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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  يف األغراض السلمية
  الدورة الثامنة واخلمسون

        ٢٠١٥حزيران/يونيه  ١٩-١٠فيينا، 
 اقتراح بشأن استعراض وحبث فكرة إنشاء منصَّة معلومات لألمم املتحدة    

تلبِّي االحتياجات املشتركة يف جمال مجع وتباُدل املعلومات عن رصد 
ألرض، ضماناً ألمان العمليات الفضائية وجوانبها القريب من ا الفضاء

      اهليكلية والربناجمية
  *ورقة عمل مقدَّمة من االحتاد الروسي    

  
ــين          -١ ــل املع ــق العام ــاش املتواصــل داخــل الفري ــذه يف ســياق النق ــة العمــل ه أُعــدَّت ورق

بشـأن أفكـار الـدعم     باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي، التابع للجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة،    
أمـان العمليـات الفضـائية وإىل وضـع     املعلومايت الرامية إىل تلبية االحتياجات املشتركة يف جمـال  

ــة إجــراءات  ــتمرار يف توعي ــا يوجــد يف الفضــاء       لالس ــة مب ــة الدولي ــات احلكومي ــدول واملنظم ال
  اخلارجي من أجسام وما جيري فيه من أحداث.

رح العناصـر األساسـية لفكـرة إنشـاء مركـز موحَّـد       ويرى االحتاد الروسي، بعـد أن اقتـ    -٢
للمعلومات عن رصد الفضاء القريب من األرض حتـت رعايـة األمـم املتحـدة، حسـبما وردت      

أنَّ إجـراء دراسـة معمَّقـة جلـدوى إنشـاء منصَّـة        منه، A/AC.105/L.290يف ورقة العمل املقدَّمة 

                                                         
ألوَّل مرة، باللغة اإلنكليزية، كورقة غرفة اجتماعات يف الدورة الثانية واخلمسني نص هذه الوثيقة  أُتيح * 

  ).A/AC.105/C.1/2015/CRP.32للجنة الفرعية العلمية والتقنية (
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ملعلومـــات عـــن األجســـام املوجـــودة معلومـــات مركزيـــة تابعـــة لألمـــم املتحـــدة تتـــولَّى مجـــع ا 
ــة         ــاً لتلبي ــدة مؤقَّت ــة، كوســيلة واع ــن مصــادر خمتلف ــة يف الفضــاء اخلــارجي م واألحــداث اجلاري

، الفضـاء  حلديثـة العهـد بارتيـاد   ااالحتياجات والتطلُّعات العامة، وخصوصـاً احتياجـات الـدول    
لــيت قــد تنطــوي عليهــا املنصَّــة مناقشــة املزايــا ا أنَّ يفاملرتكــز العــام  ويتمثَّــلهــي فكــرة معقولــة. 

وجـدوى أيِّ أشــكال أخـرى لتطـوير وحتسـني قـدرات لـدعم هــدف        وظيفـة باحملتملـة لـن متـسَّ    
  تقاُسم املعلومات يف هذا اجملال.

وقــد ُيفتــَرض أن يكــون يف اإلمكــان اســتيعاب منصَّــة معلومــات األمــم املتحــدة ضــمن   -٣
مانـة العامـة. ومـن ثَـمَّ، فـإنَّ مـن املفيـد تكـوين         إطار مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، التابع لأل

فهم أفضل لقدرات املكتب من أجل مضاهاة احلالة الراهنة واملنتظَرة لتلك القـدرات مبتطلَّبـات   
إنشــاء نظــام إداري مــتني يلبِّــي احتياجــات إدارة وصــون القــدرات التشــغيلية ملنصَّــة معلومــات   

لزم توسـيع القـدرات التنظيميـة والتقنيـة، الـيت ُتعتَبـر،       تابعة لألمم املتحدة. ومـن املؤكَّـد أنـه سـي    
إىل جمموعـة مـن اإلجـراءات     ظيفيةوتبعاً للحالة، موجودةً إىل حدٍّ ما، من أجل إضافة جوانب 

االحتياجـات احملتملـة لتحقيـق فكـرة إنشـاء منصَّـة       باملنـدوبون   ِلـمَّ ُيوالقدرات اخلاصة. وبعد أن 
عقـالً، أن يدرسـوا   حدة، سـيكون مبقـدورهم، كمـا هـو متوقَّـع منـهم       معلومات تابعة لألمم املت
معيــاراً مشــتركاً  حيــدِّدوا ملســألة مــن الناحيــة السياســية وأن بتُّــوا يف هــذه االفكــرة مجاعيــا وأن َي

  التِّخاذ إجراء عملي هبذا الشأن.
وتصـنيف  وُيفتَرض أيضاً أنَّ مرحلة التنفيذ األوَّلية إلنشاء املنصَّة قد تنطوي علـى مجـع     -٤

وتعمــيم معلومــات عــن رصــد األجســام واألحــداث الفضــائية باســتخدام َوْصــالت معلوماتيــة    
، ة مواتية مـن العوامـل  فتوافر تولي تيحيبالدول املهتمة واملستعِملني املأذون هلم. وميكن َتوقُّع أن 

معلوماتيـة معـزَّزة وتـوفري     يف مرحلة الحقة، إمكانية َتصوُّر فكرة أكثر اكتماالً إلنتاج منتجات
متقدمة ال تستند إىل مجع املعلومات الواردة من خمتلف املصـادر فحسـب، بـل تسـتند      خدمات

ة مســتقبالً علــى نتــائج هليكــل املنصَّــ ي تطــويرأأيضــاً إىل دمــج تلــك املعلومــات معــاً. ويتوقــف 
وعلـى نتـائج املناقشـات     التحقق مـن صـحة املسـائل األساسـية واسـتمرارية االجتاهـات السـائدة       

  املتعلقة بذلك.
ــد يكــون مــن املستصــوب أن تلــتمس اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة، أو جلنــة           -٥ وق

اسـتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغـراض الســلمية، إســناد دور إشـرايف ملكتــب شــؤون الفضــاء    
سـائل متعلقـة   م مـن اخلارجي يف إجراء حتليل معلَّل ملا ينـدرج ضـمن نطـاق اختصـاص املكتـب      

ة، وأن تطلب إىل املكتب إجراء دراسة جدوى وعرض نتائج تلك الدراسة علـى اللجنـة   باملنصَّ
ــة يف دورهتــا القادمــة، الــيت ســتعقد يف عــام      ــة والتقني ــة العلمي . ومــن شــأن تلــك  ٢٠١٦الفرعي
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التقنيـات   ة يف مرحلتها األولية، مبا يف ذلك اجملموعة الالزمة مناملنصَّ يكلهالدراسة أن تتناول 
ــائل اخلاصــة     ــاجل املس ــراءات، وأن تع ــة     واإلج ــة والربناجمي ــب اهليكلي ــة ذات الصــلة باجلوان التالي

  ة:إلنشاء املنصَّ
احلاســوبية املوجــودة، واقتنــاء وتركيــب أجهــزة متخصصــة ملعــدات ااســتخدام   (أ)  

  أخرى، إن اقتضت احلاجة، لتشغيل الرباجميات وختزين البيانات وتنظيم االتصاالت؛
اســتخدام املــوارد البشــرية املتاحــة لــدى مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي           (ب)  

ة (مبـا يف ذلـك انتـداب خـرباء مـن      واستقدام (تعيني) مـوظفني إضـافيني ألغـراض تشـغيل املنصَّـ     
الــدول علــى أســاس مؤقــت، إن اقتضــت الضــرورة، وفقــاً لإلجــراءات املعمــول هبــا يف األمــم      

  املوظفون املهارات الالزمة لالضطالع باملهام التالية: املتحدة). وينبغي أن ميتلك أولئك
ــتودع،      إنشــاء املنصَّــ   ‘١‘ ــك املس ــة إلدارة ذل ــاء براجمي ــات، وإنش ــتودع للبيان ــاء مس ة (إنش

وإنشاء براجمية إلدارة البيانـات، وإنشـاء براجميـة لضـمان تيسُّـر الوصـول إىل البيانـات،        
ــذ برو ــل  وتنفي ــتوكــوالت لتفاع ــ ةاملنصَّ ــا،     امعلوماتي ــات ومتلقيه ــورِّدي املعلوم ــع م م

وتنظيم عمل نظام أمن البيانـات، وإنشـاء الوصـالت البينيـة اخلاصـة بالشـبكة العامليـة،        
  وتركيب براجمية النظام وضبط أنساقه)؛

ة (إدارة مســتودع البيانــات وإدارة البوابــة الشــبكية،    صــيانة تشــغيل براجميــات املنصَّــ     ‘٢‘
  النظام)؛وإدارة نظام األمن وبراجمية 

ضمان التفاعـل العملـي بـني مـورِّدي املعلومـات ومتلقيهـا (خدمـة املعلومـات والـدعم            ‘٣‘
  التقين)؛

  إدارة البيانات املخزَّنة يف املستودع؛  ‘٤‘
  حتليل البيانات وتلخيصها، وإعداد التقارير؛  ‘٥‘

ة اســتخدام بروتوكـــوالت املعلومـــات علـــى حنــو يكفـــل التفاعـــل بـــني املنصَّـــ    (ج)  
مــن حلــول منوذجيــة بشــأن  االســتناد إىل مــا هــو مطبَّــق دوليــادي املعلومــات ومتلقيهــا، بومــورِّ

ــوع مــن         ــوفري كــل ن ــع مــن هنــوج لت ــا ُيتَّب ــات واألجهــزة احلاســوبية، وكــذلك بشــأن م الرباجمي
  ودة؛ت الدولية املوجاملعلومات وفقاً للمعايري والتوصيا

ضـمن نطـاق املوقـع الشـبكي احلـايل       ة وصـيانتها إنشاء البوابة الشـبكية للمنصَّـ    (د)  
  ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي؛
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تنظيم ختزين البيانات باستخدام التكنولوجيات املسـتخدمة بالفعـل يف مكتـب      (ه)  
  شؤون الفضاء اخلارجي؛

ــات، مبــا يف ذلــك وضــع اإلجــراءات اخلاصــة       (و)   تنظــيم ســبل الوصــول إىل البيان
بإرسـال البيانـات    ةاملنصَّـ  اء علـى طلبـهم، وقيـام   البيانات مـن جانـب املـتلقني بنـ    احلصول على ب

  إىل املتلقني، وإمكانية وصول املتلقني إىل املعلومات من خالل الوصالت الشبكية؛ تلقائيا
  وتدوينها يف املستودع؛ة املنصَّتنظيم نقل البيانات إىل   (ز)  
  ة؛اللوائح التنظيمية لتشغيل املنصَّ  (ح)  
  ة إىل النسق التشغيلي.واالنتقال باملنصَّإجراء جتارب التشغيل،   (ط)  

ورمبــا يكــون مــن املستصــوب أيضــاً أن ُيطلــب إىل مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي       -٦
  إصدار توضيحات و/أو آراء بشأن ما يلي:

ة املنصَّـ القدرات املوجودة والالزمة لتنظيم القنوات املادية لنقل املعلومـات إىل    (أ)  
  ساتلية، إخل)؛(خمصصة أم عمومية، أرضية أم 

ة الــتقين (األجهــزة إجــراءات صــوغ وتنســيق واعتمــاد وتنفيــذ مشــروع املنصَّــ   (ب)  
احلاسوبية، والنموذج املعلومايت، والنموذجان املنطقي والفيزيـائي للبيانـات، ومشـروع الوصـلة     
البينيــة الــيت تــربط املســتعمل مبســتودع البيانــات، وبروتوكــوالت التفاعــل املعلومــايت، ومنــاذج     

  تمارات عرض البيانات واالستمارات اإلحصائية)؛اس
لــوائح تنظيميــة  اعتمــادواجلوانــب التنظيميــة والتقنيــة املتعلقــة باحتمــال صــوغ   (ج)  

مــع األمــم املتحــدة  ة، وكــذلك شــكل وحمتــوى معاهــدة دوليــة (اتفــاق تشــغيلي)لتشــغيل املنصَّــ
ــات وتســت      ــورِّد البيان ــيت ت ــة ال ــة الدولي ــدول واملنظمــات احلكومي ــاً يف  وال خدمها بصــفتها أطراف

  املعاهدة (االتفاق).
يدعو االحتاد الروسي الدول األعضاء يف جلنة استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض     -٧

السلمية إىل إبداء تأييدها لألفكار واملقترحات الواردة يف ورقة العمل هذه، لكـي يتسـىن اختـاذ    
  ة.قرار موحد بشأن طلب إجراء دراسة اجلدوى املذكور

  
 


