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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية

  الدورة التاسعة واخلمسون
        ٢٠١٦ هحزيران/يوني ١٧-٨فيينا، 

االعتبارات املتعلقة مبجموعة املتطلبات والعوامل الرئيسية اليت ينبغي     
ل سياسة تبادل املعلومات على الصعيد الدويل خلدمة أمان تشكِّ أن

  العمليات الفضائية
  

  مة من االحتاد الروسيورقة عمل مقدَّ    
    

احلالة الراهنة ملختلف املسائل املترابطة املتعلقة بتبادل املعلومات   - أوالً  
  األجسام واألحداث يف الفضاء اخلارجي  عن

  
قت حىت اآلن يف توضيح اجلوانب املتعلقة باملعلومات ال تزال النتائج اإلجيابية اليت حتقَّ    

العمليات الفضائية حمدودةً وال تتناسب مع مهمة تطوير األساليب الالزمة لضمان أمان 
ا لتبادل املعلومات عن األجسام واألحداث اليت تقع يف الفضاء اخلارجي قة دولياملطبَّ

  القريب من األرض
  
بدأ فريق اخلرباء باء التابع للفريق العامـل املعـين باسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف         -١

األعمـال الفعليـة بشـأن موضـوع تقـدمي الـدعم الكـايف يف جمـال املعلومـات لصـاحل            األمد البعيـد 
. واختذت قـرارات لصـاحل: حتسـني اكتمـال املعلومـات      ٢٠١٣أمان العمليات الفضائية يف عام 

املتعلقة باملدارات واخلصائص الفيزيائية لألجسـام الفضـائية وموثوقيـة تلـك املعلومـات ودقتـها؛       
ــائج      واســتخدام أســاليب مت  ــة االتســاق يف تفســري النت ــة كفال ــا ملعاجلــة املعلومــات بغي فــق عليه
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احملصــلة؛ وتعزيــز الفهــم املشــترك لســبل تطــوير أســاليب ووســائل تلقــي ومجــع املعلومــات عــن   
خت بطريقة أو بأخرى الفكرة اليت تؤكد أمهيـة تبـادل املعلومـات    األجسام الفضائية. وقد ترسَّ

حــرز مــن نتــائج ومــع ذلــك، وعلــى الــرغم مــن كــل مــا أُ . عــن األجســام واألحــداث الفضــائية
إجيابية، فال يزال من السابق ألوانه احلديث عن إمتام العمل بشأن اجلوانب اخلاصـة باملعلومـات   

  يف أمن الفضاء.
  

بشأن إضفاء الطابع املركزي على مهام مجع ونشر  حالياحملة عامة عن النهجني املقترحني     
ألحداث اليت تقع يف الفضاء اخلارجي، وخمتلف الدوافع املعلومات عن األجسام وا

  اجلوهرية الكامنة وراء كل هنج
هـذه املشـكلة ميكـن حلـها عـن طريـق إنشـاء        أنَّ االحتاد الروسـي يعتقـد   أنَّ من املعلوم   -٢

منصة معلومات حتت رعاية األمم املتحدة. وسيكون إنشاء آليـة إلقامـة التعـاون يف هـذا اجملـال      
خمططــات تعــاون مماثلــة أخــرى:   ا عــن أيِّنوعيــ اختالفــاً صــة معلومــات خمتلفــاً علــى أســاس من

ا بطريقة جامعة تقـوم علـى مبـدأ تضـامن املسـامهات      م اآللية مبدئيوقبل كل شيء، ستصمَّ أوالً
(اليت قد تكون متباينة وتظل مع ذلك فريدة بطريقتها اخلاصة)، على أن تبقى املهمـة الواضـحة   

دة و/أو منـاذج شـركات   مناذج وطنية حمدَّأيِّ ة مسائل األمان/األمن خارج نطاق املتعلقة مبعاجل
ة ميكــن أن حتركهــا املصــاحل املكتســبة (التجاريــة أو السياســية أو العســكرية). ومــن شــأن  حمــدَّد

، "الـدعم يف جمـال املعلومـات   "بوجـه خـاص عـن مفهـوم      ملحوظاً هذه اآللية أن ختتلف اختالفاً
يف مشروع مدونـة قواعـد السـلوك يف جمـال أنشـطة الفضـاء اخلـارجي، سـواء         على النحو املبني 

ة. فمشـروع املدونـة ال يوضـح اجلانـب الرئيسـي      دَّدمن حيث األهـداف املنشـودة أو املهـام احملـ    
احمليِّــر الــذي أُدمــج بعنايــة يف صــلب تلــك الوثيقــة علــى يــد واضــعيها واملشــاركني يف تقــدميها،   

رات التــدابري القســرية فــوق القضــائية الــيت تتخــذ ضــد األجســام   وماهيــة اجلهــة الــيت حتــدد مــرب 
أســاس حتــدَّد هــذه أيِّ الفضــائية األجنبيــة حتــت ذرائــع شــىت ال أســاس هلــا مــن الصــحة وعلــى    

املربرات. ومن السهل يف الواقـع ختمـني ماهيـة السـلطة الوطنيـة الـيت يعتـرب واضـعو الوثيقـة أهنـا           
هام الرئيسية لتقدمي املعلومات عن احلاالت الـيت حيتمـل   تتمتع باالختصاص األساسي ملمارسة امل

مشـروع املدونـة يقتضـي أن تعـني     أنَّ أن تكون خطرية يف الفضاء اخلارجي. وينبغي التنبيـه إىل  
مسـألة إنشـاء    الدول املنضمة جهة وصل مركزية وأن تكلفها بالوظائف املناسبة. ومن مث، فـإنَّ 

أنَّ  تطــرح علــى اإلطــالق. ومــن املشــكوك فيــه  آليــة أو هيكــل عــن طريــق جهــود مشــتركة مل 
ــة، ناهيــك عــن املشــاركني يف تقــدميها، يقصــدون أيَّ   مقــدِّمي ــة أخــرى إىل جانــب   املدون دول

  ."الريادة يف الفضاء اخلارجي"عاء الدولة اليت متيل إىل ادِّ
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جمال اجلوانب اإلجيابية والقيود املوضوعية املرتبطة باملمارسات الثنائية احلالية يف     
  "اخلدمات واملعلومات املتعلقة بالتوعية بأحوال الفضاء"
ميكن حتليل املسائل املتعلقة بتوفري املعلومات مـن منظـور خمتلـف، أي مـن وجهـة نظـر         -٣

ممارسات التعاون احلالية ضـمن اإلطـار الـذي جيـري فيـه تبـادل املعلومـات علـى أسـاس ثنـائي.           
ملثــال، االتفاقــات الثنائيــة بشــأن تــوفري اخلــدمات   وممــا لــه أمهيــة يف هــذا الصــدد، علــى ســبيل ا  

واملعلومــات املتعلقــة بالتوعيــة بــأحوال الفضــاء الــيت أبرمتــها الواليــات املتحــدة األمريكيــة مــع     
حلفائها والبلـدان الصـديقة. وعلـى الـرغم مـن اخلـربة اإلجيابيـة الـيت قـد تكتسـبها األطـراف يف            

هذا التعاون يف حد ذاته جيعل من املستحيل جتنـب  شكل  التعاون يف إطار هذه االتفاقات، فإنَّ
كون الدولة الطـرف يف كـل اتفـاق مـن االتفاقـات الثنائيـة املتعلقـة         القيود. وبطبيعة احلال، فإنَّ

. وعلى وجـه اخلصـوص، سـيكون    بتبادل املعلومات حتتفظ بفوائد ال تنكر أمٌر قد ال يعترب عيباً
ــتحد      ــيت س ــة ال ــة اجله ــة ماهي ــد معرف ــن املفي ــذه     م ــن ه ــة م ــة الكامل ــتخدام اجملموع ــد اس د قواع

تلك االتفاقات تتنـاول اجلوانـب الشـكلية البحتـة للتعامـل مـع املعلومـات        أنَّ املعلومات. ويبدو 
املتبادلة، أمَّا حلول املشاكل الرئيسية املتصـلة بوضـع واسـتخدام املعـايري املشـتركة لتحديـد دقـة        

جلــة املعلومــات، واألهــم مــن ذلــك، اإلجــراءات املعلومــات وأســاليب التحقــق مــن دقتــها، ومعا
املتعلقــة باعتمــاد القــرارات علــى أســاس املعلومــات املكتســبة فهــي إمَّــا غــري متاحــة بســهولة يف   
مصادر مفتوحة أو ال وجود هلا البتة. وهذه االحتياجات جيـب إدراجهـا إذا أريـد بـذل حماولـة      

أنَّ النتـائج. ومــن املعـروف جيــدا   جـادة مـن أجــل تنظـيم تبــادل املعلومـات علــى أسـاس حتقيــق      
أنَّ االتفاقــات الـــيت أبرمتـــها الواليـــات املتحـــدة وقانوهنــا الـــوطين ينصـــان علـــى شـــرط مفـــاده   

أن يوافقـوا علـى   "املستفيدين من اخلدمات واملعلومات املتعلقة بالتوعية بـأحوال الفضـاء ينبغـي    
ن الوضـوح الكامـل بشـأن    . وال تـوفر صـياغة االتفاقـات والقـانو    "دفع مبلـغ قـد يفـرض علـيهم    

سواء يف سياق االتفاقات املذكورة أعاله أو بغـض   -هذه املسألة. وإذا كان ال بد أن ُيفترض 
ا عـن األجسـام واألحـداث يف الفضـاء اخلـارجي      ال حقًّـ تبادل املعلومات الفعَّـ أنَّ  - النظر عنها

(أي أن يثمـر فوائـد    القريب مـن األرض ينبغـي أن خيـدم الصـاحل العـام للمجتمـع الـدويل برمتـه        
أيِّ شاملة من حيـث ضـمان أمـان العمليـات الفضـائية) علـى خـالف تبـادل املعلومـات ضـمن           

مناذج أخرى، فينبغي اختاذ قرار بتوافـق اآلراء بـأن ُتقـدَّم املعلومـات الـيت هلـا أمهيـة بالغـة ألمـان          
ملعلومـات الضـرورية   . وميكن أن ختتلف تصورات الدول بشأن ماهيـة ا جمَّاناًالعمليات الفضائية 

ة (بـارامترات وصـف تلـك الفئـات)     دَّدوالكافية. ويرد تصور لفئات املعلومات واخلصائص احمل
اليت يعتربها االحتاد الروسي ضرورية يف القائمـة اإلرشـادية للمعلومـات الالزمـة لتشـغيل منصـة       
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ــدمها االحتــ         ــيت ق ــة العمــل ال ــبني يف ورق ــى النحــو امل ــم املتحــدة، عل ــات األم اد الروســي معلوم
A/AC.105/L.290.وكذلك يف املرفق الثاين لورقة العمل هذه ،  

    
ينبغي للدول أن تتخذ خطوات صوب حتقيق وحدة اآلراء بشأن اجلوانب الوظيفية     

  ملعلقةللتفاعل الدويل يف جمال املعلومات لضمان تسوية املسائل الرئيسية ا
فـيمكن أن تسـتند    - كـبرياً  قد ختتلف املعلومات عن أحوال الفضاء اخلارجي اختالفـاً   -٤
طائفــة  أيضــاًا إىل القياســات ونتــائج معاجلتــها أو إىل منــاذج التنبــؤ وحتليــل اخلــرباء. وهنــاك    إمَّــ
مقــدِّم عــة مــن مصــادر املعلومــات وأســاليب احلصــول عليهــا. ويف الوقــت احلاضــر، حيــدد   متنوِّ
ملعلومات إىل حد بعيد اكتمال هـذه املعلومـات حبسـب انطباقهـا علـى حالـة معينـة يف الفضـاء         ا

اخلارجي، ودقتها، وتواتر حتديثاهتا والشكل الـذي قـدمت بـه. ونتيجـة لـذلك، قـد يتـبني عـدم         
 عـن نفـس اجلسـم أو احلـدث يف الفضـاء اخلـارجي       ةتوافق املعلومات اليت مجعتها جهات خمتلفـ 

يــث منــاذج احلركــة ومنــاذج تقيــيم الدقــة ومنــاذج حســاب احتمــاالت وقــوع (وال ســيما مــن ح
معاجلة القضـايا املتعلقـة بضـمان أمـان العمليـات الفضـائية سـيكون         لذلك، فإنَّ تبعاًاحلدث). و

صعبا بل مسـتحيال. ويف هـذا السـياق، ال ميكـن تصـور ضـمان تـآزر املعلومـات املسـتمدة مـن           
إذا وضــعت إالَّ جســام واألحــداث يف الفضــاء اخلــارجي    مصــادر خمتلفــة واملتعلقــة بــنفس األ   

مشـروع املبــادئ  أنَّ  إجـراءات رمسيـة لتوليــد املعلومـات ومعاجلتــها. وينبغـي أن يكـون مفهومــاً     
التوجيهيــة الــذي يبــدو أنــه حيظــى بتوافــق اآلراء لــن ييســر يف حــال اعتمــاده إجنــاز مجيــع املهــام  

ا. ويتــوخى مشــروع مبــدأ تــوجيهي مــن هــذه املبــادئ   جزئيــ تيســرياًإالَّ الصــعبة يف هــذا اجملــال 
استحداث إجراءات موحدة لتحديد حاالت التقارب اخلطـرية وتقيـيم خمـاطر االصـطدام. فهـو      
يعتمد بدرجة كبرية على النـهج الـذي تتميـز بـه املبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام الفضـائي          

لمية، والــذي يتــوخى اختــاذ  الصــادرة عــن جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســ   
إجراءات متتالية معينـة الزمـة ملعاجلـة هـذه املسـألة، إىل جانـب التركيـز العـام علـى احلاجـة إىل           

هــذه أنَّ املشــكلة هــي أنَّ أنشــطة لتحديــد حــاالت التقــارب اخلطــرية لألجســام الفضــائية. بيــد  
بـدأ التـوجيهي، بوجـه    الرئيسية، فمشروع امل "احللقات"من اإلجراءات تفتقد بعض  "السلسلة"

خاص، ال ينص على ضرورة اتباع مجيع املشغلني إجراًء واحدا لتقييم خماطر االصطدام واختـاذ  
مشـكلة منـع االصـطدامات     القرار بشأن ضرورة إجراء مناورة لتفـادي االصـطدام. ولـذا، فـإنَّ    

الــيت تتســم بعــدم  احلالــة الراهنــة،أنَّ احملتملــة يف الفضــاء اخلــارجي بوجــه عــام مل حتــل. والواقــع 
وجود خوارزمية وحيـدة الختـاذ القـرارات مـن جانـب مجيـع املشـغلني يف حـال التنبـؤ حبـدوث           

مشــاريع املبــادئ التوجيهيــة  اقتــراب خطــري، تظــل كمــا هــي دون تغــيري. وبعبــارة أخــرى، فــإنَّ
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ت عـن وجـود معـايري قليلـة يف الوقـ      أساسـاً املتعلقة مبختلف جوانب التعامل مع املعلومـات تـنم   
ــه تقــدمي املعلومــات        ــتم ب ــذي ي ــام األول الشــكل ال ــنظم يف املق ــدويل ت ــراهن علــى الصــعيد ال ال

  على عدد حمدود من فئات املعلومات.إالَّ تنطبق   وال
    

ينبغي للدول أن تذكي الوعي بضرورة إجياد الرغبة والكفاءات واملضي يف بذل جهود     
عايري عاملية لتقييم خماطر خمتلف عملية إلجياد تلك الرغبة والكفاءات من أجل وضع م

  األحداث يف الفضاء اخلارجي من شأهنا أن ختدم األغراض املتوخاة من التفاعل الدويل
ال توجــد يف الوقــت الــراهن معــايري عامليــة معتــرف هبــا دوليــا لتقيــيم خمــاطر األحــداث     -٥

علومـات املسـتقاة   املختلفة وتقييم مالءمـة اسـتخدام معلومـات معينـة يف حالـة معينـة أو دمـج امل       
، يف إطـار االتفاقـات الثنائيـة    أيضـاً هذه اجلوانـب   من مصادر شىت. وكما يتبادر إىل الذهن فإنَّ

مـن   ٣بشأن تبادل املعلومات عن أحوال الفضاء اخلارجي، علـى النحـو املشـار إليـه يف الفقـرة      
لفعــال معــايري ورقــة العمــل هــذه، مل تعــاجل حتديــدا بصــورة مفصــلة. ويتطلــب التفاعــل الــدويل ا 

ــا         ــريها ودجمهـ ــها وتفسـ ــق منـ ــا والتحقـ ــات وتوفريهـ ــد املعلومـ ــافية لتوليـ ــة إضـ ــدة خاصـ موحـ
واستخدامها. وهذه الفكرة ينبغـي أن حتـدَّد بوضـوح يف املبـادئ التوجيهيـة. وينبغـي أن يتمثـل        
اهلدف األقصى للوائح التنظيميـة الدوليـة يف الوصـول إىل مسـتوى أعلـى بكـثري مـن دعـم أمـان          

يات الفضائية بواسطة املعلومات. وال يـزال يـتعني البـت يف أشـكال التفاعـل التنظيميـة يف       العمل
جمال املعلومات. ومما له أمهيـة أساسـية ضـرورة ضـمان أن تكـون اجلهـات املتلقيـة للمعلومـات         
قادرة حقا على اسـتخدام املعلومـات مـن خمتلـف املصـادر، مـع احلـرص يف الوقـت نفسـه علـى           

وضـع معـايري دوليـة    أنَّ ة باملعايري املوحدة الالزمة. وميكـن االفتـراض عـن ثقـة     االسترشاد بفعالي
بشــأن اجلوانــب املتعلقــة باملعلومــات يف جمــال أمــان العمليــات الفضــائية ســيتم يف إطــار املنظمــة  
الدولية لتوحيد املقاييس و/أو اللجنة االستشارية املعنية بنظم البيانـات الفضـائية. وتشـمل هـذه     

يف ما تشمله، املتطلبات املوحدة احملتملـة للمعلومـات املداريـة (مـن شـأن اسـتيفاء هـذه         املعايري،
املتطلبات أن يتيح مقارنة املعلومات املتولدة من املعلومات املقدمة من جهـات خمتلفـة واملتعلقـة    
بنفس األجسام الفضائية)؛ ومتطلبـات اكتمـال املعلومـات ودقتـها (بشـأن البـارامترات املداريـة        

جسام الفضائية املقتربة، وبشأن شكل هذه األجسام وسلوكها)، وهو أمـر ضـروري لتقيـيم    لأل
خماطر االصطدام والبت يف مدى ضـرورة العمليـة الراميـة إىل جتنـب احتمـال االصـطدام. ومـن        
املهم عند وضع هذه املعايري تقدمي تعليقـات إىل جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض       

ي اعتبار هـذه التعليقـات إحـدى اآلليـات الـيت تزيـد مـن النجـاح العملـي لتنفيـذ           السلمية. وينبغ
. ومـع كـل مـا حتظـى     وشـامالً  االًفعَّ املبادئ التوجيهية الستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي تنفيذاً
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به منابر التفاوض املذكورة أعاله من ثقة، فسـيتعني أن تصـبح اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة       
ــة كالو ــارة مــن      كــل حمفــالً لجن ــدول يف إطــاره بصــورة مشــتركة صــياغة جمموعــة خمت ــوىل ال تت

املنظــورات املتفــق عليهــا بشــأن اجلوانــب احملوريــة للتوحيــد القياســي يف جمــال دعــم العمليــات     
الفضائية بواسـطة املعلومـات. وينبغـي للمنظمـة الدوليـة لتوحيـد املقـاييس واللجنـة االستشـارية          

. ومـن  لجنـة الداخـل  فـق عليهـا   الفضـائية أن تراعيـا يف عملـهما الـنُّهج املتَّ    املعنية بـنظم البيانـات   
ن مجيع الـدول األعضـاء مـن أن تعتمـد بتوافـق اآلراء القـرارات       شأن تضافر اجلهود هذا أن ميكِّ

ا واحلساسـة  الرئيسية الضرورية لسالمة اللوائح التنظيمية اليت حتكم القضايا البالغـة التعقيـد تقنيـ   
اسياسي.  

    
يف تصور أهداف ومهام فريق اخلرباء املعين واجب مراعاهتا االعتبارات ال - ثانيا 

  باألجسام واألحداث يف الفضاء اخلارجي
  

  موقف االحتاد الروسي من إمكانية إنشاء فريق خرباء مالحظات لبيان    
٦-  ستفيضـة  ا حبماس على فكرة إنشاء فريق خـرباء ُيعـىن بالدراسـة امل   ملا كان النقاش منصب

ــائل التفاعــــل يف جمــــال املعلومــــات   ــعياًملســ ــائية   ســ إىل ضــــمان األمــــان يف العمليــــات الفضــ
جـــرت العمليـــات األوليـــة لتبـــادل اآلراء يف املوضـــوع علـــى هـــامش الـــدورة الثامنـــة    (حيـــث

، وكذلك أثناء االجتماعات غري الرمسيـة لفتـرة مـا بـني الـدورات الـيت عقـدها        واخلمسني للجنة
ملعـين باسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد، يف فيينـا، يف تشـرين          الفريق العامـل ا 
األمر يستلزم مراعاة السياق الذي جاءت فيه هـذه الفكـرة وفهـم     )، فإن٢٠١٥َّ األول/أكتوبر

فكــرة إنشـاء فريــق خـرباء ُيعــىن جبانـب املعلومــات مـن مهــام رصــد     أنَّ آفـاق تطبيقهــا. والواقـع   
 ســعياً إىلممثـل اململكـة املتحـدة    ، دون إعـداد مسـبق،   خلـارجي، إمنـا طرحهـا   احلالـة يف الفضـاء ا  

ملســـاعدة يف التغلـــب علـــى الصـــعوبات الـــيت صـــادفتها العمليـــة التفاوضـــية يف الـــدورة الثانيـــة ا
الواليـات املتحـدة    عرقلـة واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية، وهي صـعوبات مردهـا إىل   

ب اللجنة الفرعية من مكتب شؤون الفضـاء اخلـارجي استعراضـاً ملـا     القتراح الروسي بأن تطلل
يف إنشــاء منصــة معلومــات. هبــا هــو متــاح لديــه مــن قــدرات تنظيميــة وتقنيــة ميكــن االســتعانة   

وحظيت املبادرة اليت طرحها ممثل اململكة املتحدة بـرد إجيـايب مـن عـدد مـن الوفـود، وقـد ورد        
ــها يف  ــوجز عن ــرة  م ــر ا  ٢٤٩الفق ــن تقري ــة ( م ــة الفرعي ــاً). وA/AC.105/1088للجن ــذلك  وفق ل

التقريــر، تــرتبط مهــام فريــق اخلــرباء بــالنظر يف مجيــع املســائل املتصــلة جبمــع وتبــادل املعلومــات   
بة لتبـادل  بشأن رصد الفضاء القريب من األرض والنظر يف األحكام احلالية واإلجراءات املناسـ 
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املعلومــات حــول احلــاالت الفعليــة واحملتملــة يف الفضــاء اخلــارجي القريــب مــن األرض. ولقــد    
تأييــده للجنــة الفرعيــة العلميــة   A/AC.105/C.1/L.345أبــدى االحتــاد الروســي يف ورقــة العمــل  

املسـائل املتعلقـة بالـدعم    أنَّ يق من هـذا النـوع حتديـدا، بـالنظر إىل     والتقنية يف دعمها إلنشاء فر
املعلومايت الالزم لتحقيق األمان يف العمليات الفضـائية ينبغـي حبثهـا باستفاضـة. وهلـذا السـبب،       
حتدد ورقة العمل نفسها اليت قدمها االحتاد الروسي جوانب الدعم املعلومايت لألمن يف الفضـاء  

مســألة وضــع إىل األولويــة. وتتطــرق الورقــة يف املقــام األول  ب حتظــىي أن اخلــارجي الــيت ينبغــ 
الســتخدام ا مــن أجــلمــن جمموعــة متنوعــة مــن املصــادر   املســتمدة شــروط موحــدة للبيانــات  

جمموعـة متكاملـة مـن هـذه البيانـات. وباملقارنـة مـع         عاجلةاملشترك، كما تتناول النهج املتعلق مب
اقتراح الواليات املتحدة، بالصيغة الـيت قدمتـه هبـا يف ورقـة العمـل       هذا الفهم ملهام الفريق، فإنَّ

A/AC.105/C.1/L.347   .مؤداه إعادة النظر إىل حد بعيد يف مهام فريق اخلرباء املمكـن إنشـاؤه ،
وسـي مـن إنشـاء فريـق اخلـرباء يسـتحق       الـتفكري خمتلـف. وموقـف االحتـاد الر     منحىأنَّ والواقع 

ُيســاء تفســريه أو ُيتخــذ  تعليقــا مفصــال. فهــو يف منتــهى الشــفافية والواقعيــة، ومــن مث ينبغــي أالَّ
نية للتراجع عـن موقفـه السـابق     االحتاد الروسي ليس لديه أيُّأنَّ للتكهنات، خاصة و موضوعاً

  الذي يتسم بالتوازن والعقالنية.
    

املتحدة بشأن فريق اخلرباء ال يطمح إىل حل املسألة احملورية املتعلقة  اقتراح الواليات    
  باختاذ الترتيبات الالزمة لدمج املعلومات املستقاة من مصادر متعددة

ــول      -٧ ــل كــل شــيء، جيــدر الق ــات املتحــدة     أنَّ أوال وقب ــها الوالي ــيت قدمت ــة العمــل ال ورق
الــدول باحلالــة يف الفضــاء بــني وعي الــ كفالــة إشــارة إىل اجلانــب اهلــام املتمثــل يف تتضــمن أيَّ ال

هنُـج مشـتركة إلتاحـة املعلومـات      وضـع ل ةالزمـ ال ذلك وسيلة لتحديد الشروطاخلارجي، باعتبار 
املتعلقــة برصــد الفضــاء واســتخدامها مــن جمموعــة متنوعــة مــن املصــادر املســتقلة. ومــن الناحيــة    

االهتمـام بتـدويل اجلهـود املبذولـة لبحـث      العملية، رمبا كان هذا التوجه يف اخلطاب يعـين غيـاب   
األطـراف للرفـع مـن     ةمتعـدد  ةمؤسسـي وجـود قاعـدة   السبل والوسائل الـيت مـن شـأهنا أن تكفـل     

مستوى التعاون يف جمال تبادل املعلومـات عـن احلالـة يف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامها بصـورة        
صــياغة ام بصــورة مشــتركة بالقيــمشـتركة. فهــذا النــوع مــن التعــاون سيســمح يف هنايــة املطــاف ب 

التوصــل إىل تطــابق يف اآلراء بشــأن أجــل مــن تنفيــذها الحقــا و هــاجمموعــة مــن الشــروط وتنظيم
الكيفية اليت ينبغي أن تقدم هبا املعلومـات وتعـاجل يف إطـار التفاعـل الـدويل، وبشـأن طرائـق اختـاذ         

د علـى إنشـاء قاعـدة بيانـات     تركـز اجلهـو  حبَّذا لو القرارات املتعلقة باستخدام هذه املعلومات. و
يف جمـال  القائمـة  دولية مركزية باعتبارهـا إضـافة عمليـة إىل القـدرات الوطنيـة والدوليـة املتكاملـة        
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مجـع ودمـج املعلومـات    أنَّ مـؤدى ذلـك   أنَّ رصد احلالة يف الفضاء اخلـارجي وتقييمهـا. وواضـح    
اخلــرباء احملتمــل إنشــاؤه.  املســتقاة مــن مصــادر متعــددة أمــر ال ينبغــي إســقاطه مــن مهــام فريــق      

الواليـات املتحـدة مناقشـة هـذه     عـدم اقتـراح   لسـبب  سيكون من املفيـد احلصـول علـى إيضـاح     و
واضـعي مشـروع مدونـة قواعـد السـلوك يف      نَّ ألعلى األقـل نظـرا   املسائل يف إطار فريق اخلرباء، 

وع، أبـدوا تطلعـات   املشـر  مقدِّميجمال أنشطة الفضاء اخلارجي والواليات املتحدة، اليت هي من 
   أكيدة إلنشاء قاعدة بيانات إلكترونية من نوع ما جلمع وتوزيع اإلخطارات واملعلومات.

    
  االكتفاء باستعراض املمارسات القائمة لن يكون اختيارا جمديا للدول    

الرســالة املباشــرة والواضــحة الــيت حتملــها ورقــة العمــل املقدمــة مــن  أنَّ خالصــة األمــر   -٨
ألمـان العمليـات    املعلومـايت بالـدعم  ملتحدة هي العدول عن مناقشـة املسـائل املتعلقـة    الواليات ا

الفضائية واالكتفاء باستعراض املمارسات الدولية القائمة يف جمال تبـادل املعلومـات عـن رصـد     
ســتعراض الاهــذا األجســام واألحــداث يف الفضــاء اخلــارجي. ولكــن هــذا لــن يكــون كافيــا. ف  

هنـاك مـن القضـايا مـا ميكـن مناقشـته، مـن قبيـل مزايـا          نَّ كل تأكيـد، أل سيكون له ما يسوغه ب
مضـامني ورقـة العمـل    أنَّ . بيـد  ونقص املمارسات الدولية احلالية وما يالزمها من أوجه قصور

ودالالهتا والتعميمات الكامنة فيما تسرده من وصف ال تعطي صورة وافية ملا ميكـن أن تكـون   
ــه مهــام ووظــائف فريــق اخلــرب   ــع املشــاركني يف املفاوضــات أن   علي ــها. وينبغــي جلمي اء يف مجلت

سـؤولية ضـرورة التوصـل إىل حلـول فعالـة قـادرة علـى أن        فهموا فهما مستنريا وبـروح مـن امل  ي
الـيت تشـتد احلاجـة    حتدد بوضوح مسار تطور التفاعل الـدويل يف جمـال املعلومـات. والتغـيريات     

شـكل  أيِّ إطـار  يف  حقـا حصول على معلومات جيدة يف هذا امليدان متعددة األوجه. وللإليها 
اجلهود املشـتركة الـيت تبـذهلا الـدول لتحليـل احلالـة يف الفضـاء         من أشكال التفاعل الدويل، فإنَّ

خوارزميـات  اخلارجي والتخفيف من حدة املخاطر احملتملـة ينبغـي هلـا أن تسـتند إىل أسـاليب و     
ذه األنشـطة املشـتركة يف سـياق إطـار تنظيمـي      متفق عليها. ويف الوقت نفسه، ينبغـي القيـام هبـ   

سـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي     بشـأن ا ينبغي أن يتجسد يف جمموعة املبـادئ التوجيهيـة    حمدَّد
يف األمد البعيد. وينبغي أن يشمل هذا اإلطـار التنظيمـي تفامهـات حامسـة بشـأن وضـع وتعهـد        

لفضـائية. ويـرد يف املرفــق األول   ضـمان أمـان العمليــات ا  مـن أجــل   نظـام علـى الصــعيد الـدويل   
لورقــة العمــل هــذه حتليــل مقــارن للنــهجني املــتعلقني بالتعامــل مــع مســألة تقاســم املعلومــات،     
باالســـتناد إىل الترتيبـــات الـــيت تتوصـــل إليهـــا الواليـــات املتحـــدة مـــع حلفائهـــا، مـــن ناحيـــة،   

حـدة، مـن ناحيـة أخـرى.     ألمـم املت التابعة لعلومات املوباستخدام اإلمكانات اليت تتيحها منصة 
وتستند هذه املقارنة إىل القائمة الشاملة مـن اخلـدمات الـيت يـنص عليهـا أحـد هـذه الترتيبـات،         
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 يف تمثــل املهمــةأي مــذكرة التفــاهم بشــأن هــذا املوضــوع بــني الواليــات املتحــدة واليابــان. وت 
طـرف مـن   أيِّ ة نيـة يف االنتقـاص مـن مسعـ    أيِّ املسائل ذات الصلة بتجـرد، دون  وحتديد حتليل 

. وهــذا التحليــل يتــيح الفرصــة لتحســني فهــم الظــروف الــيت تفــرض حــدودا    املعنيــةاألطــراف 
  هذه املمارسات.عن ملنصة االستغناء بااليت ميكن فيها  احلاالتللممارسات احلالية وبيان 

    
العمليات أمان ال ميكن عزل مسائل تقاسم املعلومات عن احلاجة إىل إنفاذ متطلبات     

  الفضاء  يف
لحالـة  لاملميـزة   ةسـم لاملناقشة اليت تتناول إنشاء فريـق خـرباء يف سـياق مهـم. فا     تندرج  -٩

جتـد طريقهـا    أالَّتوشـك  العمليـات الفضـائية    أمـان إدارة أنَّ هـي  الراهنة، أوال وقبل كل شيء، 
عقـدها  يف االجتماعات غري الرمسيـة الـيت   كما تبني على حنو مقنع ، إىل التجسيد العملي إطالقاً

الفريـــق العامـــل املعـــين باســـتدامة أنشـــطة الفضـــاء اخلـــارجي يف األمـــد البعيـــد يف فيينـــا يف          
ترتيبــات أيِّ . والواليــات املتحــدة ليســت مســتعدة للــدخول يف  ٢٠١٥األول/أكتــوبر  تشــرين

الفريـق العامـل علـى حتقيـق     املتعلقـة مبـدى قـدرة    سـألة  املأمَّـا  . فنية تتعلق بأمـان تلـك العمليـات   
العمليات الفضائية فهي مسـألة حموريـة يف    ماناإلطار التنظيمي أل تطوير من حيثعملية  نتائج

ضــوء املناقشــة املتعلقــة بإنشــاء فريــق خــرباء معــين باألجســام واألحــداث يف الفضــاء اخلــارجي.  
الفريــق العامــل املعــين باســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد   أن ُيقــال إنَّمــن املعقــول و

يف معاجلــة مســائل جنــاح يــذكر هنايــة عمــره السياســي بإهنــاء أنشــطته دون   بلــغن هــو البعيــد إ
الشــروط الالزمــة إلنشــاء فريــق خــرباء وملباشــرة هــذا الفريــق عملــه لــن تتحقــق.    ، فــإنَّاألمــان

 ذا ُنظــر إليهــااملعلومــات ال ميكــن حلــها علــى الوجــه األمثــل إ  بتــوفري لقضــايا امللحــة املتعلقــةوا
  صل، مبعزل عن إدارة أمان العمليات الفضائية.منفوكأهنا بعٌد 

    
  املعرفيةعثرات ينبغي للدول أن تدرك احلاجة إىل زيادة املعارف وتفادي ال    

االحتـاد الروسـي يف جمـال أمـان العمليـات       ااقترحهـ الـيت  جرائيـة  اإلو الفنيةترتيبات ال إنَّ  -١٠
ــا     ــذها، إمن ــيت  ة ســاهم بفعاليــ لت وضــعتالفضــائية، وكــذلك شــروط تنفي ــات ال ــذليل العقب يف ت

التنظـيم الفـين ألمـان العمليـات     أنَّ  مفـاده  وهـمٍ  تبديدتعترض تبادل املعلومات. ومثة حاجة إىل 
ــه  الفضــائية ميكــن   ــات.      التغاضــي عن ــال املعلوم ــل يف جم ــات التفاع ــراءات وآلي ــد وضــع إج عن

ط القائمــة يف هــذا أوجــه التــراب مجيــعيــدخر ممثلــو االحتــاد الروســي جهــدا ليبينــوا لنظــرائهم  ومل
ــق         ــى تعمي ــأكثر بالعمــل عل ــر ف ــد أصــبح املشــاركون يف املفاوضــات مطــالبني أكث ــدان. وق املي

ــه       ــاذ موقــف جتاه ــهم باملوضــوع قيــد البحــث واخت ــرافا للمســتقبل.   يكــون معرفت أكثــر استش
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ــة وا   ــيم بريوقراطــي  كفــي حبيــث ال ي التســاقواالقتراحــات الروســية هــي مــن اجلدي إجــراء تقي
مســـعى لـــرفض هـــذه املقترحـــات أن يكـــون قائمـــا علـــى  أيِّ ترحـــة، وينبغـــي يف للحلـــول املق

مـن  علـى األقـل    حققالتبـ املفاوضـات   بعض األطراف املشـاركة يف  وعدم قياممسوغات قوية. 
ــان،         ــادل املعلومــات وحتســني مســتوى األم ــني تب ــرابط القائمــة ب ــيت تثبــت أوجــه الت ــائع ال الوق

. وملشـاريع  ى املفاوضـات ل الرئيسـية الـيت تـؤثر سـلبا علـ     العوامـ ترددها يف القيام بذلك، مـن   أو
املبادئ التوجيهية بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد اليت هـي قيـد املناقشـة    

على جانـب مـن األمهيـة، يف حشـد القـدرات الالزمـة لـدعم         هتأثري مباشر أو غري مباشر، ولكن
ى منها حتقيق الفعالية يف تبـادل املعلومـات. وميكـن سـرد     السياسات واألطر التنظيمية اليت ُيتوخ

مـدى تتوقـف الشـروط األساسـية لتحقيـق هـذا       أيِّ عدد من األمثلة احلية واملفيدة اليت تبني إىل 
مـن   ٤ألمـان العمليـات الفضـائية. وكمـا ورد يف الفقـرة       أيضـاً فعال اهلدف على وجود تنظيم 

قـدر مـن   هلـا   يكـون أن  كـن املبادئ التوجيهية الـيت مي ورقة العمل هذه، مثة جمموعة من مشاريع 
أهنـا تتطلـب مزيـدا مـن التفصـيل كيمـا       إالَّ يف مرحلة متقدمة من الصـياغة،   حاليااألمهية، وهي 

ــوخى اجلوانــب املتعلقــة باملعلومــات مــن اإلجــراءات    علــى النحــو الواجــب حتــدد وتوضــح   املت
ــا ــا . واختاذه ــز  أمَّ ــيت ال ترغــب يف االلت ــدول ال ــادئ     ال ــن مشــاريع املب ــدد م ام مبناقشــة جــادة لع

ــدمها االحتــاد الروســي في   ــيت ق ــة ال ــر  نبغــي هلــا  التوجيهي ــة األم ــدرك يف هناي االقتراحــات أنَّ أن ت
تفاعــل يف جمــال ال زيــادة جناعــةالروســية ذات صــلة مباشــرة بتحديــد الســبل والوســائل الكفيلــة ب

  هنا اإلشارة إىل األمثلة التالية:   املعلومات املتعلقة بأمان العمليات الفضائية. وجيدر
ــروف    (أ)   ــن املع ــرى   أنَّ م ــود ت ــوجيهي املتعلــق    أنَّ بعــض الوف ــدأ الت مشــروع املب

غـري مـربر مـن الناحيـة      مشروعالتعزيز املتسق للممارسة املتمثلة يف تسجيل األجسام الفضائية ب
كامــل ملعاجلــة عــدد مــن هــذا املبــدأ يشــمل مجيــع اجلوانــب الالزمــة يف هنــج مت أنَّ العمليــة. بيــد 

مسائل األمان يف العمليات الفضائية من خالل إدخال حتسينات ملموسـة علـى عمليـة تسـجيل     
اتفاقيـة التسـجيل   مل ُتعـاجل معاجلـةً وافيـة يف    األجسام الفضائية. فعلى سبيل املثال، هناك مسـألة  

جــه التحديــد ، وهــي تتعلــق ببــارامترات املــدار الــذي ينبغــي اإلبــالغ عنــه علــى و  ١٩٧٥لعــام 
مبوجب املادة الرابعة مـن االتفاقيـة (املـدار االبتدائي/مـدار االنتظـار أو مـدار االنتقـال أو املـدار         

أن ُتـــبني علـــى ). وقـــد درجـــت املمارســـة يف االحتـــاد الروســـي الـــدخولاملســـتهدف أو مـــدار 
الحتـاد  واليـة ا اخلاضـعة ل يف إطار إجراءات تسجيل األجسام الفضـائية   الدخولبارامترات مدار 

بـارامترات   حتديـدُ  هـو من منظور األمن يف الفضاء، احلل األمثل، وسيطرته. فالقضائية الروسي 
ــدارات  ــدخولم ــدارات املســتهدفة (حيــث تقضــي األجســام     ال معظــم دورات الفضــائية أو امل

ن مـن حتديـد األجسـام بدقـة علـى مـدى فتـرة زمنيـة طويلـة.          ذلـك ميكِّـ  نَّ أل)، عمرها التشغيلي
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ــار ممــاثالً اًهنجــ أساســاًواليــات املتحــدة ال تبــعوت أن تــبني  مــن حــني إىل آخــر ، وإن كانــت ختت
ــاً        ــث متكــث األجســام الفضــائية أساس ــار، حي ــدار االنتظ ــدار االبتدائي/م ــارامترات امل بضــع  ب

البيانات املتعلقة ببارامترات مدارات األجسـام املطلقـة   أنَّ . واحلقيقة تقدير أقصى علىساعات 
عند موافاة األمم املتحدة مبعلومات التسجيل قـد أصـبحت غـري صـاحلة لنقـل       يف الفضاء تكون

بالفعــل. وهــذه  صــورة عــن املوضــع مــن الفضــاء اخلــارجي الــذي يوجــد فيــه اجلســم الفضــائي  
املمارســة جتعــل التعــرف علــى هــذه األجســام مهمــة شــديدة الصــعوبة يف املراحــل الالحقــة مــن 

منـه إىل احليلولـة دون    مشـروع املبـدأ التـوجيهي، سـعياً    حتليقها. وقد اقترح االحتاد الروسـي يف  
يف هذه املشاكل، أن تقوم الدولة اليت هلا الوالية والسلطة على اجلسم الفضـائي بتقـدمي   وقوع ال

ــاء القريـــب      ــائي إىل موقـــع خمتلـــف مـــن الفضـ ــا انتقـــل اجلســـم الفضـ ــافية كلمـ معلومـــات إضـ
  ؛األرض  من

املمارسة الدولية الـيت كـان معمـوال هبـا      إحياءأبرز االحتاد الروسي احلاجة إىل   (ب)  
، وهي ممارسة إسـناد تسـميات دوليـة    ٢٠١١من قبل طيلة عقود، إىل أن ُتركت يف متوز/يوليه 

لعمليــات اإلطــالق املداريــة واألجســام املداريــة وفقــاً للنظــام الــذي أعدتــه جلنــة أحبــاث الفضــاء 
 ضـمان اسـتمرار  كمـا أبـرز احلاجـة إىل     ،لفترة ترجـع إىل أوائـل السـتينات مـن القـرن العشـرين      

، مـن خـالل مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي. والتسـمية الدوليـة         احملافظة علـى تلـك املمارسـة   
كل جسم مـن األجسـام الفضـائية املطلقـة يف مـدار أرضـي أو أبعـد مـن ذلـك يف          لفريد  معرِّف

األمـم املتحـدة   يف سـجل  تعريفـا ال لـبس فيـه    الفضاء اخلارجي، يتيح تعريف كل جسم فضائي 
ــه     ــذ متوز/يولي ــة. ومن ــات الوطني ــد البيان ــات     ٢٠١١وقواع ــدول املســّجلة تســتخدم املعلوم وال

املستقاة من شىت املصادر املفتوحة إلسناد تسميات دولية تتناسب مع كل جسم مـن األجسـام   
ت تقع فيها أخطاء عند وضـع التسـميا  قد تلك املعلومات أنَّ اخلاضعة لواليتها وسلطتها، على 

بعـض  أنَّ الدولية، وكذلك عنـد ربـط جسـم فضـائي معـني بتسـميته الدوليـة. وممـا يؤسـف لـه           
ــدركون الفــرق بــني     ــة جلســم فضــائي  "املفاوضــني ال يكــادون ي ــا مــن   "التســمية الدولي وغريه

إىل التسميات واألمساء اليت ميكن أن تسند إىل جسم على الصعيد الوطين أو ميكـن أن يسـندها   
اســم إىل جســم أيِّ رقــم تســجيل وأيِّ ل دولــة مســّجلة احلــق يف إســناد جلســم مشــغلوه. ولكــا

فضائي خاضع لواليتها وسـلطتها ميكـن اإلبـالغ عنـه إلدراجـه يف سـجل األمـم املتحـدة. ومـع          
مـن  إالَّ فريـدا ال ميكـن وضـعها     معرِّفـا جسم فضائي باعتبارهـا  يِّ التسمية الدولية أل ذلك، فإنَّ

  ؛زدواجية وحاالت اإلغفال واألخطاءاال دون حتولقبل آلية دولية مركزية 
إمكانية تصادم مركبة إطالق وهي يف طـور اإلطـالق مـع أجسـام      استبعاد إنَّ  (ج)  

فضائية توجد يف املدار بالفعل جزء ال يتجزأ مـن ضـمان أمـان العمليـات الفضـائية. وقـد اتفـق        
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ى ذلك، حتاول بعض الـدول  هذه الفكرة. وعالوة عل علىمجيع املشاركني يف فريق اخلرباء باء 
معاجلة هذه املشكلة املعقدة. ومع ذلك، وكما يف حاالت التقارب اخلطـرة بـني   بالفعل املطلقة 

مــن خــالل إالَّ نــاجع هلــا  حــلإجيــاد هــذه املســألة ال ميكــن أنَّ األجســام املداريــة، مــن الواضــح 
املعلومـات املتأتيـة مـن    التعاون الوثيق بـني الـدول املطلقـة والـدول القـادرة علـى احلصـول علـى         

رصد األجسام الفضائية. ومن اجلوانب الرئيسية هلذا التعاون وضع وإعمال معيار دويل وحيـد  
لوصف وتبادل املعلومات بشأن املسار االمسي لتحليق مركبة اإلطالق يف طور إطـالق املركبـة   

م مـن االحتـاد   ). وهـذا هـو السـبب يف كـون مشـروع املبـدأ التـوجيهي املقـدَّ        ولـة الفضـائية (احلم 
  ؛دد يتوخى وضع وتطبيق هذا املعيارالروسي يف هذا الص

اقتـــرح االحتـــاد الروســـي النظـــر يف إمكانيـــة تقـــدمي إشـــعارات مســـبقة بشـــأن   (د)  
عمليات اإلطالق باعتبار ذلك من التدابري ذات األولوية يف سياق التفاعـل يف جمـال املعلومـات    

فضائية وتعزيز الشـفافية يف أنشـطة الفضـاء اخلـارجي.     بني الدول هبدف زيادة أمان العمليات ال
ة وأنـواع  قـرَّر وستتضمن هذه اإلشعارات معلومات عن تواريخ ومواعيـد عمليـات اإلطـالق امل   

مركبات اإلطـالق، إضـافة إىل املعلومـات األساسـية عـن األجسـام الفضـائية املزمـع وضـعها يف          
األجسـام الفضـائية    حل هبـا ة من األرض الـيت سـت  املدار، مع اإلشارة إىل املواقع املستهدفة القريب

املطلقــة حــديثا و/أو البــارامترات األساســية للمــدار االمســي لكــل جســم والتــوزع احملتمــل لقــيم 
تلك البـارامترات. وسـيكون مـن املعقـول تقـدمي هـذه اإلشـعارات يف شـكل موحـد بـني مجيـع            

ت، األمــر الــذي مــن شــأنه أن الــدول وباســتخدام آليــات وإجــراءات التفاعــل يف جمــال املعلومــا
  ؛نشطة الفضائية على هذه اإلشعاراتيتيح إطالع مجيع األطراف املهتمة املشاركة يف األ

مها خبصـوص مشـاريع   يف ورقـات العمـل الـيت قـدَّ     أكد االحتاد الروسـي مـراراً    (ه)  
ة ينبغي هلـا  الدول واملنظمات احلكومية الدوليأنَّ املبادئ التوجيهية اليت اقترحها يف وقت سابق 

أن تسعى باستمرار إىل تركيز جهودها املشتركة على وضع وتعهـد اإلجـراءات واآلليـات الـيت     
ميكن استخدامها بفعالية لبحث وتلبية االحتياجات الفردية واملشـتركة للتعـرف علـى األجسـام     

منظـور  ذلـك مـن العناصـر الرئيسـية للتفاعـل يف جمـال املعلومـات مـن          الساحبة يف مداراهتا. فـإنَّ 
ضمان األمان للعمليات الفضـائية. وبـدون هـذا العنصـر سـيكون مـن املسـتحيل اختـاذ قـرارات          

 تــهاحال أو ؤهابشــأن اإلزالــة الفعليــة والتــدمري املتعمــد لألجســام الفضــائية الــيت مل ُيَحــدَّد منشــ   
بصورة موثوقة. ومشكلة حتديد األجسـام الفضـائية ميكـن حلـها مـن خـالل التفاعـل الوثيـق يف         

ال املعلومــات بــني مجيــع الــدول واملنظمــات الدوليــة القــادرة علــى رصــد الفضــاء اخلــارجي. جمــ
علــى مســتوى التفاعــل يف جمــال     أساســاًيف حتديــد تلــك األجســام   الوثــوق تتوقــف درجــة  و

مــن الرصــد الــواردة املعلومــات الــذي يكــون مثــرة للجهــود املشــتركة هبــدف جتميــع معلومــات  
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 توجد دولة متلك منفـردة اإلمكانيـة الفعليـة للقيـام برصـد شـبه       جهات خمتلفة، مع العلم بأنه ال
  على الصعيد العاملي للفضاء القريب من األرض برمته. مستمر

    
  الواليات املتحدة املبادرة املتعلقة مبنصة املعلومات؟ مِّدملاذا جت    

لـى  للجنة الفرعية العلميـة والتقنيـة، كانـت الوفـود شـاهدة ع      ٢٠١٥خالل دورة عام   -١١
الذي أبدته الواليات املتحدة على االقتراح الذي قدمـه االحتـاد الروسـي وأيـده      الئمالرد غري امل

إىل مكتـب شـؤون   طلـب  ه يـ عدد من الدول، ومنها مجهورية الصـني الشـعبية، ويرمـي إىل توج   
ــة         ــة إلمكاني ــة أولي ــراء دراس ــة، إلج ــة الفرعي ــارجي، باســم اللجن منصــة  استضــافةالفضــاء اخل

. وال خيفــى الوجيهــةالواليــات املتحــدة عرقلــت هــذه الفكــرة لكــن داخــل املكتــب.  املعلومــات
املقصـود كـان هـو أن ُينظـر يف     نَّ على أحد ما يف ذلك املوقف مـن بعـد عـن روح احلكمـة، أل    

ــا ككــل)، ومــا ميكــن      ــة املتاحــة للمكتــب (أو يف مكتــب األمــم املتحــدة يف فيين الوســائل التقني
ــات من   ــها مــع متطلب ــا  تكييفــه من ــها  ةاملعــدات اإلضــافية، األساســي هــي صــة املعلومــات، وم من

النتيجـة الـيت ميكـن حتقيقهـا يف هنايــة     هـي  ، الـيت سـيكون مـن املعقـول اقتناؤهـا، ومــا      ةواملسـاعد 
ــدة احملتمــل إنشــاؤها يف مكتــب شــؤون       ــة اجلدي األمــر مــن حيــث احتياجــات الوحــدة الوظيفي

قـة االسـتعراض املتعلقـة هبـذا املوضـوع ينبغـي أن       وثيأنَّ  الفضاء اخلـارجي. ومـن البـديهي متامـاً    
 الواليات املتحـدة مل تعـط أيَّ  أنَّ تصاغ يف انسجام تام مع معايري التكاليف املالية املعقولة. بيد 

تفسري موضوعي للخيبة اليت أعربـت عنـها إزاء االقتـراح الروسـي أو لرفضـها دمـج املعلومـات        
علـى إعطـاء نتـائج     تابع لألمـم املتحـدة يكـون قـادراً     املستقاة من مجيع املصادر يف هيكل واحد

تـبني  يف جمـال املعلومـات. فهـل تسـتطيع الواليـات املتحـدة أن تقـدم إجابـة مقنعـة           جود نوعيةًأ
ــدعوها  ــداء موقــف مقــاوم دائمــاً  إىل فيهــا الســبب الــذي ي للتحقــق (جمــرد حتقــق أويل) مــن   إب

منصـة املعلومـات، ومقارنـة مزاياهـا املفترضـة       الفرضية املنطقية إىل حد بعيـد الداعيـة إىل إنشـاء   
بالعيوب وأوجه القصور اليت تشوب املمارسات الدوليـة احلاليـة؟ مـا املـانع مـن حماولـة التوفيـق        

الكـثري مـن   ولـيس هنـاك   بني املواقف السياسية الذاتية واالفتراضـات املنطقيـة املرتبطـة باملنصـة؟     
تفسـري يف  أوضـح  ذه املعارضـة إلنشـاء املنصـة. و   االحتماالت لتفسري األسـباب الكامنـة وراء هـ   

املعلومــات عــن احلالــة يف  تــوفريالواليــات املتحــدة تنظــر إىل قــدرهتا علــى  أنَّ هــو  صــددهــذا ال
لسياستها املعلنة القائمة على اهليمنـة وبسـط السـيطرة     اًجوهرو اًالفضاء اخلارجي باعتبارها رمز

غري مقبول مـن حيـث    ملتحدة فقدان هذه املزية أمراًيف الفضاء اخلارجي. ورمبا تعترب الواليات ا
ه. وبســط الســيطرة، حــني ال ُينظــر إليــه نظــرة  فيــ غــوبيف ميــزان القــوى غــري مر كونــه حتــوالً

ــاً   ــة، يقتضــي قطع ــق      جتريدي ــات لتحقي ــاليب والتقني ــف األس ــتخدام خمتل ــاتاس ــية  الغاي السياس



 

14V.16-01552 

 

A/AC.105/L.303

، وهـي لـذلك   احلجـم ذا هبـ وقـوع حتـول   مسـتعدة ل  غـري الواليات املتحدة أنَّ . والظاهر نشودةامل
 غلبـة ن اخلطـأ التعويـل علـى    ملـ يقف يف وجه استراتيجيتها. وإنه  ملنصة عامالًاتريد أن تكون  ال

 التعويـل علـى شـيء   . ويبقـى  طائـل مـن ورائـه   ال هـو سـعي   نظام وطين بعينـه لرصـد الفضـاء، و   
 مصـاحلهم  ايتـدبَّروا مليـ   بعـد أن ، آخر األمر حلفاؤهاو الواليات املتحدة دركهو أن تووحيد، 
منــافع مشــتركة مــن املنصــة، فتكــف عــن عرقلــة االقتــراح القــومي  مــا ميكــن جنيــه مــن ، اخلاصــة

  الداعي إىل مناقشة موضوع املنصة باستفاضة.
    

ة مركزية أمهي ذاتألمم املتحدة مسألة ينبغي أن تظل التابعة لملعلومات اإنشاء منصة     
  ألمان العمليات الفضائية املعلومات دعماً وضع النهج املتبعة يف تقدمي  يف
إنشــاء فريــق خــرباء حتــت قيادهتــا ينبغــي اعتبــاره  أنَّ الواليــات املتحــدة تعتقــد أنَّ يبــدو   -١٢

ــأة" ــى  "مكاف ــهاعل ــا دامــت        عرقلت ــم املتحــدة. وم ــة لألم ــات تابع لفكــرة إنشــاء منصــة معلوم
أعـــدهتا علـــى االســـتنتاجات  الواليـــات املتحـــدة تعتمـــد إىل حـــد بعيـــد يف ورقـــة العمـــل الـــيت 

والتوصــيات الــواردة يف تقريــر فريــق اخلــرباء بــاء التــابع للفريــق العامــل املعــين باســتدامة أنشــطة  
ــار      ــه ينبغــي أن يوضــع يف االعتب ــد، فإن ــر يشــري  أنَّ الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعي هــذا التقري

يف جمــال لتقــدمي الــدعم  اممكنــصــراحة إىل آليــة للتعــاون تكــون مرتبطــة باملنصــة وتعتــرب خيــارا   
مناقشـة   أيَّ املعلومات هبدف إجناز املهام املتعلقة بضمان أمان العمليات الفضائية. ومن مث فـإنَّ 

 -كـإجراء ذي أولويـة    -الواليـات املتحـدة    توقـف آلفاق إنشاء فريق خـرباء ينبغـي أن تقتـرح    
الفرعيــة العلميــة والتقنيــة خيــرج إىل الوجــود يف اللجنــة أن عــن عرقلــة اختــاذ القــرار الــذي كــاد  

أنَّ واملتعلــق بالطلــب املــذكور أعــاله املوجــه إىل مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، ال ســيما و  
مهام األمانة ستكون يسرية للغايـة بفضـل جهـود االحتـاد الروسـي الـيت وضـعت رهـن تصـرف          
ــب          ــة عــن اجلوان ــات تفصــيلية هام ــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي معلوم ــة ومكت ــة الفرعي اللجن

لربناجمية واللوجستية الرئيسية لتشغيل املنصة. وسيكون ملـواد االسـتعراض الـيت أعـدها مكتـب      ا
وانـب  اجلشؤون الفضاء اخلارجي قيمة عملية كبرية إلجراء املزيد من املناقشـات املثمـرة بشـأن    

يف الفضاء اخلارجي، سواء كان ذلـك ضـمن فريـق خـرباء ميكـن       من األماناملتعلقة باملعلومات 
  الفريق.هذا  ءعن إنشاء أو عدم إنشا بصرف النظره، أو إنشاؤ

    
  يف منظورها الصحيح خلرباءاالفكرة الداعية إىل إنشاء فريق  وضع    

مـن الضـروري تنظـيم    فخلـرباء.  افكـرة إنشـاء فريـق    إجراء مزيـد مـن املناقشـات ل   در جي  -١٣
االحتـاد الروسـي    رصوحيـ  .غزاهااجلوانب املتعلقة بإنشاء هذا الفريق وبأنشطته، وحتديد م مجيع
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مدروسـة بعنايـة، وأن يضـمن تـواؤم      هذه املسـألة اليت يتخذها بشأن جراءات اإل تكونأن  على
ــدر كــبري مــن         هــذه اإلجــراءات مــع موقــف براغمــايت عــام. ويقتضــي هــذا املوقــف إدخــال ق

 ولقـد تشـكلت  التغيريات على بؤرة التركيـز الـيت يتمحـور حوهلـا طلـب إنشـاء فريـق للخـرباء.         
الصحيح على أسـاس االفتراضـات    منظورهافريق اخلرباء يف فكرة الروسية لكيفية وضع  لرؤيةُا

  :الذي ميكن القيام به تأخذ يف االعتبار العوامل الكفيلة بإجناح هذا املسعى اجلديدالتالية اليت 
تطـوير املمارسـات الدوليـة    ضـرورة االسترشـاد يف   واضـح ل  فهٌم ينبغي أن يعمَّ  (أ)  
 العمليـات الفضـائية. ولـذلك، فـإنَّ    أمـان  ة تتعلـق ب حمـدَّد بتوفري املعلومات بأنظمة دوليـة   املتعلقة

 يعتمـد اعتمـاداً  يف جمال املعلومات وضع صيغة حقيقية وموضوعية ملتطلبات التفاعل بني الدول 
وقـد  واألمـن.  مـان  لمشاكل احليوية املتعلقـة باأل لعلى إرساء وتنفيذ جمموعة من احللول  مباشراً

 ةباشـر ة املعارضـ يتمثـل يف امل الـدوافع السياسـية   عليهـا  متليـه   مسـارا الـدول   من جمموعةختارت ا
تلـك الـدول    مل تتخـلَّ ن ، وإالعمليـات الفضـائية   أمـان نظام حيكـم  اتفاق يهدف إىل وضع يِّ أل

وشــيك. ولســوف  اهنيــارعمليــة التفــاوض ال حمالــة إىل ســتنتهي ، فالداخليــة هــذهعــن دوافعهــا 
  ؛يق خرباء غري جمدية على اإلطالقلسيناريو إىل جعل فكرة إنشاء فريؤدي هذا ا

علـى مسـاعي وضـع جمموعـة مـن       حاليـا اليت ختـيم   عدم اليقنييف ضوء أجواء   (ب)  
يف إطـار الفريـق العامـل املعـين باسـتدامة       أوالً، ُيعَمدأن سيكون من املعقول املبادئ التوجيهية، 

توقعهـا   مـن حيـث املبـدأ    النتائج اليت ميكنإىل مناقشة  ،بعيدأنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد ال
مـع مراعـاة   ء اخلـارجي،  الفضـا واألحداث اليت تقـع يف  فريق اخلرباء املعين باألجسام من جانب 

 مجيع الظروف ذات الصلة. ومن شأن هذه املناقشة أن تسـاعد، يف مجلـة أمـور، علـى البـت يف     
الفريق العامل القائم واملعـين باسـتدامة أنشـطة     يف إطارح إنشاء فريق اخلرباء املقترمدى مالءمة 

أن يلقـى هـذا   ُينتظـر  عة بقدر معقـول. و الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، يف حدود والية موّس
القـرار الـذي أنشـئ    هتم علـى  اانتقـاد ا أن يـبين هـؤالء   ح جـد ومن املـرجَّ  انتقاد الكثريين االقتراح
هـذا  ناقـدي  سابقة. وللـرد علـى   ، الذي يشكل  بطقس الفضاءفريق خرباء مستقل معينمبوجبه 
طقـس الفضـاء نـوقش لسـنوات عديـدة يف      أنَّ ، ُتسـاق حجـة معقولـة مفادهـا     احملتملني االقتراح

إطار اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة دون أن تتخـذ الـدول بشـأنه مواقـف شـديدة التعـارض،           
بوضـوح  بـدو  كمـا ي  العمليات الفضـائية بأمان تعلقة للحال بالنسبة إىل األعمال امل خالفاًوذلك 

  ؛مع األسف
فريـق اخلـرباء إىل   أن يسـعى   ينبغـي ألهـداف العمليـة الـيت    ا إبـراز مثة حاجة إىل   (ج)  
ــا ــعها حتقيقهـــ ــق  ، وذلـــــك بوضـــ ــد أخفـــ ــع. وقـــ ــياق أوســـ ــعويف ســـ ــل  واضـــ ــة العمـــ ورقـــ

А/АС.105/С.1/L.347 اءاخلـرب  يتصـدى فريـق   أن ميكـن  ةحمدَّد مشاكلأيِّ  أو وصف حتديد يف 
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 تزويــد اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة بأفكــار عامــة تتــرك يف أنفــسيتولــوا مهمــة ومل  .حللِّهــا
 بشــأنرشــادات إعلــى األقــل بــبعض الــرؤى التحليليــة أو  اا، أو موافاهتــإجيابيــ انطباعــاًأعضــائها 
يسـاعدهم   أو حدسـاً  راًاملرء أهنم ميلكون تصـوُّ  شعرات اليت ميكن للدول اختاذها. وال ياإلجراء

ألهـــداف النهائيـــة لون إدراك د. والنظـــرحلـــول مبتكـــرة للمشـــاكل قيـــد يِّ علـــى التوصـــل أل
تقترح الواليات املتحـدة،  ما  على حنواملنشودة، سيكون إجراء استعراض للممارسات احلالية، 

 ٦ورقــة العمــل بوجــه خــاص علــى الفقــرة  صــائغوت واملــوارد. ولقــد شــدد مضــيعة للوقــجمــرد 
 ميكـن أن  منها، وهي الفقـرة الـيت ُيفتـرض أهنـا حتـدد معـامل املهمـة الرئيسـية لفريـق اخلـرباء. وال          

أخــرى أوكلــت لفريــق مهمــة طبــق األصــل مــن  املهمــة املــذكورة صــورةٌأنَّ يغيــب عــن الــذهن 
هـي  املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمـد البعيـد، و   اخلرباء باء التابع للفريق العامل

فشل فريق اخلرباء يف إجنازها علـى وجـه تـام. وإذا مـا ُوضـع يف احلسـبان أنـه حـىت فريـق          مهمة 
إجـــراءات تبـــادل "اخلــرباء بـــاء أخفـــق، ألســـباب موضـــوعية، يف صـــوغ فكـــرة واضـــحة عـــن  

عنـدما نظـر يف تلـك املسـألة      "ل املعلومـات املعلومات، وضمان اتساق املعلومـات وموثوقيـة نقـ   
أنَّ بـ  الـيت ال ُيعـذر عنـها االعتقـاد    السذاجة إنه ملن العمليات الفضائية، فأمان من حيث صلتها ب

ترتيبـات ُتـذكر   أيِّ ، ال سـيما يف غيـاب   األمـان اهلدف نفسـه ميكـن حتقيقـه مبعـزل عـن مسـائل       
ن أن يكـون عمليـة اسـتداللية منفصـلة.     عمليـات تبـادل املعلومـات ال ميكـ     . ففهـمُ األمان بشأن

ســق مــع موقــف فريــق    النــهج الــذي تقترحــه الواليــات املتحــدة ال يتَّ    أنَّ وال بــد مــن إدراك  
ــاء اخلــرباء ــادل املعلومــات   ، مــن حيــث إنَّب ــةإىل يف إطــاره قــد تراجعــت  مســألة تب  نَّإو اخللفي

اقتصـر األمـر علـى    مـن األسـاس (  ط هلـا  مل ُيخطَّـ مناقشتها يف سياق أعمال فريق اخلرباء املقترح 
  ؛املناقشة)كانية إجراء هذه إم

توسيَع نطاق اخلربات املتخصصة يف مسائل تبادل وتقاسم املعلومـات عـن    إنَّ  (د)  
اجلميـع.  فـق عليهـا   فضـي إىل صـياغة آراء راسـخة يت   ياحلالة يف الفضـاء اخلـارجي مـن شـأنه أن     

ة املعـارف املتراكمـة إىل إجـراءات سياسـية     مشـترك لكيفيـة ترمجـ    سيتعني التوصل إىل فهمٍلذا و
األداة املناسـبة هلـذا الغـرض تتمثـل يف املبـادئ      أنَّ . ومـن الواضـح   ناظمة ناجحـة  قواعدموفقة و

متديـد   األمـر استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد. ولذلك يسـتلزم   بشأنالتوجيهية 
بصـيغتها  ملبـادئ التوجيهيـة   ل مجيـع جوانـب ا  تنـاو العملية التفاوضية لفتـرة معقولـة حـىت يتسـىن     

  ؛ إطار دورة العمل األساسيةيف النهائية
وما هلـا مـن   دراسة جادة للممارسات الدولية املعروفة  إجراَءتقتضي املصلحة   (ه)  

بــل مــن املتاحــة، املمارســات  التحليلــي علــى مزايــايقتصــر التنــاول  ينبغــي أالَّمالمــح خاصــة. و
إالَّ املشاكل اليت تعترض مثل هذه املمارسات. ولن يكتمـل التحليـل    أيضاً يغطيالضروري أن 
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وجه القصـور الـيت تشـوب    ألدراستها  يفالقدرة على نقد الذات  باألمر املعنية الدولُ أبدتإذا 
جمـرد  عن املواقف املبنيـة علـى   من جانبهم ممارساهتا الدولية، وختلى مجيع املشاركني يف املناقشة 

مجيـع املعلومـات   أنَّ مناقشتها. ولـيس مـن املؤكـد    راد ة فيما يتعلق باملسائل املاالنطباعات الذاتي
ينبغــي أن تصــبح الــيت تقــع فيــه األحــداث بيف الفضــاء اخلــارجي واملوجــودة املتعلقــة باألجســام 

ميكــن  ال مســجلة امللكيــة دومنــا اســتثناء. ومــن املــرجح أن تصــبح عمليــة رد التكــاليف مســألةً   
فيهـا احلاجـة إجـراء أنـواع     سـتدعي  يتعني رد هذه التكاليف يف احلاالت اليت ت قدو؛ متاماًإمهاهلا 

اإلجــراءات التشــغيلية االعتياديــة وتتطلــب االســتعانة تــنص عليهــا خاصــة مــن األنشــطة الــيت ال 
تلــك  معاجلــةأجســام أو أحــداث معينــة، وعــن مبــوارد تقنيــة وحتليليــة جلمــع معلومــات إضــافية  

 ينبغـي تطبيقهـا يف مثـل    يت يف املعـايري الـ  ريذلـك الـتفك  ى لـ بناًء عملفيد املعلومات وحتليلها. ومن ا
  هذه احلاالت.

    
 لألمم املتحدة ةمعلومات تابع منصةوضع خيارات تتعلق بإنشاء   - ثالثا  

  واحلفاظ على تلك اخليارات
  

  للطريقة اليت ميكن هبا تشغيل املنصة أكثر تفصيالً يقدم االحتاد الروسي وصفاً    
حتـت رعايـة األمـم املتحـدة،      ا يقترح االحتـاد الروسـي إنشـاءه   يتاملعلومات ال منصة إنَّ  -١٤
أنشـطة الفضـاء اخلـارجي    ب مـا يتعلـق  دافعـة تسـاعد علـى زيـادة الثقـة املتبادلـة في       كـون قـوةً  تلن 

مقارنة وتقيـيم مـدى   من صبح وسيلةً جتعل تأن  أيضاً اوإمكانية التنبؤ هبا فحسب، بل من شأهن
 األجسام واألحداث يف الفضاء اخلـارجي أمـراً  شأن اليت ترد من مصادر شىت ب ماتتوافق املعلو

تنفيذ آلية دولية موحدة إلخطـار الـدول    املنصةتيح تقابال للتنفيذ من الناحية التقنية. وميكن أن 
ــات امل ــرَّربالعملي ــا يف الفضــاء اخلــارجي وبــ   ق ــع حــدوثها و أحــداث أيِّ إجراؤه ميكــن أن يتوق

االحتاد الروسي مجيع الصعوبات الـيت ُيحتمـل أن    دركييف الوقت نفسه، طر. وخمانطوي على ت
فع ااملنـ أنَّ . غـري  ه املنصـة هـذ نشـاء  فكـرة إ  بلـورة يف سـياق  ذاتيـة،  ألسباب موضـوعية أو   ،تنشأ

الحتـاد  حبيـث حفـزت ا  مـن األمهيـة   بفضـل هـذه املنصـة    اجملتمـع الـدويل   اليت ميكن أن تعود على 
التفاصـيل اخلاصـة بـه. وتـرد يف املرفـق      علـى بيـان   مبدأ السـابق اقتراحـه و  لل على الوفاءالروسي 

يف صــيل امزيــد مــن التف دراجالثــاين مــن ورقــة العمــل هــذه آراء االحتــاد الروســي بشــأن ســبل إ 
إىل النـهج الـذي عرضـه االحتـاد     كـذلك  . واملـواد املقدمـة تسـتند    تشغيلهاو املنصةتصميم فكرة 

  .A/AC.105/L.293و A/AC.105/L.290يف الوثيقتني  الروسي من قبل على حنو ما ورد
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 تصــرفاٍتيف الفضــاء اخلــارجي  تصــرفاهتاا يف أن تكــون إذا كانــت الــدول راغبــة حقًّــو  -١٥
يف تقدير التكاليف أو األعباء املرتبطة بتنفيذ هـذه املبـادرة الراميـة إىل     تبالغ مسؤولة، فعليها أالَّ

 إضـافية ال ُتحصـى   اًفرصـ  ال حمالـة وفر تسـ نصـة  لألمـم املتحـدة. فامل   ةمعلومات تابع منصةإنشاء 
ــوفري املعلومــات والتغلــب علــى    ــيح ت تطــوير التعــاون يف جمــال   الضــعف الــيت تعرقــل  مــواطنتت

إنشـاء جممـع   أنَّ وتشـري التقـديرات إىل   لـه.  وسـتظل ال حمالـة تعرق  ى، يف أشكال أخر املعلومات
  .ةلن يستلزم رصد خمصصات أو موارد بشرية كثري ةاملقترح املنصةمثل  ذي منحى عملي

فكـرة  كون راغبةً يف تأييـد  وكثري من الوفود األعضاء يف اللجنة الفرعية اليت ميكن أن ت  -١٦
ألسباب سياسية حبتة. وقـد اشـترك وفـُد    وذلك ، الشأنهذا  مل تعلن بعد رأيها يف املنصةإنشاء 

إىل دراسـة   الـداعي  ملقتـرحَ اهبمـة ومحـاس   الـيت تؤيـد   االحتاد الروسي مع وفود عدٍد مـن الـدول   
الوفود ذات املواقف املتقاربـة الـيت أبـدت     جيمعفريق  إمكانية إنشاء املنصة املذكورة يف تشكيل

ــا إىل جنــب   هوفــد االحتــاد الروســي اســتعداد يبــدي . ويف هــذا الصــدد اســتعدادها للعمــل جنب
يف جهودهـا الراميـة إىل تكـوين رؤيـة شـاملة للكيفيـة       وفود أخرى أيِّ  وأملساعدة تلك الوفود 

  .تشغيل املنصةاليت ميكن هبا 
ــد شــجعت اجلمعيــ   -١٧ ــة لألمــم املتحــدة مكتــ   ةُوق شــؤون الفضــاء اخلــارجي، يف   َبالعام

، علــى االضــطالع بأنشــطة بنــاء    ٢٠١٥كــانون األول/ديســمرب   ٩خ املــؤرَّ ٧٠/٨٢قرارهــا 
القدرات املرتبطة بأمن الفضاء وبتدابري كفالة الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضـاء اخلـارجي،   

مـد البعيـد. ويف   حسب االقتضاء، وضمن سـياق اسـتدامة األنشـطة يف الفضـاء اخلـارجي يف األ     
أن تتخـذ   متامـاً  عقـول مـن امل  عامة لألمـم املتحـدة، فـإنَّ   ضوء هذه الوالية الصادرة عن اجلمعية ال
 بـأن ُيـدعى  ، ٢٠١٥شـهر شـباط/فرباير   قترحـة منـذ   اللجنة الفرعية إجراًء بشأن هذه الفكرة امل

ــة إنشــاء   إىل دراســةمكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي    ــا يف هاملعلومــات هــذ  منصــةإمكاني  فيين
 يتوصل إليه من نتائج.تقدمي تقرير عما و
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  ملرفق األولا
 املتعلقـة حني ملعاجلة مسـألة تبـادل املعلومـات    وحتليل مقارن للنهجني املطر    

    يف الفضاء اخلارجي األجسام واألحداثب
    

  املنصةالتفاعل داخل   معلومات الرصدة تقدم حيدجهة والتفاعل مع  نوع اخلدمة

أسباب اخللل يف تشغيل  نتبيُّ -١
األجسام الفضائية ووضع التدابري

  التصحيحية

مم هذا النـوع مـن اخلـدمات لالسـتجابة     ُص
ــا مشـــغل/مالك   ــر فيهـ للحـــاالت الـــيت خيطـ
ــد     ــة برصـ ــلطةَ املعنيـ ــائي السـ ــم الفضـ اجلسـ
الفضــاء حبـــدوث خلـــل يف تشـــغيل اجلســـم  
املـــذكور. ويف هـــذه احلالـــة، ميكـــن تقـــدمي  

لة اجلسم الفضـائي  الدعم ألغراض تقييم حا
مـــن حيـــث توجيهـــه واســـتقراره وســـالمته 

 وجودهواإلشارات املنبعثة منه، ومن حيث
 ة مــن قبــلمعروفــ غــريبــالقرب مــن أجســام

(مبــا يف ذلــك الشــظايا النامجــة عــن تــدمري). 
ويساعد مثل هذا الدعم علـى تـبني أسـباب    

املوجـودة   جهزةاألاخللل (حدوث عطل يف
ال أو اصطدامه مث جلسم الفضائيعلى منت ا

احملتمل جبسم فضائي آخـر، ومـا إىل ذلـك)    
ووضــع تــدابري االســتجابة املناســبة. وخيطــر  

املعنية  مشغل/مالك اجلسم الفضائي السلطةَ
  اختاذها. قرَّربرصد الفضاء بالتدابري امل

منـــوذج التفاعـــل هـــذا يعـــاجل أنَّ ال يبـــدو و
 وحيـــلّ املســـائل املتصـــلة بـــإبالغ مشـــغلي/ 

 ذينالفضــائية األخـرى الــ  مـالكي األجسـام
ــد ــن    ونتعرضــي ق ــة م ــراءملخــاطر حمتمل  ج

ــة ــراب(اال احلالـ ــ قتـ ــام  رياخلطـ ــن األجسـ  مـ
تـــداخل  ، أوهبـــا الفضـــائية أو االصـــطدام

كانـت هنـاك    ماوإذا  ).ةالراديويالترددات
مســألة أنَّ وقــائع أو ظــروف تشــري إىل   أيُّ

تنظمها األطراف الثالثةالتفاعل الناجع مع

ــرض،   ــن املفت ــاًم ــا وفق ــيت يقترحه ــادئ ال للمب
ــيم   ــي لتنظــ ــاد الروســ ــةاالحتــ ــيري املنصــ وتســ

مسـتخدميِّ سـتتيح أل  املنصةآلية أنَّ ، اأعماهل
بيانـات ميكنـه أن قاعـدةَ  اله باسـتعماهل  مأذون

ــ خلــل حيــدثأيِّ ل فيهــا معلومــات عــن  دِخُي
أثنـــاء تشـــغيل اجلســـم الفضـــائي اخلـــاص بـــه،
ــى ــدعم يف احلصــول عل ــة طلــب ال وذلــك بغي

هـذا اجلسـم و/أو مسـاره حالـة معلومات عن 
ــعار واإل ــددشــ ــة الــــيت تتهــ ــاطر احملتملــ باملخــ

ــال ــتم إدخــ ــا يــ ــرى. وحاملــ ــام األخــ األجســ
بصــورة املنصــةصـدر  تعلومـات عــن اخللــل،  امل

رسـله إىلتللحصول على الدعم و طلباً ةتلقائي
للقواعـد وفقـاً املأذون هلـم،   املنصةمستخدمي 

املسـتخدمنيسـيكون بإمكـان   املتفق عليهـا. و 
ــم   ــأذون هل ــاً االطــالع امل ــب،مجيع ــد الطل ، عن

ــاتع ــدة البيان ــة يف قاع ــات املدخل ــى املعلوم ل
معلومـات م مقـدِّ يِّ وز أل. وجيـ ملنصةاخلاصة با

دخل يف قاعــــدة البيانــــاتمــــأذون لــــه أن ُيــــ
عـــن تـــدابري االســـتجابة املـــذكورة معلومـــاٍت

تنفيذها ملعاجلة هذا اخللل الـذي حـدث قرَّرامل
  أثناء تشغيل اجلسم الفضائي.



 

20V.16-01552 

 

A/AC.105/L.303

  املنصةالتفاعل داخل   معلومات الرصدة تقدم حيدجهة والتفاعل مع  نوع اخلدمة

ار بعـض املمارسـات الثنائيـة،    يف إطـ قواعد
 التفاصـيل ذات  قـدمي فاملرجو مع االمتنان ت

الصــلة بــاألمر أثنــاء املناقشــات يف اللجنــة     
  الفرعية العلمية والتقنية.

 تقدمي الدعم لتجنب اصطدام -٢
 بعض، بعضها ب الفضائية األجسام

   اتقارهبمبا يف ذلك تقييم خماطر 

ــيم    يســتعان هبــذا النــوع مــن اخلــدمات لتقي
وحتليــل بــارامترات التقــارب املتنبــأ بــه بــني  

ــائية ــام الفضــ ــودةاألجســ ــدار  املوجــ يف مــ
 ُيرتقــــبواحــــد أو بــــني مركبــــة إطــــالق

يف  املوجــودةإطالقهــا واألجســام الفضــائية
مــدار مــا. وفيمــا يتعلــق بــاقتراب األجســام 

بعــض، تــوفر هــذه   مــن الفضــائية بعضــها
ــدعم اخلد للمســاعدة علــى  خصوصــاًمــة ال

ختطــــيط منــــاورات األجســــام الفضــــائية    
هــذه ووإجــراء حتلــيالت مــا بعــد املنــاورة.

  .قطعاً اخلدمة مفيدة
خــــرباء  فــــإنَّالــــرغم ممــــا تقــــدم، علــــى و

الـذين ميثلـون   املتخصصـة  املنتديات الدولية
ــائية والكيانـــاِت     ــغلي األجســـام الفضـ مشـ

 جسـام حتليل التقارب بني األ يفاملتخصصة
ــائية ــ الفضـ ــيت  أنَّ ون يالحظـ ــات الـ املعلومـ

حتتـــوي علـــى حتليـــل احتمـــاالت التقـــارب 
ــة    واملقدمــة مبوجــب هــذه االتفاقــات الثنائي

ضــرورة القيــام   للبــّت يفتكفــي دائمــا   ال
هــي فكــرة مبنــاورة لتفــادي االصــطدام. وال

 ظم رصـد الفضـاء األكثـر تطـوراً    أنه حىت ُن
ــا قيـــــود   ــة هلـــ ــة التكنولوجيـــ مـــــن الناحيـــ

تغطيـة منـاطق الفضـاء     من حيثموضوعية
 مـن حيـث  اخلارجي القريبـة مـن األرض، و

ــة    ــدها، ودقــ ــيت ترصــ ــام الــ ــدد األجســ عــ
تلــك  املعلومــات املداريــة الــيت جتمعهــا عــن

. وهـــذه الصـــعوبات املوضـــوعية األجســـام

، فـإنَّ املنصـة تنفيذ قواعد تشغيل  إذا ما جرى
ســتتوافر هلــم، بغــض النظــر عــن امســتخدميه

اتفاقــات ثنائيــة أو متعــددةأيِّ مشــاركتهم يف 
تبادل املعلومات عن األجسـام تنظماألطراف

الفضائية، فـرص أكـرب للحصـول علـى الـدعم
ــالزم ــع مل الــ ــاالت نــ ــطدامحــ ــاما اصــ ألجســ

حتليـــل وال ســـيما، الفضـــائية بعضـــها بـــبعض
. وســــيكون احلــــافز الــــذي يشــــجعتقارهبــــا

معلى تضمني قاعدة بيانـاهت  املنصةمستخدمي 
ــار امل   ــن املســ ــاٍت عــ ــرَّرمعلومــ ــام قــ لألجســ

نــاوراتامل مــع مراعــاةالفضــائية اخلاصــة هبــم (
ــا  ــام هبـ ــل القيـ ــلاحملتمـ ــيهم يف املقابـ ــو تلقـ ) هـ

حــاالت اقتـــرابا ُيتنبــأ بــه مــن    مبــ  إنــذارات
أجســاممــن  ألجســام الفضــائية اخلاصــة هبــم  ا

مسـتخدمني متعـددينمتزامنةً من ترد  ،أخرى
ــةللم ــة نصـــ ــا الالزمـــ ــون التكنولوجيـــ (ميلكـــ

األجســام اقتـراب حلسـاب وتقيـيم احتمـاالت    
لبعـض). وهكـذا يســهِّ  مــن الفضـائية بعضـها   

املعلومـات املزج بـني البيانـات املتنوعـة حتديـدَ    
األجســام الفضــائية والتحقــَقتقــارب املتعلقــة ب

ــز  مــن مثمــن صــحتها، و  األجســام أمــانتعزي
اخلاصـــة باملســـتخدمني إىل حـــد بعيـــد. ومـــن

ةقــرَّرشــأن تــوافر املعلومــات عــن املســارات امل
أنهبـا  لألجسام الفضـائية الـيت جتـري املنـاورة     

مـن التنبـؤ علـى املنصةن مجيع مستخدمي كِّمي
ــحيح ب  ــو صــ ــاالت حنــ ــراباحتمــ ــذه اقتــ هــ

أجســامأيِّ مــن علــى حنــو خطــري   األجســام
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التفاعـــل  كـــونُ نظـــاميزيـــد مـــن تفاقمهـــا
علــى التحقـــق مـــن  القـــدرة املغلــق حمـــدود

لـى ذلـك، يتعـذر يف    املعلومات. وعـالوة ع
ــؤ ــروف التنبـ ــذه الظـ ــل هـ ــاالتظـ  باحتمـ

ــراب ــن األجســام الفضــائية    اخلطــري االقت م
الــــيت تنــــاور هبــــا األطــــراف الثالثــــة غــــري  
ــة    املشــاركة يف مثــل هــذه االتفاقــات الثنائي
والـــيت ال تقـــدم معلومـــات عـــن املســـارات 
اليت ستتبعها األجسام الفضائية اخلاصـة هبـا   

  يف املستقبل.

ــرى ــا  أخـ ــا فيهـ ــام، مبـ ــم. األجسـ ــة هبـ اخلاصـ
ــك،    ــى ذلــ ــالوة علــ ــروعــ ــتخداُم سييســ اســ

املنصــةاملعلومــات املتــوافرة يف قاعــدة بيانــات  
تنازع يف احلـاالت الـيت تتـبني فيهـاأيِّ  تسويةَ

ــدوث   ــة حـــ ــاربإمكانيـــ ــني تقـــ ــري بـــ خطـــ
  عاملني.  جسمني

يفتقريبــاً نفســها  املنصــةوسُتســتخدم قــدرات 
مركبـات اإلطـالقالتنبؤ باحتمـاالت اقتـراب   

ــ يف مـــدارموجـــودة مـــن أجســـام فضـــائية  امـ
ــاء ــة اإلطــالق امل  أثن ــرَّرعملي ــكق ــل تل ة، وحتلي

  االحتماالت.
م إلنزال األجسام الدعم املقدَّ -٣

عودهتا و هاالفضائية من مدار
  الغالف اجلوي   إىل

التقييمــــات املتعلقــــة هــــذه اخلدمــــة  تــــوفر
ســم اجلأنَّ املكــان والزمــان اللــذين ُيتنبــأ بــ ب
الغـالف اجلـوي،   فيهمـا  سـيدخل   فضـائي ال

ــاس     ــات القيـ ــاس معلومـ ــى أسـ ــك علـ وذلـ
املتاحة اليت ترد من خالل وسـائل الرصـد.   
ــا القـــدر   وهـــذه التنبـــؤات ال تضـــمن دائمـ
الكايف من الدقة، وهـو مـا يتوقـف بدرجـة     
ــارامترات مــــدار اجلســــم   ــبرية علــــى بــ كــ
ــع    ــة والتوزيــ ــدرات التقنيــ ــائي والقــ الفضــ

  لرصد.اجلغرايف لوسائل ا

ــة مراعــاة املنصــةميكــن يف إطــار  اخلــربة اإلجيابي
املكتسـبة علـى مــر السـنني مــن محـالت اختبــار

الغــالف اجلــوي األجســام الفضــائية إىل   عــودة
الــيت قامــت هبــا جلنــة التنســيق املشــتركة بــني
ــك ــة باحلطــام الفضــائي، وذل الوكــاالت واملعني
ــق مبمارســة ــة فيمــا يتعل ملواصــلة حتســني النوعي

. وقـد قامــتلعـودة إىل الغــالف اجلـوي  اتقيـيم  
جلنة التنسـيق املشـتركة يف هـذا الصـدد بتطـوير

ةاملشـترك  عاجلةاخلاصة باملمجيع التكنولوجيات 
األجســام الفضــائية للمعلومــات والتنبــؤ حبركــة

تســىن عــن. وسيالتفاعــلإضــافة إىل إجــراءات  
استخدام جمموعـات متكاملـة مـن طريق املنصة

مـن أجـلعـدة جهـات،   ن املعلومات الواردة م
حتســني دقــة التنبــؤات املتعلقــة مبكــان وزمــان
عــودة كــل جســم فضــائي ُيحتمــل أن يشــكل

ــا خطــورة عــن إىل الغــالف اجلــوي (عوضــاً م
االقتصار على األجسام االختباريـة كتلـك الـيت

محالهتـا) استخدمتها جلنة التنسيق املشـتركة يف 
وإدخال العمل هبذه املمارسة اجليـدة علـى حنـو
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  .على أساس متثيل أوسع نطاقاًمستمر و
دعم التخلص من األجسام  -٤

الفضائية/دعم هناية فترة الصالحية
   التشغيلية

ــة     رســي ت ــة العملي ــن الناحي ــة م ــذه اخلدم ه
 التـــدابري الـــيت تشـــكل يف األســـاس الـــدعمَ 

األجســام  م مــن أجــل جتنــب اصــطداماملقــدَّ
، مبا يف ذلـك حتليـل   الفضائية بعضها ببعض

  .بينهاب رقاتلا

ــام االنطبـــــاق ــة، تنطبـــــق متـــ يف هـــــذه احلالـــ
وظـائفبشـأن   ٢االعتبارات املبينة يف الفقرة 

ــدعم املنصــة ــدمي ال ــإجراءات تق ذات الصــلة ب
األجســـام اصـــطدامحـــاالت لتفـــادي وقـــوع 

، مبــا يف ذلــك حتليــلالفضــائية بعضــها بــبعض 
  .هاالتقارب بين

وفيما يتعلق بعمليـات الـتخلص مـن األجسـام
وتلـــك املتعلقـــة بانتـــهاء صـــالحيتها الفضـــائية

خدمـة إضـافية للتنبـؤ املنصةتيح تالتشغيلية، س
ــدار يف األمــد   ــدبتطــور امل ــةالبعي ، وهــي خدم

ــات ــذه العملي ــل ه ــد التخطــيط ملث ســُتقدم عن
مجيـع ايسـتعمله  موحدة خبوارزميةباالستعانة

ــاء ااملســــتخدمني وتــــتم مواءمتــــه عنــــد إنشــ
وعمــالً. وينبغــي كمــا هــو معــروف،   املنصــة

باملبادئ التوجيهية لتخفيـف احلطـام الفضـائي
اليت اعتمدهتا جلنة استخدام الفضـاء اخلـارجي
ــيق ــة التنســــ ــلمية وجلنــــ يف األغــــــراض الســــ
املشـــتركة، تقـــدير العمـــر التســـياري للجســـم
الفضائي (يف مدار أرضي منخفض) والتحقـق

مـــدار الـــتخلص منـــه ال يتقـــاطع مـــعأنَّ مـــن 
ــن املـــ  ــة مـ ــة احملميـ ــبةاملنطقـ دار الثابـــت بالنسـ

تطبيـــق لـــألرض. وبنـــاء علـــى ذلـــك، فـــإنَّ    
ســيكفل التنفيــذ نصــةللم ةاملوحــد اخلوارزميــة

  الفعال للقواعد التنظيمية املذكورة أعاله.  
التداخل  حبث ظاهرة -٥

  مغنطيسيوالكهر
ــاً   ــدة عمومـ ــة مفيـ ــذه اخلدمـ (إذا  تكـــون هـ

  ا).دمت بأساليب معترف هبا دوليقُ  ما
ــدم تال  ــةقــ ــة. ويف املنصــ ــذه اخلدمــ ــل هــ مثــ

ــداخل      ــا ت ــيت حيــدث فيه ضــاّر يفاحلــاالت ال
إىل القواعـد الـيت ُيحـتكم ، ةراديويالترددات ال

وضـــعها االحتـــاد الـــدويل لالتصـــاالت. ومـــن
ــع الضــروري يف الوقــت نفســه اســتخدام مجي



 

V.16-01552 23 
 

A/AC.105/L.303 

  املنصةالتفاعل داخل   معلومات الرصدة تقدم حيدجهة والتفاعل مع  نوع اخلدمة

املـــــوارد املتاحـــــة لزيـــــادة الكفـــــاءة الفعليـــــة
  لإلجراءات اليت يتعني تطبيقها.

اإلطالق، مبا يف ذلك  دعم عمليات -٦
رصد اإلطالق (أْي عملية حتديد فرص

إىل عمليات  اإلطالق املتاحة استناداً
) مع األجسام الفضائية تقييم التقارب

توفري نتائج  والتحديد املبكر للمدار (أي
التحديد املبكر للمدار عند إمتام

  اإلطالق)

ــَد إنَّ ــة    حتديـ ــالق املتاحـ ــرص اإلطـ ــيت فـ الـ
ــاب ــمن اجتنــ ــطدام  أيِّتضــ ــداري اصــ مــ

 ةحمتمـــل بـــني األجســـام الفضـــائية ومركبـــ 
املـدار   يفهـذه املركبـة    اإلطالق أثناء وضع

 وأمـن حيـث املنهجيـة    سـواء  ( صعبةمهمةٌ
). خدمةاملتطلبات املتعلقة باملعلومات املسـت

د أن يوضـــع هـــذا اهلـــدف وإنـــه ألمـــر جيِّـــ
لكـــن البعيـــد األثـــر يف جـــدول األعمـــال.

فعالية هذه اخلدمة تـرهتن  أنَّ ينبغي اإلقرار ب
احتماالت االقتـراب  الكشف عن ب مباشرةً

مـــن األجســـام الفضـــائية وحتليلـــها. وحلـــل 
هذه املشكلة مـن جـذورها، يسـتلزم األمـر     

أعـاله   ٢على النحو املشـار إليـه يف الفقـرة
االســتعانة مبعلومــات مــن مصــادر متعــددة   

  تعمم وحتُلَّل على النحو املناسب.
بكــر للمــدار احلصــول ويتطلــب التحديــد امل

على معلومات مداريـة دقيقـة، واألهـم مـن     
ــوافر هــذه املعلومــات بســرعة.    ذلــك أن تت
وأفضل سبيل إىل تأمني هذا األداء السـريع  
املقترن بدقـة النتـائج هـو جتميـع املعلومـات      

بيانــــات اجلهــــات املقدمــــة ل مــــن خمتلــــف
  الفضاء.  رصد

ــيح ت ــةتـ ــل إىل املنصـ ــلٍّ التوصـ ــع حـ ــه مجيـ يقبلـ
ــ ــوفرياملســ ــاذج تــ ــد منــ ــألة توحيــ تخدمني ملســ

ــل ــا يتصـ املعلومـــات وحمتـــوى املعلومـــات فيمـ
ة. ويتــيح هــذاقــرَّرمبســار عمليــات اإلطــالق امل

ــدها ــٍة موحــدة يعتم ــدوره وضــع عملي احلــلّ ب
لتحليــــل مســــار املنصــــةخمتلــــف مســــتخدمي 
ة. ويهيــئ هــذا األمــرقــرَّرعمليــات اإلطــالق امل

ــةللحصـــول بصـــورة تلقا اتيـــةؤاملالظـــروف ئيـ
حتديد فـرصيف جمال على أسرع النتائج  تقريباً

ــة اســتناداً   ــالق املتاح ــات حتليــل اإلط إىل عملي
  بعض.من اقتراب األجسام الفضائية بعضها 

مشـغل/مالك جلسـم أيَّ املنصةن آلية وستمكِّ
مـن املنصـة فضائي من املأذون هلـم باسـتخدام   

للحصـول علـى هقاعدة بيانات عربتقدمي طلب 
حديــد املبكــر ملــدار اجلســم الفضــائينتــائج الت

ا إىل مجيــعاخلــاص بــه. وُيرســل الطلــب تلقائيــ
الـذين ســبق أن أشــاروا يف املنصــةمسـتخدمي  

لــديهم القــدرة علــىأنَّ إىل معلومــاهتم الذاتيــة 
هذه الطلبات. وبـذلك توفري املعلومات بشأن

بشــأن املنصــةتكــون املعلومــات الــواردة إىل   
األجســام ت فيهـا وضـع  الـيت  الفعليـة  املـدارات

ــاء  ـــُمطلقة إىل الفضـ ــاٍتالـ ــة معلومـ ذات أمهيـ
يف ُتســتخدم ثانيــاً و، بالنســبة للمشــغلني أوالً 

 .الحقاً تسجيلهاواألجسام الفضائية حتديد 
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  املرفق الثاين
  ل ملفهوم تنظيم منصة املعلومات التابعة لألمم املتحدةاإلعداد املفصَّ    

  
دئ اليت يقوم عليها إنشـاء وتشـغيل املنصـة النظـر يف     مشترك للمبا تصوروضع  قتضيي -١

  ما ال يقل عن أربع لبنات أساسية هي:
  وظائف املنصة وطريقة ومبادئ تشغيلها؛  •  
  ؛هاوإجراءات حتديث هذه املعلومات من املعلومات وأشكال عرضى تواحمل  •  
  إجراءات إنشاء املنصة وصيانتها واستخدامها العملي؛  •  
ــدويل  اســتعراض األشــ  •  يف ضــوء احتمــال  يف جمــال املعلومــات  كال القائمــة للتفاعــل ال

  خلدمة املنصة.وتسخريها اإلجيابية ارب اعتماد التج
  

  ١اللبنة األساسية     
  وظائف املنصة وطريقة ومبادئ تشغيلها    

  ميكن أن تشمل الوظائف األساسية للمنصة ما يلي:  -٢
 يشـار ( هلـم املعلومـات املـأذون    مقـدِّمي ن لقائمـة متفـق عليهـا مـ     وفقـاً علومات املتلقي   •  

املعلومــات الــواردة، مــع حتديــد حفــظ ) و"املعلومــات مقــدِّمي"إلــيهم فيمــا يلــي باســم 
ــة     صائصــخ ــة املتوقع ــرة الزمني ــة للمعلومــات، والفت ها (وقــت االســتالم، واجلهــة املقدم

ــات املنصــة     ــدة بيان ــات) يف قاع ــلتحــديث املعلوم ــ ا بصــفةإمَّ ــاً(أي  ةرمسي حــد أل وفق
  (أي بشكل حر)؛ ةغري رمسي صفةفق عليها لعرض املعلومات) أو باألشكال املتَّ

ة (خاصـة) مـن املعلومـات (املتعلقـة     حمـدَّد فئـات   مقـدِّمي االستالم مـن   شعاراتإعداد إ  •  
ــ ــة إطــالق  أيِّ ب ــة، أو تقــارب ُيحتمــل أن يكــون    مقــرَّرعملي ــة إطــالق فعلي ة، أو عملي

حتمـل أن  ع غـري خاضـع للـتحكم جلسـم يُ    دخـول متوقَّـ  أو حتطـم يف املـدار، أو    ،خطراً
يكون خطرا إىل الغالف اجلوي، أو دخول متوقع خاضع للـتحكم جلسـم رئيسـي إىل    

ــدة إىل الفضــاء اخلــارجي) وإرســاهلا تلقائيــ   ألالغــالف اجلــوي و  ــد؛ جســام جدي ا بالربي
  للمنصة؛ل لفئات املعلومات أثناء مرحلة التطوير املفصَّ الشاملةوستحدد القائمة 
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ــت  •   ــد مســ ــم (  خدميتزويــ ــأذون هلــ ــات املــ ــاراملعلومــ ــيه يشــ ــي   مإلــ ــا يلــ ــارةفيمــ  بعبــ
ا إىل املعلومـات املتاحـة يف قاعـدة    ) بإمكانية الوصول إلكترونيـ "املعلومات خدميمست"

  بيانات املنصة.  
  وميكن أن تشمل الوظائف املساِعدة للمنصة ما يلي:  -٣

عمليــات اإلطــالق الفضــائية وضــع ســجل حلصــر بكفالــة القيــام علــى الصــعيد الــدويل   •  
(وال سـيما االحتفـاظ بقائمـة     ١٩٧٥عـام  لالتفاقية التسجيل  وفقاًواألجسام الفضائية 

بــالرموز التعريفيــة الفريــدة لعمليــات اإلطــالق الفضــائية واألجســام الفضــائية) وحتديــد 
  ؛الفضائية األجسام

األجسـام املسـجلة   بشـأن  ت مـوجزة  خمتلف القضايا: إعداد إحصـاءا  عناإلبالغ اآليل   •  
وغري املسجلة؛ وحالـة األجسـام الفضـائية (مـثال يف سـياق قـرار اجلمعيـة العامـة لألمـم          

)؛ واألحداث املدارية، وعمليات اإلطالق الفضـائية الفعليـة، وإهنـاء    ٦٢/١٠١املتحدة 
، وحركــات املركبــة الفضــائية يف املــدار الثابــت بالنســبة      وجــود األجســام يف املــدار  

للتقــارير أثنــاء مرحلــة التطــوير  شــاملةلــألرض خــالل فتــرة مرجعيــة. وســتحدد قائمــة 
  للمنصة؛ لاملفصَّ

التحليل اآليل للمعلومات املتعلقة مبسار حركة األجسام الفضـائية الـواردة مـن خمتلـف       •  
  ؛املعلومات مقدِّمي

 عــنيضــاحات اإل بشــأن مزيــد مــن  مــن املســتخدمني   الــواردةســارات ى االستفتلقِّــ  •  
ــة هــذه االستفســارات تلقائيــ    املعلومــات املخزَّ ــة يف قاعــدة بيانــات املنصــة وإحال ا إىل ن

  املعلومات املذكورة؛ مقدِّمي
إعــداد نســخة غــري متاحــة علــى شــبكة اإلنترنــت مــن ســجل األمــم املتحــدة لألجســام    •  

  سائط اإلعالم؛الفضائية لتوزيعها على و
  إدارة قواعد البيانات.  •  
  ميكن عرض طريقة ومبادئ تشغيل املنصة على النحو التايل:و  -٤

على املعـدات املوجـودة وينبغـي باإلضـافة إىل ذلـك تركيبـها يف       باالعتماد املنصة  نجزُت  •  
  مكتب األمم املتحدة يف فيينا؛

يف جمـال  اخلارجي الـدعم للمنصـة    م مكتب األمم املتحدة لشؤون الفضاءميكن أن يقدِّ  •  
  (مبا يف ذلك إدارة املعلومات اليت تتضمنها قاعدة البيانات)؛املعلومات 
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  ؛وطيلة األسبوع ينبغي أن يتم تشغيل املنصة على مدار الساعة  •  
ــي أن يـــتم تفاعـــل     •   مـــع املنصـــة باســـتخدام   املعلومـــات ومســـتخدميها   مقـــدِّميينبغـ

ت متنــع الوصــول غــري املــأذون بــه إىل وظــائف املنصــة  بروتوكــوالت آمنــة لنقــل البيانــا
 مقـدِّمي املعلومات اليت يتم تداوهلا يف قنوات التفاعل بني ُحَزم وقاعدة بيانات املنصة و

  وبني املنصة؛املعلومات ومستخدميها 
  باملنصة؛ يتم ينبغي تسجيل كل اتصال  •  
  طريق برجميات املنصة؛ ينبغي تأكيد استالم املعلومات من اجلهة املقدمة هلا عن  •  
عــرب قنــوات املنصــة، اإللكتــروين الربيــد ب شــعاراتإلارســال إينبغــي تســجيل عمليــات   •  

  ؛شعاراتاإل قرارات باستالموينبغي للجهات املستِلمة تقدمي إ
وذلــك ينبغــي أن ختضــع لفحــص قبــل إدخاهلــا  ف، هامقــدِّميعنــدما تــرد املعلومــات مــن    •  

 الـواردة فيهـا   ةدَّداحملـ بـارامترات  القـيم  أنَّ د من عليها والتأكُّفق قارنتها باألشكال املتَّمب
  تندرج ضمن النطاق املقبول؛

يقوم عليه هيكل قاعـدة بيانـات املنصـة إمكانيـة      ذيينبغي أن يتيح منوذج املعلومات ال  •  
ملخـتلفني قـد يسـندون قيمـا خمتلفـة      املعلومـات ا  مقـدِّمي أنَّ (ذلك  خلصائصاقيم  تعدُّد

  نفسها يف جسم أو حدث فضائي)؛ للخاصية
 يف االحتياطي للمعدات الـيت تضـمن تشـغيل املنصـة (مبـا      توفري الدعم التفكري يفينبغي   •  

 حتسُّـباً ذلك النسخ االحتياطي النشط خلادوم قاعدة بيانات املنصة) ولقنوات االتصـال  
  دوث أعطال تقنية؛حل

/مسـتخدمي املعلومـات   مقدِّمينصة وينبغي تنفيذ بروتوكوالت تبادل املعلومات بني امل  •  
 ة مــن املعلومــات (مــثالً  حمــدَّدباســتخدام املعــايري املعتــرف هبــا دوليــا لعــرض أنــواع       

املعلومــات املتعلقــة مبســار حركــة األجســام الفضــائية، واملعلومــات املتعلقــة بعمليــات     
ا لعـــرض أنـــواع معينـــة مـــن غيـــاب معـــايري معتـــرف هبـــا دوليـــحالـــة التقـــارب). ويف 

  لومات، ينبغي وضع معايري جديدة وتنفيذها؛املع
مـن   نـة يَّمع حلـزم ينبغي تزويد اجلهات املتلقية للمعلومات ببيانات عن اجلهـات املقدمـة     •  

 ةحمــدَّداملعلومــات، ووقــت إدخــال املعلومــات يف قاعــدة البيانــات، وفتــرة انطبــاق قــيم  
ــوافر التحـــديثات   حـــزملخصـــائص أو ل واخلصـــائص املعلومـــات  لتلـــكالبيانـــات، وتـ

  ل للمنصة؛املساِعدة األخرى اليت سيتم حتديد تكوينها أثناء مرحلة التطوير املفصَّ
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ينبغــي أن يــتم تــوفري إمكانيــة التفاعــل مــع املنصــة بطــريقتني: طريقــة تفاعليــة، أي مــن     •  
خالل واجهة بينيـة شـبكية للمسـتخدمني، وطريقـة آليـة، أي مـن خـالل التفاعـل بـني          

  وحدات الربجميات؛
ينبغي تزويد املستخدمني الذين يستعملون املنصة بطريقة تفاعلية مبا يلـزم للتفاعـل مـع      •  

املنصة من مرافق ُتصمم باستخدام النـهج احلديثـة املتبعـة يف تطـوير تطبيقـات الواجهـة       
  البينية الشبكية؛

 ينبغي إدماج الواجهة البينية الشبكية ملستخدمي املنصة ضـمن بوابـة إلكترونيـة واحـدة      •  
  هي بوابة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي؛

ينبغي أن تتيح قدرات وسائط ختزين قاعدة بيانات املنصة إمكانيـة مراكمـة املعلومـات      •  
على مدى فترة طويلة مـن الـزمن (علـى األقـل عـدة سـنوات)؛ وينبغـي تـوفري إمكانيـة          

 ريجـوه زيادة القدرة على ختزين البيانات بدون أن يترتب على ذلـك حـدوث تغـيري    
  يف هيكل املنصة؛

  ينبغي توفري إمكانية النسخ االحتياطي املنتظم لقاعدة بيانات املنصة.  •  
  

  ٢اللبنة األساسية     
  هاوإجراءات حتديث هذه املعلومات من املعلومات وأشكال عرض توىاحمل    

ــات          -٥ ــة بعملي ــات املتعلق ــات املعلوم ــع فئ ــات املنصــة مجي ــدة بيان ــرض أن تغطــي قاع يفت
الفضائية واألجسام الفضـائية والعمليـات واألحـداث املداريـة يف الفضـاء القريـب مـن        اإلطالق 

اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف      بشـأن األرض اليت ستدرج يف جمموعة املبادئ التوجيهية 
األمد البعيد. وتنشأ هذه احلاجة بسبب االفتقار إىل نظام معلومـات دويل موحـد جلميـع فئـات     

إليها أعاله (على العكس مثال من املعلومات املتعلقـة بطقـس الفضـاء املوزعـة      املعلومات املشار
ــة متخصصــة علــى شــبكة اإلنترنــت). وال تــوفر املصــادر املتاحــة      عــن طريــق بوابــات إلكتروني
املتباينة هلذه املعلومات ما حتتاجه الدول واملنظمات الدولية من بيانات موثوقـة مـن أجـل اختـاذ     

مـا تعمـم    قنـوات وسـائط اإلعـالم غالبـاً     ينة. وعـالوة علـى ذلـك، فـإنَّ    القرارات يف ظروف مع
بيانات غري دقيقة بل مغلوطة، ممـا يـؤدي يف هنايـة املطـاف إىل تفسـري خـاطئ لـبعض األحـداث         

تغطيـة   ، فـإنَّ لـذا بل ميكن أن يؤدي إىل توترات بني املشاركني يف أنشـطة الفضـاء اخلـارجي. و   
قاعدة بيانات موحـدة للمنصـة ينبغـي أن تسـهم      بواسطةأعاله مجيع فئات املعلومات املذكورة 

  يف التنفيذ الناجح للمبادئ التوجيهية وزيادة الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي.
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هـا مـن   وضع مفهـوم مفصـل للمنصـة، مت أخـذ بعـض القيـود يف االعتبـار ومت حلُّ       عند و  -٦
  ىل ما يلي:الناحية الوظيفية، وهي تتعلق باالفتقار إ

إمكانيـة   مـن مث األجسـام (و سجل حلصر  عبوض الدويلعلى الصعيد للقيام آلية واحدة   •  
إســناد رمــوز حمــددِّة دوليــة لعمليــات اإلطــالق واألجســام وكفالــة التطــابق علــى حنــو    

ــام التســجيل املســندة إىل األجســام        ال ــدار وأرق ــة يف امل ــني األجســام املادي ــه ب ــبس في ل
ــاس ا   ــى أسـ ــائية علـ ــدول   الفضـ ــن الـ ــواردة مـ ــات الـ ــاًملعلومـ ــجيل  ال وفقـ ــة التسـ تفاقيـ

  )؛١٩٧٥  لعام
تحديـد هويـة األجسـام املداريـة الـيت تكشـفها وسـائل الرصـد الـيت          لآلية دولية واحـدة    •  

  تستخدمها خمتلف الدول واملنظمات الدولية؛
نطبـاق  آلية دولية جلمع املعلومات املدارية من مصادر خمتلفة، ومقارنتها وتقييم مـدى ا   •  

  تقارب حمتملة قد تنطوي على خطر؛عمليات أيِّ املعلومات اجملمعة لتحديد 
قاعــدة بيانــات دوليــة واحــدة لألحــداث يف الفضــاء (إهنــاء وجــود األجســام يف املــدار،   •  

  التحام/انفصال األجسام، وعمليات التحطم)؛و
جسـام الفضـائية   األ تتبـع سـجل  قاعدة بيانات دولية واحدة من شأهنا أن تتيح إمكانيـة    •  

عــن عمليــات اإلطــالق الفضــائية  فضــالً إطالقهــا وتلــك الــيت أطلقــت بالفعــل،   قــرَّرامل
  ة واملنفذة فعال.قرَّرامل

  ويرد أدناه بيان باخلصائص اليت متيز الفئات الرئيسية من املعلومات.  -٧
  املعلومات املتعلقة بعمليات اإلطالق املقبلة ألجسام فضائية:  (أ)  

  مة للمعلومات؛قدِّاجلهة امل  •  
  تاريخ وتوقيت جتميع املعلومات من جانب اجلهة املقدمة هلا؛  •  
  تاريخ وتوقيت استالم املعلومات يف قاعدة بيانات املنصة؛  •  
  فريد لعملية اإلطالق؛التعريفي الرمز ال  •  
  مكان اإلطالق (موقع اإلطالق، ومرفق اإلطالق، وجممع اإلطالق)؛  •  
  يات اإلطالق (فترات زمنية لتواريخ خمتلفة)؛لت التقديريان لعمالتاريخ والتوقي  •  
  نوع مركبة اإلطالق؛  •  



 

V.16-01552 29 
 

A/AC.105/L.303 

ــكيلةالت  •   ــرَّرامل شــ ــدار خــــالل    قــ ــر يف املــ ــائية الــــيت ينبغــــي أن تظهــ ــام الفضــ ة لألجســ
اإلطــالق: عــدد املركبــات الفضــائية، ومراحــل مركبــات اإلطــالق، والشــظايا     عمليــة

  التشغيلية املرافقة؛
تشــغيل يف الفضــاء اخلــارجي يف رحلــة مداريــة     لم لم فضــائي مصــمَّ اســم كــل جســ    •  

مـن األجسـام،   جسـم  مستقلة، واإلشارة إىل الدولة اليت هلـا واليـة وسـيطرة علـى كـل      
عن معلومات االتصـال الالزمـة للتواصـل مـع الكيانـات املسـؤولة عـن عمليـات         فضالً 

  األجسام الفضائية (املركبات الفضائية)؛تشغيل 
 راحل املداريـة ملركبـة اإلطـالق أو    يتاح انفصاهلا عن املب احلموالت اليت الوجود/غيا  •  

؛ واالسـم والدولـة   الوضع يف املداراملراحل العليا واليت يستمر تشغيلها يف هناية برنامج 
  املالكة ومعلومات االتصال يف حال وجود مثل هذه احلموالت؛

علــى املالحــة  ة الــيت تشــكل خطــراً بــارامترات منــاطق اجملــال اجلــوي واملنــاطق البحريــ    •  
اجلوية واملالحة أثناء تنفيـذ عمليـة إطـالق مركبـة إطـالق، مبـا يف ذلـك منـاطق العـودة          
املزمعـــة للمراحـــل املداريـــة و/أو دون املداريـــة ملركبـــة اإلطـــالق إىل الغـــالف اجلـــوي 

حتال املعلومات إىل قاعـدة بيانـات املنصـة يف غضـون     ووهبوطها على سطح األرض. (
، ويكــون حمتواهــا وشــكلها ممتــثلني  قــرَّررة ال تقــل عــن مخســة أيــام قبــل احلــدث امل  فتــ

التفاقية الطريان املـدين   ١٥للمرفق  وفقاًلإلجراءات املعمول هبا لتقدمي هذه املعلومات 
الدويل واملبادئ التوجيهية املتعلقة بعمل النظام العاملي لإلنذار املالحي التـابع للمنظمـة   

  )؛البحرية الدولية
ــت امل  •   ــرَّرالوقـ ــية يف   قـ ــات الرئيسـ ــذ العمليـ ــياقلتنفيـ ــت   سـ ــبة إىل وقـ ــالق بالنسـ اإلطـ

ــالع ــام الفضــائية،      اإلق ــة، وانفصــال األجس ــغيل/إطفاء و(انفصــال املراحــل املداري تش
  حمركات املراحل)؛

ة ملدار كل جسـم فضـائي يف وقـت االنفصـال عـن مركبـة اإلطـالق        قرَّرالبارامترات امل  •  
ــوزع امل ــار والت ــع لقــيم الب مترات (كحــد أدىن، جمــال الفضــاء القريــب مــن األرض   اتوق

 حيث حدث انفصال اجلسم)؛

يف ة للمـدار التشــغيلي لألجسـام الفضــائية أو مـدار الــتخلص منــها،    قــرَّرالبـارامترات امل   •  
ــا  ــة امل   حــال اختالفه ــارامترات املداري ــرَّرعــن الب ة يف وقــت االنفصــال (كحــد أدىن،   ق
 ،املـدار التشـغيلي، والـيت قـد تكـون     فيهـا  يقـع   الـيت ريـب مـن األرض   منطقة الفضاء الق
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مــثال، املنطقــة الثابتــة حــول األرض، ومنطقــة املــدارات املنخفضــة، ومنطقــة املــدارات   
  العالية الذروة، وما إىل ذلك)؛ اإلهليليجية

كــل جســم فضــائي يف مــداره التشــغيلي، إذا كانــا  لوضــعالتــاريخ والتوقيــت املتوقعــان   •  
  النفصال اجلسم الفضائي عن مركبة اإلطالق. قرَّرفني عن التوقيت املخمتل

  
  :تعليق

معلومات عن العمليات املقبلة إلطالق أجسام فضائية يف قاعـدة بيانـات املنصـة    أيِّ يتم إدخال 
املعلومـــات. وســـيتيح خيـــار النســـخ  مقـــدِّميمـــن  الـــواردةالرمسيـــة  شـــعاراتعلـــى أســـاس اإل

قاعدة البيانـات باسـتخدام املعلومـات املوثقـة املنشـورة علـى املواقـع         االحتياطي إمكانية حتديث
الرمسية للكيانات الـيت تقـوم بـإطالق مركبـات اإلطـالق و/أو األجسـام الفضـائية، يف احلـاالت         

ســبب مــن األســباب.  يِّ املعلومــات املعــين ألمقــدِّم املعلومــات مباشــرة مــن  فيهــا الــيت ال تــرد 
ربـط املعلومـات املتعلقـة بعمليـة     ميكن من ة رمز تعريفي فريد وخيصص لكل عملية إطالق مقبل

التعريفـي الفريـد املسـند     زالرمـ  ُيرسـل اإلطالق مبعلومات الحقـة عـن نتـائج عمليـة اإلطـالق. و     
املعلومــات األصــلية عــن عمليــة اإلطــالق وينبغــي كــذلك اســتخدام مقــدِّم إىل لعمليــة اإلطــالق 

رة أو املعلومـات  ثـة عـن عمليـة اإلطـالق املقـرَّ     ومـات احملدَّ عندما ُتنقـل املعل  التعريفي زالرم ذلك
  الالحقة عن نتائج عملية اإلطالق إىل قاعدة بيانات املنصة.

  :منفذة املعلومات املتعلقة بعمليات إطالق أجسام فضائية  (ب)  
  املعلومات؛مقدِّم   •  
  املعلومات؛مقدِّم من  الواردةاملعلومات  تاريخ وتوقيت جتميع  •  
  ريخ وتوقيت استالم املعلومات يف قاعدة بيانات املنصة؛تا  •  
إدخاهلـا  الرمز التعريفي الفريد لعملية اإلطالق (املسند قبـل إدخـال املعلومـات أو أثنـاء       •  

  )؛إذا مل يتم توفري املعلومات املتعلقة بعملية اإلطالق مسبقاً
م فضـائية جديـدة   نتيجة عملية اإلطالق (عملية إطالق مداريـة يصـحبها ظهـور أجسـا      •  

  أية أجسام يف املدار)؛ وضعأو عملية إطالق فاشلة دون 
للقواعـد   وفقـاً ل املنصـة  ية اإلطالق املدارية (املسند من مشـغِّ لرقم التعريف الدويل لعم  •  

  م املعلومات املتعلقة بعملية اإلطالق)؛غ إىل مقدِّاملرعية واملبلَّ
  ق اإلطالق وجممع اإلطالق)؛مكان عملية اإلطالق (موقع اإلطالق ومرف  •  
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  التاريخ والتوقيت الفعليان لعملية اإلطالق؛  •  
  نوع مركبة اإلطالق؛  •  
اجملموعة الفعلية لألجسـام الفضـائية الـيت توضـع يف املـدار أثنـاء عمليـة اإلطـالق: عـدد            •  

  املركبات الفضائية ومراحل مركبات اإلطالق والشظايا التشغيلية املرافقة؛
من األجسام الفضائية الـيت انفصـلت أثنـاء عمليـة اإلطـالق واملصـممة       م جساسم كل   •  

تشغيل يف الفضاء يف رحـالت مداريـة مسـتقلة، واإلشـارة إىل الدولـة الـيت هلـا        غرض الل
ــة وال ــة فضــائية و  الوالي ــى كــل مركب ــات   أيضــاًســيطرة عل معلومــات االتصــال بالكيان

كبـات الفضـائية). وإذا قـدمت    األجسـام الفضـائية (املر  تشـغيل  املسؤولة عـن عمليـات   
  لة؛يمكن تقدمي معلومات إضافية أو معدَّفتلك املعلومات قبل عملية اإلطالق، 

ــاء عم     •   ــة اإلطــالق والــيت تقــوم   لأمســاء األجســام الفضــائية األخــرى الــيت انفصــلت أثن ي
  مداري مستقلة؛بتحليق 

فشـلت عمليـة    ولكـن أن تنفصـل   قرَّرمعلومات عن األجسام الفضائية اليت كان من امل  •  
  ؛"قالوضع املعلَّ"أن تنفصل بـطريقة  قرَّروعن األجسام املانفصاهلا 

األبعاد التقريبية والكتلة التقريبية؛ وشارة تبّين القدرة على إجـراء تغـيريات متعمـدة يف      •  
مســار حركــة كــل جســم فضــائي جديــد ظهــر نتيجــة عمليــة إطــالق وحيلــق بشــكل     

  من جاذبية األرض؛ االنفالتمسار مستقل يف املدار أو على طول 
ألحكـام قـرار اجلمعيـة     وفقـاً اخلصائص اإلضـافية اجلديـدة لكـل جسـم فضـائي جديـد         •  

  ؛٦٢/١٠١العامة لألمم املتحدة 
 وتبــّين تنفيــذ تــدابري التخميــل لكــل مرحلــة مــن مراحــل مركبــات اإلطــالق و/أ  شــارة  •  

  املرحلة العليا اليت ظلت يف املدار نتيجة عملية اإلطالق؛
 يـة اإلطـالق  لالرموز التعريفية الدولية لألجسام الفضائية اليت توضع يف املدار نتيجة لعم  •  

املعلومـات  مقـدِّم  إىل  رسـلة للقواعد املرعيـة وامل  وفقاً(املسندة من جانب مشّغل املنصة 
قــت الحــق، ينبغــي اســتخدام هــذه الرمــوز التعريفيــة املتعلقــة بعمليــة اإلطــالق)؛ ويف و

األجسـام املطلقـة يف    ت تسـجيل الدولية عندما تقدَّم لألمني العام لألمم املتحدة معلوما
التفاقيـة   وفقـاً الفضاء اخلارجي إلدخاهلـا يف سـجل األمـم املتحـدة لألجسـام الفضـائية       

  )؛١٩٧٥التسجيل لعام 
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إقامــة القــدرة علــى ســم فضــائي يــتم إطالقــه (تأكيــد القــدرة علــى الــتحكم يف كــل ج  •  
االتصال بني هذا اجلسم وبني اخلدمات األرضية) أو إثبات عدم القدرة علـى الـتحكم   

  األسباب). بيان(دون 
  

  :تعليق
جسـام فضـائية تكللـت بالنجـاح يف قاعـدة      ألعمليـة إطـالق   أيِّ يتم إدخال املعلومات املتعلقة بـ 

املعلومـات. وسـيتيح خيـار     مقـدِّمي مـن   الـواردة الرمسيـة   عاراتشـ إىل اإل بيانات املنصـة اسـتناداً  
النسخ االحتياطي البديل إمكانية حتديث قاعدة البيانات باستخدام املعلومـات املوثقـة املنشـورة    

األجســام  علـى املواقــع الشـبكية الرمسيــة للكيانــات الـيت تقــوم بــإطالق مركبـات اإلطــالق و/أو    
سـبب  يِّ املعلومـات املعـين أل  مقدِّم املعلومات مباشرة من فيها د الفضائية يف احلاالت اليت ال تر

  من األسباب.
  املعلومات املتعلقة مبسار حركة األجسام الفضائية:  (ج)  

  املعلومات؛مقدِّم   •  
  املعلومات؛مقدِّم من  الواردةتاريخ وتوقيت جتميع املعلومات   •  
  املنصة؛ تاريخ وتوقيت استالم املعلومات يف قاعدة بيانات  •  
م املعلومـات عنـد اسـتالم    غ بـه مقـدِّ  تسـنده املنصـة ويبلَّـ   الـذي  الرمز التعريفي للجسـم (   •  

املعلومـات  مقدِّم ذلك اجلسم؛ ويف وقت الحق، يستخدم  عناملعلومات للمرة األوىل 
  هذا الرمز التعريفي إلحالة املعلومات احملّدثة بشأن مسار حركة اجلسم)؛

اير األخطــاء (الــيت تصــف مســار حركــة األجســام الفضــائية   ومصــفوفات تغــ األزيــاج  •  
واملمثلة يف شكل موحد) والبيانـات الفوقيـة (الـيت تصـف اخلصـائص األساسـية حلزمـة        
ــاق        ــة النطب ــرة الزمني ــزمين، والفت ــاس ال ــات املرســلة: نظــام اإلحــداثيات، واملقي املعلوم

مـات املكتسـبة مـن خـالل     املعلومـات الوقائعيـة، أي املعلو   -البيانات، وفئة املعلومـات  
ــة         ــابق جمموع ــي أن تط ــك). (وينبغ ــا إىل ذل ــة وم ــات املتوقع ــة أو املعلوم قياســات فعلي

) "رسائل البيانـات الزجييـة املداريـة   "( OEMاخلصائص يف حزمة املعلومات هذه شكل 
ــاً دَّداحملــ ــدويل   وفق ــار ال ــة     502.0للمعي ــذي وضــعته اللجن ــة ال ــات املداري لرســائل البيان

  ة املعنية بنظم البيانات الفضائية).االستشاري
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  :تعليق
ينبغي حتديث املعلومات املتعلقة مبسار حركة األجسام الفضائية، قـدر اإلمكـان، بـوترية متاثـل      

بطالن املعلومات املقدمة سابقا عن مسار حركة اجلسـم نفسـه. وبـالنظر إىل أحكـام قـرار       فترة
املعلومـات حتـديث املعلومـات املتعلقـة مبسـار       مقـدِّمي ، سـيتعني علـى   ٦٢/١٠١اجلمعية العامـة  

املعلومــات ) و"املنــاورات"تغــيري مســار احلركــة (لة قــرَّراحلركــة املتوقــع يف حــاالت العمليــات امل
  املسار الفعلي بعد تنفيذ تلك العمليات.ب املتعلقة

  رب املتوقع أو الفعلي لألجسام الفضائية:املعلومات املتعلقة بالتقا  (د)  
  املعلومات؛مقدِّم   •  
  املعلومات؛مقدِّم من  الواردةاملعلومات  تاريخ وتوقيت جتميع  •  
  تاريخ وتوقيت استالم املعلومات يف قاعدة بيانات املنصة؛  •  
الرمــز التعريفــي لألجســام (جيــب اســتخدام الرمــوز التعريفيــة الــيت أُســندت ســابقا مــن    •  

  انب املنصة)؛ج
االقتــراب لرســالة بيانــات  508.0للمعيــار الــدويل  وفقــاًخصــائص حــوادث التقــارب (   •  

  اللجنة االستشارية املعنية بنظم البيانات الفضائية).الذي وضعته 
  

    :تعليق
ينبغــي أن ترســل املعلومــات املتعلقــة حبــاالت التقــارب املتوقعــة أو الفعليــة، قــدر اإلمكــان، إىل   

بعـد ذلـك   املنصة يف غضون ثالثة أيام على األقل قبل حلظـة التقـارب مث حتـديثها     قاعدة بيانات
  حىت حلظة التقارب وكذلك بعد حدوث التقارب فورا.

األجسام الفضـائية مـن    إلخراجاملعلومات املتعلقة باحلاالت املتوقعة أو الفعلية   )ـ(ه  
  املدار القريب من األرض:

  املعلومات؛مقدِّم   •  
  املعلومات؛مقدِّم من  الواردةاملعلومات  وقيت جتميعتاريخ وت  •  
  تاريخ وتوقيت استالم املعلومات يف قاعدة بيانات املنصة؛  •  
الرمــز التعريفــي لألجســام (جيــب اســتخدام الرمــوز التعريفيــة الــيت أُســندت ســابقا مــن    •  

  جانب املنصة)؛
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للـتحكم أو عمليـة   تبّين عملية خروج جسم فضائي من املدار على حنـو خاضـع    شارة  •  
  دخول جسم فضائي جمددا يف املدار على حنو غري خاضع للتحكم؛

فيما يتعلق حباالت خروج جسـم فضـائي مـن املـدار علـى حنـو غـري خاضـع للـتحكم:            •  
بــارامترات منــاطق اجملــال اجلــوي واملنــاطق البحريــة الــيت تشــكل خطــرا علــى الطــريان    

  ية من املدارات.واملالحة أثناء عملية خروج األجسام الفضائ
  

    :تعليق
اجلسم الفضائي من املـدار القريـب مـن األرض علـى      إخراجترسل املعلومات املتعلقة بعمليات 

العمليات املتوقعة أو الفعليـة، قبـل مخسـة أيـام علـى األقـل مـن         منها حنو خاضع للتحكم، سواء
تعلقـة بتقـدمي املعلومـات،    ين يف اإلجـراءات ذات الصـلة امل  دَّدبالشكل والقدر احملـ  قرَّراحلدث امل

تفاقيـة الطـريان املـدين الـدويل واملبـادئ التوجيهيـة لعمـل النظـام العـاملي          مـن ا  ١٥عمال بـاملرفق  
إخراج لإلنذار املالحي التابع للمنظمـة البحريـة الدوليـة. وينبغـي أن تقـدم املعلومـات املتعلقـة بـ        

املنظمـة احلكوميـة    الدولـة (أو  األجسام الفضائية من املدار على حنو خاضع للتحكم من جانب
الدولية) اليت لديها الوالية القضائية والسيطرة على ذلك اجلسم الفضائي. وميكن باإلضـافة إىل  
ذلك توفري املعلومات املتعلقة بكتلة وأبعاد العناصر املكونـة الـيت قـد ترتفـع احتمـاالت وصـوهلا       

  إىل سطح األرض؛
دار على حنو غري خاضع للـتحكم: تبـّين احلـدود    جسم فضائي إىل املعودة فيما يتعلق ب  •  

ــة       ــة االرتطــام املتوقع ــة ارتطــام الشــظية (إحــداثيات نقــاط احلــدود ملنطق ــة ملنطق املتوقع
يقابلها من حلظات زمنية) النقطة املركزية األرجح (اإلحـداثيات ومـا يقابلـها مـن      وما

  حلظات زمنية).
  

    :تعليق
القضـائية  واليـة  ال(أو املنظمـة احلكوميـة الدوليـة) الـيت هلـا       ن فيهـا الدولـة  يف احلاالت اليت تـتمكَّ 

سيعاود الـدخول بطريقـة التحليـق    إىل أنه  سيطرة على اجلسم الفضائي الذي تشري التوقعاتالو
أن تــوفر املعلومــات املــذكورة  هلــا ، فإهنــا ينبغــيغــري اخلاضــع للــتحكم، مــن تتبــع هــذا احلــدث 

الدول أو املنظمات الدوليـة الـيت لـديها وسـائل      عاله، فإنَّأعاله. وعلى الرغم من الفهم املبني أ
املـدار  جسـم فضـائي يف   لرصد الفضاء القريب من األرض والتنبؤ بوقت ومكان انتـهاء وجـود   

ميكنها أن توفر معلومات عن عودة دخول اجلسم الفضائي الـيت ُيتوقـع أن تكـون غـري خاضـعة      
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ت علومــامبكمل هــذه البيانــات ســتمليــة، أن تللــتحكم. وينبغــي، قــدر اإلمكــان مــن الناحيــة الع
  جلسم.احلركة  سار املتوقعاملفعلية عن 

 هيكـل اجلسـم الفضـائي و/أو    داخـل معلومات إضـافية (غـري رمسيـة) عـن املـواد اخلطـرة         •  
  حجم وكتلة عناصر هيكل اجلسم الفضائي اليت ميكن أن تصل إىل سطح األرض.

  ئي يف املدار:املعلومات املتعلقة بتحطّم جسم فضا  (و)  
  املعلومات؛مقدِّم   •  
  املعلومات؛مقدِّم من  الواردةاملعلومات  تاريخ وتوقيت جتميع  •  
  تاريخ وتوقيت استالم املعلومات يف قاعدة بيانات املنصة؛  •  
ــم (   •   ــز التعريفـــي للجسـ ــيالرمـ ــابقا مـــن    ينبغـ ــندة سـ ــة املسـ ــوز التعريفيـ ــتخدام الرمـ اسـ

  املنصة)؛  جانب
  فترة الزمنية لتحطم اجلسم الفضائي؛تقييم حدود ال  •  
تكشــف عــن  ذياجلســم الفضــائي املتشــظي الــ ناشــئ عــن مقــدار احلطــام الفضــائي ال   •  

  وجوده وسائل الرصد؛
عمليــة الــتحطم، مــع ت عــن تقيــيم العــدد اإلمجــايل مــن األجســام الفضــائية الــيت تولــد    •  

  توزيعها حسب احلجم؛
د جبسـم فضـائي آخـر؛ أو تـأثري خـارجي      السبب املرّجح للتحطم (اصـطدام غـري متعمـ     •  

يتصل جبسم فضائي آخر (عوامل طقس الفضاء و/أو عوامل الـتغري غـري املتعمـد يف     ال
خصائص البيئة الفضائية)؛ أو تأثريات خارجية متصلة جبسم فضائي آخـر؛ أو املسـاس   

ود بسالمة جسم فضائي (أو فقداهنا) نتيجـة لعمليـة تشـغيله يف املـدار؛ أو انفجـار الوقـ      
أنَّ انفجـــار البطاريـــات الكهربائيـــة؛ أو قـــد ُيبـــيَّن عنـــد االقتضـــاء   وأالـــدافع املتبقـــي؛ 

  )."السبب جمهول"
  

  تعليق:
ميكن أن تقدم املعلومـات املتعلقـة بـتحطم األجسـام الفضـائية يف املـدار مـن جانـب الدولـة (أو          

علــى اجلســم املتشــظي. املنظمــة احلكوميــة الدوليــة) الــيت متــارس الواليــة القضــائية أو الســيطرة   
وبغض النظر عن هـذا الفهـم، ميكـن أن تقـدم املعلومـات املتعلقـة بـتحطم جسـم مـن األجسـام           
الفضائية من جانب الدول أو املنظمات الدولية اليت لـديها وسـائل لرصـد الفضـاء القريـب مـن       
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األرض وقــدرة علــى إثبــات حتطــم جســم مــن األجســام الفضــائية علــى أســاس حتليــل بيانــات     
د. وينبغــي أن تقتــرن تلــك املعلومــات، إن أمكــن، مبعلومــات عــن مســار حركــة اجلســم   الرصــ

  عن ذلك التحطم. ناجتاً املتحطم (قبل التحطم) واألجسام اليت حددت بوصفها حطاماً
  ة أو املنفذة يف املدار:قرَّراملعلومات املتعلقة بالعملية امل  (ز)  

  اجلهة املقدمة للمعلومات؛  •  
  ميع املعلومات من جانب اجلهة املقدمة للمعلومات؛تاريخ ووقت جت  •  
  تاريخ ووقت تلقي املعلومات يف قاعدة بيانات املنصة؛  •  
الرمــز التعريفــي للجســم أو الرمــوز التعريفيــة لألجســام يف احلــاالت الــيت تشــمل فيهــا     •  

العملية أكثر من جسم فضائي واحد. (ينبغي استخدام الرمـوز التعريفيـة الـيت أسـندهتا     
ا بالنسبة لألجسام املتكونة حديثا، فينبغـي اسـتخدام الرمـوز التعريفيـة     ملنصة سابقا؛ أمَّا

  اليت أسندهتا املنصة يف سياق تسجيل املعلومات املتعلقة باألجسام اجلديدة)؛
نوع العمليـة (يف إطـار منـوذج معلومـات املنصـة، يقتـرح النظـر يف األنـواع التاليـة مـن             •  

فضــائي عــن جســم فضــائي آخــر؛ والتحــام جســم فضــائي العمليــات: انفصــال جســم 
جبسم فضائي آخـر؛ والتقـاط جسـم فضـائي جسـما فضـائيا آخـر بشـكل ميكـانيكي؛          
ــة       ــة تغــري بقــدر كــبري نســبة املســاحة املقطعي ونشــر نظــام ربــط؛ ونشــر عناصــر هيكلي
القصوى جلسم فضائي إىل كتلته؛ ونقل جسم فضائي إىل مدار الـتخلص أو إىل مـدار   

تســياري قصــري؛ ووقــوع تغــري يف املوقــع االمســي يف املــدار الثابــت بالنســبة     ذي عمــر 
  لألرض؛ ووقوع تغري يف املوقع ضمن اهليكل املداري للمنظومة الساتلية)؛

  حدود الفترة الزمنية للعملية؛  •  
ــة، قبــل            •   ــام املشــاركة يف العملي ــن األجس ــرك كــل جســم م ــن مســار حت ــات ع معلوم

  وبعدها.  العملية
  

    تعليق:
ة أو املنفـذة يف املـدار، إذا أمكـن ذلـك، بغيـة      قرَّرمعلومات عن العملية امل ينبغي أن تقدم مسبقاً

متكــني املشــاركني اآلخــرين يف أنشــطة الفضــاء اخلــارجي مــن تنســيق أعمــاهلم وضــمان األمــان  
  خالل العمليات اليت ينفذوهنا.
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(وقـف التشـغيل    املعلومات املتعلقة بتغري وضـع جسـم مـن األجسـام الفضـائية       (ح)  
  استئنافه):  أو

  مة للمعلومات؛اجلهة املقدِّ  •  
  تاريخ ووقت جتميع املعلومات من جانب اجلهة املقدمة هلا؛  •  
  تاريخ ووقت تلقي املعلومات يف قاعدة بيانات املنصة؛  •  
  الرمز التعريفي للجسم؛  •  
  تاريخ ووقت تغري الوضع؛  •  
؛ واسـتئناف التشـغيل؛ وفقـدان السـيطرة علـى      طبيعة التغري يف الوضـع (وقـف التشـغيل     •  

حتليق جسم فضـائي ممـا قـد يهـدد باحتمـال اقتـراب خطـر مـن أجسـام فضـائية عاملـة            
  أخرى؛ واستعادة السيطرة على جسم فضائي)؛

ســبب الــتغري يف الوضــع (ميكــن النظــر يف احلــاالت املمكنــة التاليــة: حــدوث عطــل يف     •  
 حمـــدَّدضـــائي؛ ووقــوع تـــأثري خــارجي غـــري   املعــدات احملمولـــة علــى مـــنت اجلســم الف   

ــى اجلســم الفضــائي       ــة عل ــدات احملمول ــاً(اصــطدام)؛ ووقــف تشــغيل املع ــة  وفق للمهم
ــارة إىل        ــذة بواســطة اجلســم الفضــائي)؛ وميكــن اإلش ــات املنف ــاء العملي الفضــائية وإهن

  ، حسب االقتضاء؛"سبب جمهول"
ــه عــن العمــل (      •   ــد توقف ــل جســم فضــائي عن إذا كــان توقــف العمــل  اإلشــارة إىل ختمي

  متوخى يف إطار البعثة الفضائية).
  

    تعليق:
ينبغي تقدمي املعلومات املتعلقة بتغري وضع جسم مـن األجسـام الفضـائية دون تـأخري كـبري بعـد       
وقوع التغري يف الوضع. وهذا مهم بصفة خاصة يف حـال فقـدان السـيطرة علـى جسـم فضـائي       

ة علـى حنـو ضـار باألجسـام الفضـائية العاملـة األخـرى        مما قد يهدد بتـداخل التـرددات الراديويـ   
  من أجسام فضائية عاملة أخرى. اقتراب خِطرو/أو قد يهدد باحتمال 

املعلومات املتعلقة جبسم فضـائي جديـد جـرى الكشـف عنـه بواسـطة وسـائل          (ط)  
  رصد الفضاء القريب من األرض:

  اجلهة املقدمة للمعلومات؛  •  
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  ومات من جانب اجلهة املقدمة هلا؛تاريخ ووقت جتميع املعل  •  
  تاريخ ووقت تلقي املعلومات يف قاعدة بيانات املنصة؛  •  
  الرمز التعريفي للجسم (الذي أسندته املنصة عند إدخال املعلومات)؛  •  
  تاريخ ووقت أول معاينة (رصد) للجسم؛  •  
أو مرحلـة   الفئة املفترضة للجسم (مركبة فضائية أو مرحلة من مراحـل مركبـة إطـالق     •  

صاروخ معزِّز أو قطعة تكنولوجية أو شظية ناجتة عن حتطـم أو قطعـة ُتجهـل طبيعتـها     
  أو جسم من فئة جمهولة)؛

  معلومات عن مسار احلركة؛  •  
  تقييم متوسط حجم اجلسم.  •  

  
  ٣اللبنة األساسية     
  اإلجراءات املتعلقة بإنشاء املنصة وصيانتها واستخدامها بصورة عملية    

ي أن تشـمل اجلهـود املبذولـة إلنشـاء املنصـة وجتهيزهـا للعمـل وتشـغيلها يف وقـت          ينبغ  -٨
الحق عدة مراحل قد تتداخل يف توقيتها (بعبارة أخرى، قد تنفذ أنواع معينة مـن األنشـطة يف   

  آن واحد).
  إعداد مشروع تقين ينص على بيان تفصيلي ملا يلي:  (أ)  

  هيكل املنصة؛  •  
  مهام املنصة؛  •  
  املعلومات املعاجلة؛ أنواع  •  
  أشكال العرض والوصف الداليل للبيانات اليت ينقلها املستخدمون إىل قاعدة بيانات املنصة؛  •  
  منوذج البيانات املعلوماتية؛  •  
  الشروط الالزمة ملراقبة إدخال املعلومات؛  •  
  املتطلبات اإلجرائية لتفاعل املستخدمني مع املنصة؛  •  
  مستخدمي املنصة (من حيث التفاعل والرباجميات)؛ متطلبات خاصية واجهة  •  
  متطلبات إدارة قاعدة بيانات املنصة؛  •  
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  شروط ضمان موثوقية إيصال املعلومات وختزينها؛  •  
  متطلبات اهليكل وخصائص الوسائل التقنية اليت تشكل األساس الذي تقوم عليه املنصة؛  •  
  عدات احلاسوبية للمنصة؛متطلبات وسائل املراقبة الوظيفية حلالة امل  •  
املتطلبــات املتعلقــة بالرباجميــات علــى نطــاق املنظومــة (النظــام التشــغيلي، ونظــام إدارة      •  

  قاعدة البيانات، وحاسوب خدمة الشبكة وما إىل ذلك).
ــدول         (ب)   ــب الـ ــن جانـ ــراره مـ ــة وإقـ ــق باملنصـ ــتخدمني املتعلـ ــاق املسـ ــداد اتفـ إعـ

  أمور، اجلوانب التالية: واملنظمات الدولية، وهو يغطي، يف مجلة
  ؛قواعد الوصول إىل موارد املعلومات املتاحة على املنصة  •  
  ؛القيود املفروضة على استعمال البيانات  •  
تنظيم انطباق مبدأ إلعفاء متبادل وشامل من املسؤولية ومطالبـات التعـويض يف العالقـات      •  

   تتوىل تشغيل املنصة.املعلومات ومستخدميها واألمم املتحدة، اليت مقدِّميبني 
ــا          (ج)   ــدة يف فيينـ ــم املتحـ ــب األمـ ــة ملكتـ ــرية املتاحـ ــة والبشـ ــوارد التقنيـ ــيم املـ تقيـ

ســـيما، مكتـــب شـــؤون الفضـــاء اخلـــارجي) مـــن أجـــل تنفيـــذ املشـــروع الـــتقين للمنصـــة  (وال
  ؛واألعمال الالحقة املتعلقة بتشغيلها

ــة    (د)   ــدِّميمـــع  وضـــع بروتوكـــوالت التفاعـــل املعلومـــايت مـــن خـــالل املنصـ  مقـ
  املعلومات ومستخدميها؛

ــك         (ه)   ــا يف ذل ــة، مب ــه التكنولوجي ــذ جوانب ــدِّ وتنفي ــتقين املع ــات املشــروع ال براجمي
  يلي:  ما

  إنشاء شبكة حملية لتشغيل املنصة؛  •  
  تركيب الرباجميات الالزمة على نطاق املنظومة؛  •  
  ام إدارة قاعدة البيانات؛تركيب براجميات النموذج املعلومايت يف بيئة خمتارة من نظ  •  
  برجمة الواجهتني التفاعلية والرباجمية الالزمتني لتفاعل املستخدمني مع املنصة؛  •  
 مقـــــدِّميبرجمـــــة بروتوكـــــوالت ألغـــــراض التفاعـــــل املعلومـــــايت للمنصـــــة مـــــع         •  

  .ومستخدميها  املعلومات
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  ٤اللبنة األساسية     
يت الدويل يف ضوء احتمال اعتماد جتارب استعراض األشكال احلالية من التفاعل املعلوما    

  إجيابية خلدمة املنصة
  
طائفة متنوعة من نظم املعلومات، منها نظم منشأة داخـل منظومـة األمـم     حالياتوجد   -٩

عـن   املتحدة، تزود املسـتخدمني مبنتجـات إعالميـة يف خمتلـف ميـادين األنشـطة الفضـائية فضـالً        
اآلليـات   مـن املناسـب حتليـل   أنَّ بغية إنشاء املنصة، يبـدو  جماالت التفاعل الدويل ذات الصلة. و

واإلجراءات الدولية القائمـة املتعلقـة بتبـادل املعلومـات، مبـا يف ذلـك اللـوائح التنظيميـة املتصـلة          
بالعمل بنظم املعلومات هذه، وبنماذج معاجلة املعلومات وحتليلها وتفسريها وجبوانب أخـرى.  

التشغيل اآليل لتفاعل املنصة مع بعض مصادر املعلومـات احلاليـة.   وينبغي معاجلة مسألة مالءمة 
  وقد تتحقق فوائد معينة من اآلليات واإلجراءات التالية اليت تقوم مبا يلي:

  تعهد سجل األمم املتحدة؛  •  
تعهد بوابة إلكترونية خاصة مبعلومات طقس الفضاء أنشـأهتا املنظمـة العامليـة لألرصـاد       •  

  اجلوية؛
أمـام الطـريان    تـاً اإلخطار يف الوقت املناسب وبطريقـة آليـة باملنـاطق املغلقـة مؤقَّ    ضمان   •  

مـن اتفاقيـة الطـريان املـدين      ١٥للمرفـق   وفقاًواملالحة البحرية بسبب عمليات فضائية 
الــدويل واملبــادئ التوجيهيــة الــيت حتــدد أســاليب عمــل النظــام العــاملي لإلنــذار املالحــي  

  ؛للمنظمة البحرية الدولية
تعهــد فهــرس الكويكبــات واملــذنبات يف مركــز الكواكــب الصــغرية التــابع لالحتــاد           •  

  الدويل؛  الفلكي
تنظيم التعاون يف إطار جلنة التنسيق املشتركة بـني الوكـاالت املعنيـة باحلطـام الفضـائي        •  

هبدف ضـمان تبـادل املعلومـات يف وقـت مبكـر خـالل محـالت اختبـار األجسـام الـيت           
  فترة الصالحية التسيارية؛تتسبب يف توقف 

  تزويد مشغلي السواتل الدوليني باملعلومات املدارية املتعلقة باألجسام الفضائية العاملة؛  •  
ــان خبصــائص األجســام املوجــودة يف        •   ــات ونظــام املعلومــات املتعلق تعهــد قاعــدة البيان

  الفضاء (ديسكوس) اليت يديرها املركز األورويب للعمليات الفضائية؛
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عهــد احملفوظــات العامــة مــن البيانــات، الــيت جبمعهــا بــاحثون مــن خمتلــف البلــدان           ت  •  
ــدخل         ــيت ت ــات عــن األجســام ال ــة؛ وبيان ــات مداري ــام (بيان ــا لالســتخدام الع ويتيحوهن
الغــالف اجلــوي؛ وبيانــات عــن التغــيريات يف الســطوع الظــاهري لألجســام؛ وحقــائق  

طح األرض؛ وبيانـات عمليـات   مسجلة عن شظايا األجسام الفضائية اليت تصل إىل سـ 
  اإلطالق إىل الفضاء، مبا يف ذلك عمليات اإلطالق الفاشلة، وما إىل ذلك).

بعـض  مصـادر   و اآلليـة املنصـة   بـني  فاعـل ت مبـدى مالءمـة حتقيـق   وينبغي دراسة املسائل املتعلقـة  
  املعلومات الراهنة.

 

 


