجسام الفضائية من خمتلف األنواع امل    

اإلطــار القــانوين الــدويل احلــايل بــشأن الفــضاء اخلــارجي، مبــا يف ذلــك معاهــدة املبــادئ املنظِّمــة 
ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلـارجي مبـا يف ذلـك القمـر واألجـرام                  

راد لغــرض التــصدِّي جلميــع التحــدِّيات  ، مــا زالــت وافيــة بــامل ١٩٦٧الــسماوية األخــرى لعــام 
ويف هذا الصدد، أعرِب عن رأي مفاده أنه ميكـن تكثيـف اجلهـود بـشأن                . املتصلة بأمن الفضاء  

اختاذ تدابري غري متييزية ومقبولة عاملياً متعلقة بالشفافية وبناء الثقة طاملـا أن مـؤمتر نـزع الـسالح                   
 اجلهـود بـديالً للمفاوضـات بـشأن إبـرام صـك              تعترب هـذه   ما زال أمام طريق مسدود، على أالّ      

ملزم قانونا بل عملية تدرجييـة حنـو وضـع تـدابري ملزمـة قانونـاً ُتـستكمل وتتعـّزز بتـدابري لزيـادة                  
  .الشفافية وبناء الثقة

 


