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    مقدِّمة  - الًأو  
اتَّفقت اللجنة الفرعية القانونية، التابعة للجنة استخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض      -١

، وفقـاً خلطـة   داًالقيـام جمـدَّ  ، علـى  ٢٠١٤ة واخلمسني املنعقـدة يف عـام   السلمية، يف دورهتا الثالث
)، بــدعوة الــدول األعضــاء يف A/AC.105/1003يقــة مــن الوث ١٧٩(الفقــرة  ٢٠١٥عمــل عــام 

ــة وغــري       ــة احلكومي ــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية واملنظمــات الدولي جلن
احلكومية اليت هلا صفة مراقب دائم لدى اللجنة إىل تقدمي أمثلة ومعلومات عـن آليـات التعـاون    

املراقبـون  والـدول األعضـاء يف اللجنـة     ُشـجِّعت والدويل اليت تسـتخدمها يف التعـاون الفضـائي.    
ــدائمون ــيت      ال ــة األســئلة ال ــى الرجــوع إىل جمموع ــديها عل ــقال ــل املعــين    تَّف ــق العام ــا الفري عليه

ــاون يف جمــال استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف       ــة للتع ــات الدولي باســتعراض اآللي
الفريـق   عمـال أمسـامهاهتم يف   يفاألغراض السلمية، حسب االقتضاء وطواعيةً، لالسترشـاد هبـا   

  ).A/AC.105/1067الوثيقة بمن املرفق الثالث  ١٠و ٩العامل (الفقرتان 
  وقد أَعدَّت األمانة هذه الوثيقة على أساس الردود الواردة من اليابان وإسبانيا.  -٢
    

الردود الواردة من الدول األعضاء يف جلنة استخدام الفضاء اخلارجي   - اًثاني  
      السلمية األغراض  يف

  اليابان
    

  [األصل: باإلنكليزية]
  ]٢٠١٥كانون الثاين/يناير  ١٦[

  
م دِّن مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي التــابع لألمانــة، تقــ مــعلــى الطلــب الــوارد  ًءبنــا  

مبجموعــة األســئلة الــواردة يف تقريــر  يتعلــقاليابــان معلومــات عــن آليــات التعــاون الــدويل فيمــا 
  م اليابان األمثلة التالية:دِّورقة، تقالفريق العامل. ويف هذه ال

علــى مــنت وحــدة االختبــارات  ةالتعــاون بشــأن جتربــة منــوِّ بلــور الــربوتني الرفيــع اجلــود   -١
  ؛"KIBOاليابانية "كيبو" "

  )؛٢الستكشاف الكويكبات (مشروع هايابوسا "Hayabusa2" ٢مشروع هايابوسا  -٢
  مشروع سنتينل آسيا؛  -٣
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اء اجلــوي ومصــرف التنميــة وكالــة اليابانيــة الستكشــاف الفضــمشــروع تعــاوين بــني ال  -٤
  اآلسيوي.
مــا هــو اجملــال الرئيســي ألنشــطتكم التعاونيــة (علــى ســبيل املثــال، استكشــاف   ‐١السؤال 

الفضاء، البحث العلمي، االختبار، التعلـيم وتـدريب األفـراد، املالحـة العامليـة، إدارة الكـوارث       
  اإلطالق التجارية، وما إىل ذلك)؟ بواسطة االستشعار عن ُبعد، خدمات

واألمثلة بشأن التعاون املشـار إليهـا أدنـاه توضـيحية فقـط.       عدَّةلقد تعاونت اليابان يف جماالت 
  وفيما يلي جماالت التعاون.

خدمات البحوث واالستخدامات العلمية: تعتزم الوكالة اليابانية الستكشاف الفضـاء    -١
بارات اليابانية "كيبو" التابعـة حملطـة الفضـاء الدوليـة، علـى      اجلوي ترويج استخدام وحدة االخت

سبيل املثال، من خالل إجراء جتربة للحصول علـى بلـور الـربوتني الرفيعـة اجلـودة يف بيئـة ذات       
  جاذبية صغرية.  

إىل استكشــاف أحــد الكويكبــات   ٢استكشــاف الفضــاء: يهــدف مشــروع هايابوســا   -٢
  واستخراج مواد منه والعودة هبا إىل األرض.   الكربونية (من النوع جيم) يف الكون

إدارة الكــوارث بواســطة االستشــعار عــن ُبعــد: يهــدف مشــروع ســنتينل آســيا إىل           -٣
األضرار النامجـة عـن الكـوارث الطبيعيـة ومنـع وقوعهـا باسـتخدام سـواتل رصـد          من تخفيف ال

رث وتبادهلـا  األرض وغريها من تكنولوجيات الفضاء من خالل مجع املعلومات املتصلة بـالكوا 
  عرب اإلنترنت.

ف معها ورصـد الغابـات وإدارة   يُّر املناخ والتكيُّإدارة الكوارث والتخفيف من آثار تغ  -٤
املوارد املائية: تتعاون الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي مع مصرف التنمية اآلسـيوي  

  يط اهلادئ.على الترويج لتطبيق التكنولوجيا الساتلية يف منطقة آسيا واحمل
د األطـراف أم ثنـائي (علـى سـبيل املثـال، تعـاون حكـومي        دِّهل هو تعـاون متعـ    ‐٢السؤال 

  دويل، تعاون فيما بني هيئاٍت، تعاون بني كياناٍت غري حكومية، تعاون خمتلط، إىل ما هنالك)؟
ئي أجريت جتربة منوِّ بلور الربوتني الرفيع اجلودة على مـنت "كيبـو" يف إطـار تعـاون ثنـا       -١

  بني الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي وحكومة ماليزيا.
مـــن خـــالل التعـــاون الثنـــائي بـــني الوكالـــة اليابانيـــة   ٢وُيضـــطلع مبشـــروع هايابوســـا  -٢

دارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء (ناسا) مـن ناحيـة، وبـني    إلالستكشاف الفضاء اجلوي وا
جلوي واملركز األملاين لشـؤون الفضـاء اجلـوي مـن ناحيـة      الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء ا
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وإطالقه وتشغيله، حيث مجعـت   ٢مت ناسا الدعم فيما يتعلق بتطوير هايابوسادَّأخرى. فقد ق
ا املركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي  فقـد  أمَّالبيانات واضطلعت بأنشطة علمية ذات الصلة. 

ره، وهو عبارة عن مركبة هبـوط صـغرية موجـودة    طور كشَّاف سطح الكويكبات املتنقِّل ووف
  .  ٢على منت هايابوسا

د األطــراف بــني وكــاالت الفضــاء ووكــاالت إدارة   دِّوســنتنيل آســيا هــو تعــاون متعــ    -٣
الكوارث. وهو يعزز التعاون بني األوساط املعنية بالفضاء، واألوساط املعنيـة بـإدارة الكـوارث    

أعضـــاؤه) واجملتمـــع الـــدويل (اللجنـــة االقتصـــادية  مـــن الكـــوارث و دِّ(املركـــز اآلســـيوي للحـــ
واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة، ورابطة أمـم  

  ).جنوب شرق آسيا، واملعهد اآلسيوي للتكنولوجيا، وما إىل ذلك
ســيوي وتتعــاون الوكالــة اليابانيــة الستكشــاف الفضــاء اجلــوي مــع مصــرف التنميــة اآل  -٤

ثنائيا علـى تقـدمي املسـاعدة التقنيـة إىل املشـاريع املدعومـة مـن قبـل املصـرف، وذلـك اسـتخدام            
البيانــات الســاتلية والعمــل علــى بنــاء القــدرات بشــأن اســتخدام البيانــات الســاتلية مــن خــالل    

  يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ. تدريب أشخاص من املؤسسات الوطنية
    

  لتعاون؟ي مدة اما ه  ‐٣السؤال 
  حتدد مدة التعاون حسب كل حالة.

الترتيب املربم بني الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي وحكومـة ماليزيـا بشـأن      -١
  ة أربع سنوات بعد تاريخ التوقيع.هذا التعاون يظل ساريا ملد

وفيما يتعلق بالتعـاون بـني الوكالـة اليابانيـة الستكشـاف الفضـاء اجلـوي وناسـا، يظـل            -٢
سـنة بعـد تـاريخ التوقيـع، وفقـا لتبـادل        ١١الترتيب التنفيذي املربم (مذكرة تفاهم) ساريا ملدة 

  رات بني حكوميت اليابان والواليات املتحدة األمريكية بشأن هذا التعاون.  كِّاملذ
دة بالتعاون مع املركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي، يظل الترتيب املـربم سـاريا ملـ    يتعلَّقوفيما 
  سنوات بعد تاريخ التوقيع. ١٠
  نيل آسيا ساريا لفترة غري حمددة.وسيظل سنت  -٣
ويظل خطـاب إعـالن النوايـا املـربم بـني الوكالـة اليابانيـة الستكشـاف الفضـاء اجلـوي             -٤

  ومصرف التنمية اآلسيوي بشأن هذا التعاون ساريا ملدة ست سنوات بعد تاريخ التوقيع.  
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  بدور رئيسي يف التعاون؟ ضاء وطنيةهل تضطلع وكالة ف  ‐٤السؤال 
ــة ذات شخصــية         ــة إداري ــة الستكشــاف الفضــاء اجلــوي، وهــي وكال ــة الياباني تضــطلع الوكال

  سي يف مجيع الترتيبات التعاونية.اعتبارية، بدور رئي
الفضـاء بـدور هـام يف     ري هيئـة غـ هل تضطلع سلطة أو مؤسسة وطنيـة أخـرى     ‐٥السؤال 

يئـة مسـاعدة   هيئـة تنميـة أو ه   ،هيئـة أرصـاد جويـة    ،ثال، مؤسسـة علميـة  التعاون (على سبيل امل
  مالية، وما إىل ذلك)؟

  هذا القبيل ودورها مها كما يلي: مشاركة سلطات أو مؤسسات وطنية يابانية من
  ال.  -١
بتقدمي باحثني علميني كمـا   ٢وتشارك اجلامعات الوطنية اليابانية يف مشروع هايابوسا  -٢

  رئيسي يف تطوير احلموالت العلمية.   تضطلع بدور
وتشارك اجلامعات الوطنية اليابانية يف مشروع سـنتنيل آسـيا وتضـطلع بـأدوار رئيسـية        -٣

   حتليل البيانات وبناء القدرات.يف جمايل
ميــة ويشــارك أســاتذة مــن إحــدى اجلامعــات الوطنيــة اليابانيــة يف مشــروع مصــرف التن  -٤

  اآلسيوي كخرباء (استشاريني).
  ؟ يف التعاون مشاركة مباشرةهل تشارك شركات أو صناعات من القطاع اخلاص   ‐ ٦لسؤال ا

  ع اخلاص يف التعاون بصفة مباشرة.ال تشارك كيانات القطا
  هل جيري التعاون يف إطار:  ‐٧السؤال 
  ؛األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصِّصة  (أ)  
  ؛منظمات حكومية دولية مستقلة  (ب)  
  ؛يات تعاون فضائي إقليمية أو أقاليميةمنظمات أو آل  (ج)  
  ؛منظمات غري حكومية  (د)  
  منتديات من نوع آخر؟  (ه)  

  ن نوع آخر: حمطة الفضاء الدولية.منتديات م  -١
  ي الدويل والتعاون بني الوكاالت.منتديات من نوع آخر: التعاون احلكوم  -٢
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ــة: امللت     -٣ ــة أو أقاليمي قــى اإلقليمــي لوكــاالت  منظمــات أو آليــات تعــاون فضــائي إقليمي
  الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ.  

  خر: مشروع مصرف التنمية اآلسيوي.منتديات من نوع آ  -٤
  دة األطراف؟دِّتعاون ثنائية أم متعهل آلية ال  ‐٨السؤال 

  دة األطراف.دِّآلية تعاون متع  -١
علـى مـنت وحـدة "كيبـو"     جترى جتربة منوِّ بلـور الـربوتني الرفيـع اجلـودة، بالتعـاون مـع ماليزيـا،        

التابعة حملطة الفضاء الدولية. ويشارك فيها مخسة عشر بلدا مبا يف ذلك االحتاد الروسـي وكنـدا   
  ة بلدان أوروبية أخرى.  دَّوالواليات املتحدة األمريكية واليابان وع

  آلية تعاون ثنائية.    -٢
  دة األطراف.  دِّآلية تعاون متع  -٣

منظمـة منـها    ٩٥ن من وَّدة األطراف يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ تتكدِّسنتنيل آسيا آلية تعاون متع
  ). ٢٠١٤(حىت تشرين الثاين/نوفمرب  دوليةمنظمة  ١٥بلدا وإقليما و ٢٥منظمة من  ٨٠
  آلية تعاون ثنائية.    -٤

  آلية التعاون: متثِّل هل  ‐٩السؤال 
  قانوناً؟   تفاقاً ُملزماًا  (أ)  
  يب)؟تالتر لكذما هو نوع فكذلك، كان إذا وغري ملزِم قانوناً ( اًترتيب  (ب)  
  )١(من كليهما؟ زجياًم  (ج)  

االتفاق بـني حكومـة كنـدا وحكومـات الـدول األعضـاء       فمن كليهما:  زجياًمإهنا متثِّل   -١
يف وكالــة الفضــاء األوروبيــة وحكومــة اليابــان وحكومــة االحتــاد الروســي وحكومــة الواليــات  

لق باحملطة الفضائية الدولية املدنيـة، املـربم يف واشـنطن    املتحـدة األمريكية بشأن التعاون فيما يتع
 أنَّم قانونـاً؛ كمـا   زِِاتفـاق حكـومي دويل ملـ   هـو  ، ١٩٩٨ينـاير  كـانون الثاين/  ٢٩العاصمة يف 

  اف الفضاء اجلوي وحكومة ماليزيا.م قانوناً بني الوكالة اليابانية الستكشزِهناك ترتيبا غري مل

                                                         
فاق دويل من "االتفاق امللزِم قانوناً" هو ات نَّمن املفهوم أ نَّأتستند املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة إىل   )١(  

م قانوناً" هو أي ترتيب غري زِ"الترتيب غري املل نَّبني احلكومات، وأ مة قانوناً املربمةزِقبيل االتفاقات املل
 االتفاقات الدولية.
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مـن كليهمـا: فاالتفـاق املـربم بـني حكـوميت        مزيجهو ف، وفيما يتعلق بالتعاون مع ناسا  -٢
اليابان والواليات املتحدة األمريكية بشأن اإلعفـاء املتبـادل مـن املسـؤولية بشـأن التعـاون علـى        

رات بـني  كِّم قانوناً، وتبادل املـذ زِاستكشاف الفضاء واستخدامه يف األغراض السلمية اتفاق مل
ل اتفاقــا كِّالستكشــاف الكويكبــات يشــ ٢ع هايابوســااحلكــومتني بشــأن التعــاون علــى مشــرو

ا الترتيــب التنفيــذي (مــذكرة التفــاهم) الــذي اتفقــت عليــه الوكالــة اليابانيــة    مــا قانونــاً، أمَّــ زِمل
م قانونـاً. ويسـتند التعـاون مـع املركـز      زالستكشاف الفضاء اجلوي وناسا، فهو ترتيـب غـري ملـ   

  .  م قانوناًزِملاألملاين لشؤون الفضاء اجلوي إىل ترتيب غري 
ــد   -٣ ــا   وق ــق مشــروع ســنتنيل آســيا بن ــى توصــية صــادرة عــن امللتقــى اإلقليمــي     ًءأطل عل

وفقا الختصاصات فريـق   حاليالوكاالت الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ وجيرى االضطالع به 
  م قانوناً).  زِاملشروع املشترك املعين باملرحلة الثالثة من سنتنيل آسيا (ترتيب غري مل

اب إعالن نوايا وترتيب شراكة بني الوكالـة اليابانيـة الستكشـاف الفضـاء     خطذكَر وُي  -٤
  اجلوي ومصرف التنمية اآلسيوي (ترتيبان غري ملزِمْين قانوناً).  

د األطـراف،  دِّهل أُنشئت آلية التعـاون مبوجـب اتفـاق إطـاري، ثنـائي أو متعـ        ‐١٠السؤال 
تفـاهم للتعـاون الـتقين والتنسـيق يف      وهل هي مصحوبة باتفاق أو ترتيب تنفيـذي و/أو مبـذكِّرة  

  إطار التعاون؟  
تعترب حكومة ماليزيا من مستخدمي الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلـوي ويـتم     -١

  اق احلكومي الدويل يف هذا الشأن.التعاون على حنو يتماشى مع االتف
  ال.  -٢
  ال.  -٣
  .ال  -٤

م زِ/أو الترتيــب غــري امللــم قانونــاً وزِالتفــاق امللــمــا هــو نــوع األحكــام املتضــمَّنة يف ا  ‐ ١١السؤال 
  قانوناً؟

ــائج واإلعــــــــالم"  إ، (و)، (ز)، (ح)، (ط) ("(ه)(أ)، (ب)، (ج)، (د)،   - ١ ــدار النتــــــ صــــــ
  و"استخدام التجارب").  

صـدار  إة" و"(ز)، (ح)، (ط) ("تسجيل األجسام الفضـائي  ،، (و)(ه)(أ)، (ج)، (د)،   -٢
  النتائج واإلعالم").



 

8V.15-01241 

 

A/AC.105/C.2/107

 (ط) ("العضوية" و"املسؤولية" و"التشغيل" و"األمانة" و"االنضمام" و"االنسـحاب" (أ)،   -٣
  و"املدة" و"التعديل").  

ن ترتيب الشراكة بني مصرف التنميـة اآلسـيوي والوكالـة اليابانيـة الستكشـاف      مَّيتض  -٤
الفضـــاء اجلـــوي أنواعـــا أخـــرى مـــن األحكـــام وهـــي "األحكـــام املتعلقـــة بالشـــؤون املاليـــة"،   

  حكام املتنوعة".  و"األ
م قانونـاً بوضـوح علـى أن    زِم قانوناً أو الترتيـب غـري امللـ   زِهل ينص االتفاق املل  ‐١٢السؤال 

جيــري تشــغيل املشــروع وفقــاً ملعاهــدات األمــم املتحــدة بشــأن الفضــاء اخلــارجي ومــع مراعــاة   
ــة العامــة ذات الصــلة (القــرارا     ــرارات اجلمعي ــادئ املتعلقــة بالفضــاء اخلــارجي وق ت املتعلقــة املب

  مبفهوم الدولة املطِلقة، واملمارسة املتَّبعة يف التسجيل، والتشريعات الوطنية، وما إىل ذلك)؟  
مة ألنشطة الدول يف ميـدان استكشـاف واسـتخدام الفضـاء     ظِّنعم. معاهدة املبادئ املن  -١

املالحـني   بإنقـاذ اخلارجي، مبا يف ذلـك القمـر واألجـرام السـماوية األخـرى؛ واالتفـاق اخلـاص        
ــة      الفضــائيني وإعــادة املالحــني الفضــائيني ورد األجســام املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي؛ واتفاقي
املســؤولية الدوليــة عــن األضــرار الــيت حتــدثها األجســام الفضــائية؛ واتفاقيــة تســجيل األجســام     

  املطلقة يف الفضاء اخلارجي.  
  نعم. اتفاقية التسجيل واتفاقية املسؤولية.    -٢
  ال.  -٣
  ال.  -٤
    

  إسبانيا
  

  [األصل: باإلسبانية]
  ]٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤[

تعلِّق إسبانيا أمهية فائقة على التعاون الدويل يف مسائل الفضاء. وعلى مدى أكثـر مـن     
ــة األخــرى علــى حنــو متواصــل يف      ٥٠ عامــاً، شــاركت إســبانيا مــع الــدول واملنظمــات الدولي

ارجي، وهـي مسـتمرة يف االضـطالع بأغلـب أنشـطتها      التعاون فيمـا خيـص شـؤون الفضـاء اخلـ     
الفضائية بالتعاون مع دول أخرى. ومع تطـور الصـناعة الفضـائية اجلويـة احملليـة، اضـطُلع أيضـاً        
مبشاريع وطنية، بيد أنَّ إسبانيا ُتدرك ما كان للتعـاون الـدويل وال يـزال مـن تـأثري إجيـايب هائـل        

  ين.يف تنمية القطاع الفضائي اجلوي اإلسبا
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    د األطرافدِّالتعاون املتع
د األطــراف. فضــمن دُِّيضــطلع بعــدد كــبري مــن أنشــطة إســبانيا الفضــائية يف إطــار التعــاون املتعــ 

كانت إسبانيا عضـوا يف جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض        منظومة األمم املتحدة،
معاهـدات األمـم املتحـدة    . وباملثـل، فـإنَّ إسـبانيا طـرف يف أربـع مـن       ١٩٨٠السلمية منذ سنة 

نقـاذ، واتفاقيـة   إلاخلمس املعنية بالفضاء اخلـارجي، وهـي: معاهـدة الفضـاء اخلـارجي، واتفـاق ا      
املســؤولية واتفاقيــة التســجيل. وتعتــرب مجيــع هــذه املعاهــدات الــيت ُنشــرت يف اجلريــدة الرمسيــة     

  اإلسبانية قوانني منطبقة يف إسبانيا.  
الــدويل لالتصــاالت وهــي، هبــذه الصــفة، طــرف يف معاهــدة    وإســبانيا عضــو أيضــاً يف االحتــاد 

االحتاد األساسية، ودستور واتفاقيـة االحتـاد الـدويل لالتصـاالت اللـذين يعـود تـاريخ نسـختهما         
ــام   ــة إىل ع ــة      ١٩٩٢احلالي ــة الدولي ــبانيا عضــو يف املنظم . ويف جمــال االتصــاالت الســاتلية، إس

مـة الدوليـة لالتصـاالت السـاتلية املتنقلـة (املنظمـة       لسواتل االتصاالت (إنتلسـات سـابقاً) واملنظ  
وروبيـة لســواتل االتصــاالت، حيــث  الدوليـة لالتصــاالت الســاتلية البحريـة ســابقاً) واملنظمــة األ  

قت علــى االتفاقيــات املؤسِّســة واالتفاقــات التشــغيلية وقــت اعتمادهــا، وكــذلك علــى        دَّصــ
 وغيَّـرت أصول هـذه املنظمـات الـثالث    التعديالت اليت أُدخلت عليها الحقاً واليت خصخصت 

يف  ١٩٩٢هيكلــها الــداخلي مــن أجــل تكييفهــا لإلصــالح. وتشــارك إســبانيا أيضــاً منــذ عــام    
ع بُّـ نظـام التت  -ع السـفن املسـتغيثة   بُّـ حث واإلنقاذ (النظام الفضـائي لتت النظام الساتلي الدويل للب

لبحث واإلنقـاذ يف حـاالت حتطـم    املعان بالسواتل ألغراض البحث واإلنقاذ)، الذي ُيستخدم ل
  جبزء من القطاع األرضي للربنامج.السفن وسائر الطوارئ، وقد أسهمت 

، بـدور رئيسـي   ١٩٨٦وتضطلع إسبانيا داخل االحتاد األورويب، وهي دولة عضو فيه منذ عام 
يف نظــام غــاليليو للمالحــة الســاتلية ونظــام كوبرنيكــوس لرصــد األرض. وعــالوة علــى ذلــك،  

لعلوم امعات والشركات اإلسبانية بقدر متزايد يف الربامج اإلطارية املتتاليـة املعنيـة بـا   تشارك اجل
  التابعة لالحتاد األورويب.

وتضطلع إسبانيا بدور أكثر أمهية حىت من ذلـك كعضـو يف وكالـة الفضـاء األوروبيـة. وينبغـي       
وروبية يف جمـال الفضـاء،   يف هذا الصدد استذكار أنَّ إسبانيا شاركت منذ البداية يف اجلهود األ

حيث انضمت إىل عضوية املؤسسـة األوروبيـة لبحـوث الفضـاء، عنـدما كانـت هـذه املؤسسـة         
. وعنــدما ١٩٦٤آنــذاك واحــدة مــن مؤسســتني إقليميــتني فقــط معنيــتني بالفضــاء، يف عــام         

ــا املكرســة         ــة هل ــة لبحــوث الفضــاء واملنظمــة املوازي اســُتعيض عــن كــل مــن املؤسســة األوروبي
ت اإلطالق (املنظمة األوروبية لتطوير وصنع أجهزة إطالق املركبـات الفضـائية) بوكالـة    ملركبا
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ســاً للوكالــة لــدى تصـديقها علــى اتفاقيــة ســنة  سِّألوروبيــة، صــارت إســبانيا عضـواً مؤ الفضـاء ا 
الــيت أنشــأهتا. وبســبب هــذا الــدور الــذي اضــطلعت بــه إســبانيا يف وكالــة الفضــاء            ١٩٧٥

 الدول الثماين عشرة اليت اشتركت يف بناء خمترب حبوث مـداري، هـو   األوروبية، كانت من بني
ــة     ــإلدارة للوطني ــابع ل ــة   سبيســالب، الــذي أطلــق علــى مــنت مكــوك الفضــاء الت للمالحــة اجلوي

  والفضاء (ناسا).
، أنشأت إسبانيا كياناً عاما، هو مركـز التنميـة التكنولوجيـة الصـناعية، كُـرِّس      ١٩٨٦ويف عام 

الشركات اإلسبانية وتعزيزهـا يف بـرامج الوكالـة. وتشـارك إسـبانيا بنشـاط يف        إلدارة مشاركة
مجيع برامج وكالة الفضاء األوروبية، الـيت تتـراوح بـني علـوم الفضـاء ورصـد األرض وجتـارب        
اجلاذبية الصغرية واالتصاالت، من بني أمور أخرى. وإلسبانيا أيضاً مـالح فضـائي، هـو بـدرو     

الحني الفضائيني األوروبـيني، والـذي طـار إىل الفضـاء مـرتني يف إطـار       دوكي، املُلحق بفيلق امل
، كانت إسـبانيا سـادس أكـرب مسـاهم     ٢٠١٤بعثات التعاون الدويل يف كلتا احلالتني. ويف عام 

يف املائـة مـن    ٥مليون يورو أي حنو  ١٣٩صاٍف يف وكالة الفضاء األوروبية، حيث وفَّرت هلا 
ان متميــزان تابعــان للوكالــة يف األراضــي اإلســبانية، ومهــا املركــز  ميزانيــة الوكالــة. ويقــع مرفقــ

  ع يف الفضاء السحيق يف سيربيروس.الفلكي الفضائي األورويب يف منطقة مدريد وحمطة للتتب
وإسبانيا هي، من خالل وكالة الفضاء األوروبية، واحدة من الـدول اخلمـس عشـرة املشـاركة     

ناء العديـد مـن التجهيـزات الـيت     الشركات اإلسبانية يف بيف حمطة الفضاء الدولية. وقد سامهت 
قت إسـبانيا  دَّل جزءاً من معدات حمطة الفضـاء الدوليـة. وبغيـة إتاحـة هـذه املشـاركة، صـ       كِّتش

ل االتفـاق  كِّ. ويشـ ١٩٩٨ة الفضـاء الدوليـة لسـنة    على االتفاق احلكومي الدويل اخلاص مبحطـ 
التفـاهم األخـرى املصـاحبة لـه قانونـاً منطبقـاً يف        راتكِّكومي الدويل ومجيع االتفاقات ومـذ احل

إســبانيا. واالتفــاق هــو إطــار قــانوين ممتــاز ُيمكــن اســتخدامه منوذجــا للمبــادرات الدوليــة الــيت    
  التعاون يف جمال الفضاء اخلارجي.ستتخذ يف املستقبل بشأن 
اتل األرصـاد  س وعضو نشط يف املنظمة األوروبية الستغالل سـو سِّوإسبانيا هي أيضاً عضو مؤ
  .١٩٨٣اجلوية اليت أُنشئت يف عام 

  
  التعاون الثنائي

على املستوى الثنائي، حتتفظ إسبانيا بعالقات وثيقة جدا مع الواليـات املتحـدة األمريكيـة منـذ     
، إذ تــرتبط معهــا مبعاهــدات تقضــي بالتعــاون الــدائم يف جمــال الفضــاء منــذ ذلــك    ١٩٦٠عــام 

ه املعاهـدات مهمـة جـدا للطـرفني ألهنـا مسحـت للواليـات        التاريخ حـىت اآلن. وقـد كانـت هـذ    
املتحدة بإقامـة عـدَّة حمطـات فضـائية يف األراضـي اإلسـبانية مـن أجـل تتبـع املركبـات الفضـائية            
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املأهولة وغري املأهولة على السواء كما أفادت إسبانيا مـن خـالل تـدريب العديـد مـن العـاملني       
  التقنيني على إدارة هذه احملطات.  

ــبالوماس (      وع ــة يف ماس ــا الكائن ــان حملطــات ناس ــد، ك ــه التحدي ــى وج ) وســيربيروس ١٩٦٠ل
) دور بارز يف أوىل برامج الواليـات املتحـدة املأهولـة، وهـي     ١٩٦٧) وفرسنيديالس (١٩٦٦(

بعثات مركوري وجيمناي وأبوللـو القمريـة. وعـالوة علـى ذلـك، كـان حملطـة التتبـع روبليـدو          
ة مـن ثـالث حمطـات مـن هـذا القبيـل علـى الصـعيد العـاملي          )، وهي واحـد ١٩٦٤دي شافيال (

تشكِّل شبكة الفضاء السحيق التابعة لناسـا وُتـدار حاليـا علـى حنـو مشـترك مـع املعهـد الـوطين          
لـو القمـريتني وبعثـات    للتكنولوجيا الفضـائية اجلويـة يف إسـبانيا، دور رئيسـي يف تتبـع بعـثيت أبو      

كشــاف اجملموعــة الشمســية مثــل مــارينر وبــايونري وفويــاجري  ناســا غــري املأهولــة الراميــة إىل است
  وفايكينغ وكاسيين ومركبات استكشاف سطح املرِّيخ.  

، هـو  ١٩٦٦وكان موقع األرينوسيلو إلطـالق الصـواريخ، الـذي دخـل حيِّـز التشـغيل يف عـام        
ــر الســنني، اســتخدمت          ــى م ــات املتحــدة. وعل ــني إســبانيا والوالي ــاوين ب ــاق تع ــرة اتف أيضــاً مث
الواليات املتحدة وبلدان أوروبية خمتلفة مرفق اإلطالق، الذي ما زال يعمل حىت اليوم. وكـان  
إطـــالق أول ســـاتل إســـباين، إنتاســـات، هـــو أيضـــاً مثـــرة اتفـــاق تعـــاوين بـــني املعهـــد الـــوطين   
للتكنولوجيا الفضائية اجلوية وناسا. وقد ُبين الساتل يف إسبانيا وأُطلق علـى مـنت صـاروخ دلتـا     

  .  ١٩٧٤واليات املتحدة يف عام من ال
ــن جوانــب التعــاون األخــرى يف جمــال الفضــاء بــني إســبانيا والواليــات املتحــدة اجلــديرة           وم

وُرفعت إىل مرتبة املعاهدة الدوليـة   ١٩٨٣باملالحظة مذكِّرة التفاهم اليت وقَّعها البلدان يف عام 
لطـوارئ يف مطـارات إسـبانية    ، واليت تسـمح ملكُّـوك الفضـاء بـاهلبوط يف حالـة ا     ١٩٩١يف عام 

معيَّنة (مورون وثاراغوثا). ويسـند هـذا االتفـاق الثنـائي إىل معاهـدة الفضـاء اخلـارجي واتفـاق         
  اإلنقاذ ويتَّسق معهما متاماً.  

وأخرياً، حيتفظ مركز البيولوجيا الفلكية يف تورخيون دي أردوث (مدريد) بعالقات وثيقـة مـع   
إىل معهـد البيولوجيـا الفلكيــة التـابع لناسـا. ونتيجـة هلــذه       ناسـا بـالنظر إىل أنـه شــريك منتسـب    

العالقات، ومن خالل اتفاق تعاوين ثنائي حمـدَّد، شـاركت إسـبانيا يف بعثـة املختـرب العلمـي إىل       
املرِّيخ التابعة لناسا، حيث وفَّر املركز حمطة الرصد البيئي املتنقلة اليت تعمل على مـنت الروبـوت   

. وقد ُبين يف إسبانيا أيضاً هـوائي عـايل   ٢٠١٢على سطح املرِّيخ يف عام كُريوزييت منذ هبوطه 
  ل املباشر بني كُريوزييت واألرض.الكسب يسمح باالتصا
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، أبرمت إسـبانيا معاهـدة ثنائيـة مهمـة أخـرى بشـأن التعـاون يف جمـال الفضـاء          ٢٠٠٦ويف عام 
اريـة منوذجيـة ألنـه يشـمل     اخلارجي مع االحتاد الروسي. وُيمكن اعتبار هذا الصك معاهـدة إط 

جوانب عديدة للتعاون يف جمـال الفضـاء علـى السـواء علـى مسـتوى احلكومـة وبـني الكيانـات          
الفضـــاء اخلـــارجي اخلاصـــة، وأنشـــطة تتعلـــق علـــى الســـواء بعمليـــات اإلطـــالق واستكشـــاف 

واستخدامه، علمياا أو جتاري  .  
الالحقـة والعقـود احملـددة املتعلقـة بكـل مـن       وحتدِّد املعاهدة الشروط اليت حتكم إبرام االتفاقات 

األنشطة اليت تتناوهلا املعاهدة. وحتقيقا هلذه الغاية، تنص املعاهـدة علـى ختطـيط وتنفيـذ الـربامج      
واملشاريع املشتركة؛ وتنظِّم تبادل املعلومات العلمية والتقنية بني األطـراف، مبـا يف ذلـك محايـة     

كرية؛ وتعتمد مبدأ اإلعفـاء املتبـادل مـن املسـؤولية، وهـو      املعلومات السرية وحقوق امللكية الف
ــة         ــوظفني عــرب احلــدود اجلمركي ــرور امل ــر م ــر شــائع يف املشــاريع الفضــائية املشــتركة؛ وتيسِّ أم
واسترياد املواد الفضائية وتصديرها بني البلـدين؛ وتيسِّـر كـذلك عمليـة تـوفري املسـاعدة التقنيـة        

شاريع الوطنيـة والدوليـة الـيت تشـمل كـال الطـرفني. وُتسـوَّى        والوصول املتبادل إىل الربامج وامل
زاعــات وديــاً مــن خــالل املشــاورات بــني الطــرفني، وإذا لــزم األمــر، مــن خــالل اإلحالــة إىل  الــن

  حمكمة حتكيمية يتفق عليها الطرفان.
    

  التعاون الدويل على مستوى الكيانات والشركات 
مل التعـاون مـع شـركات خاصـة وكيانـات أخـرى تابعـة        أنشطة الكيانات اإلسبانية اليت تش نَّإ

عـض األمثلـة علـى مثـل     لبلدان أخرى ال تقل أمهية عن األنشـطة املـذكورة أعـاله. وفيمـا يلـي ب     
  هذا التعاون.

ــة         و ــع أجســامها الفضــائية بواســطة نظــم إطــالق خاصــة تابع حــىت اآلن، أطلقــت إســبانيا مجي
  (سويوز).أوروبا (آريان)، وروسيا للواليات املتحدة، و

ــدَّة شــركات إســبانية يف احتــاد الشــركات      األورويب، املســؤول عــن   Arianespaceوتشــارك ع
  تسويق صواريخ آريان، وُتسهم مباشرة يف بناء مركبة اإلطالق آريان.  

ــاون مــع شــركات     Hispasatوصــنع مشــغِّل ســواتل االتصــاالت اإلســباين     ــع ســواتله بالتع مجي
ه شــركة فرعيــة يف الربازيــل لتســويق خــدمات نظــام ســواتل   أمريكيــة وأوروبيــة، كمــا أنَّ لديــ 

  أمازوناس عرب األطلسي.  
)، بالتعـاون مــع  S3ويف األشـهر األخـرية، أنشــأت الشـركة السويسـرية للمنظومــات الفضـائية (     

ة شركات إسبانية معنية بالفضاء اجلوي، احتاد شركات خاص يعتزم إطـالق رحـالت دون   دَّع
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ألراضـي اإلسـبانية   م فضـائية صـغرية إىل مـدارات أرضـية، مـن ا     مدارية مأهولة، وكذلك أجسـا 
  (جزر الكناري).

  إلطـــالق  QB50ويشـــارك عـــدد مـــن صـــانعي الســـواتل يف اجلامعـــات اإلســـبانية يف املشـــروع  
ساتالً صغرياً (مبا يف ذلك سواتل كيوبسـات والسـواتل النانويـة)، حتـت قيـادة معهـد فـون         ٥٠

  يكا.ميات السوائل يف بلجاكارمان لدين
    

    االستنتاج
ــز الشــفافية يف أنشــطة الفضــاء         ــة مناســبة يف املســتقبل لتعزي ــدابري دولي ــدعم إســبانيا اعتمــاد ت ت

دة األطـراف لضـمان االسـتدامة الطويلـة     دِّدعم أيضاً وضع لوائح تنظيمية متعـ اخلارجي. وهي ت
عــد الســلوك األجــل لألنشــطة الفضــائية، مــن قبيــل اقتــراح االحتــاد األورويب بوضــع مدونــة لقوا

  أنشطة الدول يف الفضاء اخلارجي. تنظِّم
والتعاون الدويل يف مسائل الفضـاء هـو، بالنسـبة إىل إسـبانيا، أمـر أساسـي علـى السـواء مـن          
أجل ضمان أمان بيئة الفضاء وأمنها يف األمد البعيد ومن أجل جعل التنمية املسـتدامة ممكنـة   

  جلميع البلدان.
  


