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    مقدمة  - أوالً 
أوصــت اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة التابعــة للجنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف   -١

األغراض السلمية، يف تقريرها عن أعمال دورهتا احلادية واخلمسني، بأن تواصل األمانـة دعـوة               
، A/AC.105/1065الوثيقــة (ية عــن أنــشطتها الفــضائية الــدول األعــضاء إىل تقــدمي تقــارير ســنو 

  ).٢٩الفقرة 
، دعـا األمـني العـام احلكومـات إىل          ٢٠١٤يوليـه   / متوز ٣١ويف مذكِّرة شفوية مؤرَّخة       -٢

دَّت األمانة هـذه املـذكِّرة   َعوقد أَ. ٢٠١٤أكتوبر / تشرين األول٢٠تقدمي تقاريرها حبلول يوم  
  .لدول األعضاء استجابةً لتلك الدعوةعلى أساس التقارير الواردة من ا

    
      الردود الواردة من الدول األعضاء  - ثانياً 

    اليابان  
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٤نوفمرب / تشرين الثاين١٣[

      أنشطة اليابان: التعاون الدويل على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية  
    لدولية املشاركة يف برنامج حمطة الفضاء ا  

برنامج حمطـة الفـضاء الدوليـة هـو أكـرب برنـامج علمـي وتكنولـوجي دويل اضـطُلع بـه                       
وقــد عمــل الربنــامج علــى زيــادة اســتخدام الفــضاء   . علــى اإلطــالق يف جمــال الفــضاء احلــديث 

ــا     ــة حياتن ــستمر يف حتــسني نوعي ــذا    . اخلــارجي، وســوف ي ــة يف ه ــذ البداي ــان من ــشارك الياب وت
ئم علـى التعـاون الـدويل يف جمـال اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض                  الربنامج الشهري القا  

، الــيت اســُتخدمت "كيبــو"ومــن العناصــر اجلــديرة بالــذكر وحــدة التجــارب اليابانيــة  . الــسلمية
ويتمثل أحد العناصـر األخـرى اجلـديرة بالـذكر          . إلجراء جتارب وطنية ودولية متنوعة يف املدار      

، واالسـتعدادات الـيت أُجريـت متهيـداً         "كونوتـوري "وفة أيضاً باسـم     ، املعر H-IIيف مركبة النقل    
  . ٢٠١٥لرحلة هذه املركبة اخلامسة إىل حمطة الفضاء الدولية يف عام 

، أكمل املالح الفضائي الياباين كويتشي واكاتا فترة بقائـه علـى    ٢٠١٤مايو  /ويف أيار   
أول قائـد هلـا مـن بلـد آسـيوي يف            وقـد صـار     .  يومـاً  ١٨٨منت حمطة الفضاء الدولية اليت بلغت       

 عندما قاد أنشطة العمليـات واالسـتخدام يف إطـار برنـامج احملطـة الـذي                 ٢٠١٤مارس  /آذار ٩
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وجــرى تعــيني كيمييــا يــوي عــضواً يف طــاقم حمطــة الفــضاء الدوليــة  .  دولــة توجيهــه١٥تتــوىل 
يتبعهمـا تاكويـا    ، وسـوف    ٢٠١٥اخلامسة واألربعـني املزمعـة يف عـام         /للرحلة الرابعة واألربعني  

  .٢٠١٦التاسعة واألربعني املزمعة يف عام /أونيشي كعضو يف طاقم الرحلة الثامنة واألربعني
     وقـد  .  باسـتخدام بيئـة الفـضاء علـى مـنت حمطـة الفـضاء الدوليـة                اوتلتزم اليابان التزاماً قوي

، مبـا يف ذلـك      ٢٠١٤عـة يف عـام      أجرت الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي جتـارب متنوِّ        
زت الوكالــة وعــزَّ.  الــربوتني البلّــوري وجتــارب احليــاة البحريــة التجربتــان الــسابعة والثامنــة لنمــوِّ 

اليابانية الستكشاف الفـضاء اجلـوي أيـضاً اسـتخدام مرفـق كيبـو املكـشوف، مبـا يف ذلـك رصـد                       
ب وقـد اكتـس  . ونـشر سـواتل كيوبـسات   ) MAXI(كامل صفحة السماء بـصور األشـعة الـسينية      

إطالق هذه السواتل مزيداً مـن الـرواج يف الـسنوات األخـرية، ال سـيما بـني الـدول الـيت شـرعت              
  . وتعود كل هذه األنشطة بالفائدة على الناس حول العامل. مؤخراً يف استخدام الفضاء

وتعــاون مكتــب اســتخدام كيبــو مــن أجــل آســيا مــع وكــاالت الفــضاء املــشاركة يف       
ويف الوقـت احلـايل، ُيِعـد املكتـب         . الفـضاء يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ        امللتقى اإلقليمي لوكـاالت     

من أجـل شـباب البـاحثني واملهندسـني         " اجلاذبية الصفرية "سلسلة من التجارب الفضائية بشأن      
  . ٢٠١٥من املقرر إجراؤها يف أوائل عام 

    
    النقل الفضائي  

بـسيلون وعلـى متنـها    ، أُطلقت أول مركبة إطالق من طـراز إ ٢٠١٣سبتمرب /يف أيلول   
وهيـساكي هـو أول مقـراب       ). هيـساكي (مرصد الكواكب املطيايف الستبانة التفاعالت اجلوية       

 واملــشتري عــن بعــد اعتبــاراً مــن مــدار  املــرِّيخفــضائي يف العــامل لرصــد كواكــب مثــل الزهــرة و 
  . األرض حول

    
    استكشاف الفضاء  

، ٢- باإلعـداد للبعثـة هايابوسـا      حالياتقوم الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي         
 تـشرين  ٣٠وهي البعثـة املقبلـة للحـصول علـى عّينـة مـن كويكـب كربـوين املقـرر إطالقهـا يف                 

 وعودهتـا   ٢٠١٨، واليت ُيتَوقَّع وصوهلا إىل الكويكـب املـستهدف يف عـام             ٢٠١٤نوفمرب  /الثاين
  . ٢٠٢٠إىل األرض يف عام 
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العامليـة الـيت تتنـاول االستكـشاف الـدويل للفـضاء            وسوف ُتسهم اليابان يف املناقـشات         
يف املستقبل، كما تتشرف اليابان باستضافة املعرض الـدويل للعلـوم واهلندسـة يف اليابـان املقـرر                  

  .٢٠١٧ أو عام ٢٠١٦إقامته يف عام 
    

    االستشعار عن بعد  
أطـر  دأبت اليابان على تعزيز استخدام بيانـات سـواتل رصـد األرض بقـّوة مـن خـالل            

وسـتتوىل  . دولية من قبيل الفريق املختص برصد األرض واللجنـة املعنيـة بـسواتل رصـد األرض               
الوكالــة اليابانيــة الستكــشاف الفــضاء اجلــوي رئاســة اللجنــة املعنيــة بــسواتل رصــد األرض يف   
الــسنة املقبلــة، كمــا ســتقود حــدثاً متعلقــاً برصــد األرض خــالل مــؤمتر األمــم املتحــدة العــاملي    

ويف إطار التنـسيق الـذي سُتـسهم بـه اليابـان، ُعقـدت              . املعين باحلد من خماطر الكوارث    الثالث  
 إىل ٢٦ندوة آسيا واحمليط اهلادئ السابعة للمنظومة العاملية لنظم رصد األرض يف طوكيـو مـن               

تعـود علـى اجملتمـع نتيجـة لتطـور          الـيت   وقد ركّزت الندوة على الفوائـد       . ٢٠١٤مايو  / أيار ٢٨
 أهـداف األمـم املتحـدة العامليـة اخلاصـة بالتنميـة             حتقيـق عاملية لنظم رصد األرض حنـو       املنظومة ال 
  . املستدامة
اجملـال إلجـراء عمليـات رصـد طويلـة األمـد            ) GCOM(وُتتيح بعثة رصد التغري العـاملي         

ن هـذه البعثـة مـن     وتتكـوَّ . ومستمرة ضرورية لفهم آثار تغري املناخ على مـدى سـنوات عديـدة            
 لرصــد الــتغريات يف دوران املــاء وسلــسلة    GCOM-Wسلــسلة :  الــسواتل مهــا سلــسلتني مــن 

GCOM-C   وقد أطلقت الوكالة اليابانيـة الستكـشاف الفـضاء اجلـوي           .  لرصد التغريات املناخية
 GCOM-Wوسـوف ترصـد سلـسلة    . ٢٠١٢مايو / يف أيارGCOM-W (Shizuku)بنجاح الساتل 

الـسائل وسـرعة الريـاح فـوق احمليطـات ودرجـة حـرارة               دورة املاء، مثل خبار املـاء واملـاء          آليات
وُتسهم بعثـة رصـد الـتغري العـاملي، كمـا ُيـستدل مـن         . سطح مياه البحار وامتداد اجلليد وعمقه     

، ٢٠١٢سـبتمرب   /فعلـى سـبيل املثـال، يف أيلـول        . امسها، يف رصد التغريات املناخية حـول العـامل        
 اجلليـد البحـري يف احملـيط املتجمـد الـشمايل             أنَّ امتـداد   Shizukuأظهرت بيانات رصد الـساتل      

، املقـرر إطالقهـا يف   GCOM-Cوسترصـد سلـسلة    . وصل إىل أقـل قيمـة لـه منـذ أن بـدأ رصـده              
، البارامترات السطحية واجلوية املتعلقة بدورة الكربون والرصـيد اإلشـعاعي، مثـل             ٢٠١٦عام  

  . اجلليدالُسُحب واهلباء اجلوي ولون مياه البحر والنباتات والثلج و
ب العــاملي هــي تــشكيلة دوليــة مــن الــسواتل الــيت هتــدف إىل رصــد وبعثــة قيــاس الترسُّــ 

وقـد اسـُتهِلَّت هـذه مـن جانـب          . تساقط األمطار على الصعيد العاملي بدقة عالية وبتـواتر كـبري          
البعثة الوكالة اليابانية الستكـشاف الفـضاء اجلـوي واإلدارة الوطنيـة للمالحـة اجلويـة والفـضاء                  
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وقــد أُطلــق . يف الواليــات املتحــدة، وهــي تــضم جمموعــة مــن وكــاالت الفــضاء الدوليــة) ناســا(
ــاس الترسُّـــ    ــي لقيـ ــد األساسـ ــالق     املرصـ ــة اإلطـ ــطة مركبـ ــاح بواسـ ــاملي بنجـ  يف H-IIAب العـ

، وعلى متنها رادار التساقط املزدوج التردد الـذي اسـتحدثته الوكالـة       ٢٠١٤فرباير  /شباط ٢٨
ــة الستكــشاف ال  ــصاالت،     الياباني ــا املعلومــات واالت ــوطين لتكنولوجي فــضاء اجلــوي واملعهــد ال

وسـوف  . رتـه إدارة ناسـا    ب العـاملي، الـذي وفَّ     وجهاز التصوير باملوجات الصغرية لقياس الترسُّ     
ومـن  . ب العـاملي علـى املنظمـات املـستخِدمة يف الـزمن شـبه احلقيقـي       توزَّع بيانات قياس الترسُّ   
ادين التــشغيلية والتخفيــف مــن الكــوارث اجلويــة املائيــة، مثــل التنبــؤ املتوقــع أن ُتــستخدم يف امليــ

بالفيضانات وحتسني دقة الطقس الرقمي والتنبؤ باألعاصري، وكذلك يف جماالت البحـوث مثـل              
وقــد أكملــت الوكالــة اليابانيــة الستكــشاف الفــضاء  . إظهــار التغّيــرات يف دورة املنــاخ وامليــاه 

التحقـق االبتدائيـة مـن أجـل حتـسني دقـة البيانـات،              / املعـايرة  اجلوي أنشطة معايرة خالل مرحلة    
 خلدمـة توزيـع البيانـات الـساتلية     Gوشرعت يف توزيع البيانات على اجلمهور من خالل البّوابة  

  .لرصد األرض التابعة هلا
وفيما يتعلق برصد غازات االحتباس احلراري من الفضاء، يستطيع سـاتل رصـد غـازات                

، وهـو بعثـة مـشتركة بـني         ")إيبـوكي "أو  " غوسات"املعروف اختصاراً باسم    (االحتباس احلراري   
وزارة البيئــة واملعهــد الــوطين للدراســات البيئيــة والوكالــة اليابانيــة الستكــشاف الفــضاء اجلــوي،    

، أن يرصــد بدقــة تــوزُّع تركُّــزات غــازات االحتبــاس ٢٠٠٩ينــاير /الــذي أُطلــق يف كــانون الثــاين
، وللمــرة ٢٠١١أكتــوبر /ويف تــشرين األول. ي علــى مــستوى العــامل احلــراري يف الغــالف اجلــو 

ــة      ــة اليابانيـ ــة والوكالـ ــة واملعهـــد الـــوطين للدراســـات البيئيـ ــامل، متكَّنـــت وزارة البيئـ األوىل يف العـ
الستكشاف الفضاء اجلـوي مـن تـوفري أدلـة كميـة علـى فعاليـة تطبيـق البيانـات الـساتلية يف جمـال                         

  . ٢- وتقوم اليابان باستحداث الساتل غوسات. رصد غازات االحتباس احلراري
وفيما يتعلق برصد الغابات وتتبُّع الكربون، يف أعقاب عمليـات الرصـد الناجحـة للـساتل             
املــزوَّد بــرادار ذي فتحــة اصــطناعية ") ألــوس"املعــروف اختــصاراً باســم (م لرصــد األراضــي املتقــدِّ

ف عـن املنـاطق احلرجيـة وغـري احلرجيـة       وصـفيفة طوريـة، والـذي ميكنـه الكـش       Lعامل يف النطاق    
 ٢- وقياس مقدار الكتلة احليوية احلرجية فوق سطح األرض، جرى بنجـاح إطـالق الـساتل ألـوس         

 وصـفيفة طوريـة     Lد بأحـدث رادار ذي فتحـة اصـطناعية عامـل يف النطـاق               املـزوَّ ) ٢- أو دايتشي (
 أن جيــري ٢- ل ألــوسوميكــن للــسات. ٢٠١٤مــايو / أيــار٢٤ يف H-IIAبواســطة مركبــة اإلطــالق 

عمليات رصـد واسـعة النطـاق وباسـتبانة عاليـة مقارنـة بـسلفه؛ وبالتـايل سيـسهم بـشكل أكـرب يف               
رصــــد الغابــــات علــــى املــــستوى العــــاملي، وكــــذلك الكــــوارث واألراضــــي والزراعــــة وســــائر 

  .الرصد أنواع
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اطر وأخــرياً، ســوف ُيعقَــد مــؤمتر األمــم املتحــدة العــاملي الثالــث املعــين باحلــد مــن خمــ      
وسوف يستعرض املـؤمتر العـاملي التقـدم       . ، يف سنداي، اليابان   ٢٠١٥مارس  /الكوارث يف آذار  

بنـاء قـدرة األمـم واجملتمعـات علـى مواجهـة            : ٢٠١٥-٢٠٠٥إطار عمل هيوغو    "احملرز بشأن   
  .٢٠١٥ويطوِّر إطار العمل ملا بعد عام " الكوارث

    
    تل املالحةاللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسوا  

دأبـت اليابــان علـى املــشاركة علـى حنــو متواصـل ونــشط يف األنـشطة املتعلقــة باللجنــة        
وعلـى وجـه اخلـصوص، تـسهم اليابـان يف تعزيـز       . الدولية املعنية بالنظم العاملية لـسواتل املالحـة   

استخدام كوكَبـات متعـددة للـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة مـن خـالل دعـم املنظمـة اآلسـيوية                       
وُعقـدت حلقـة    . ٢٠١١سـبتمرب   /ست يف أيلـول   للنظم العاملية املتعددة لسواتل املالحة اليت تأسَّ      

عمل إقليمية سنوية للمنظمة اآلسيوية للنظم العاملية املتعددة لسواتل املالحة، هي حلقـة العمـل                
 تايلنـد،  اإلقليمية السادسة آلسيا وأوقيانوسيا بشأن النظم العامليـة لـسواتل املالحـة، يف بوِكـت،             

ــوبر / تـــشرين األول١١ إىل ٩مـــن  ــة   ٢٠١٤أكتـ ــة اليابانيـ ــا الوكالـ ــترك يف تنظيمهـ ــد اشـ ، وقـ
الستكشاف الفـضاء اجلـوي والوكالـة الوطنيـة التايلنديـة لتطـوير العلـوم والتكنولوجيـا ومركـز                   
حبــوث وتطبيقــات التحديــد الــساتلي للمواقــع وشــركة خــدمات النظــام الــساتلي شــبه الــسميت   

، ودعمتـها اللجنـة الدوليـة املعنيـة بـالنظم العامليـة لـسواتل املالحـة         Growing NAVISومـشروع  
  .والدائرة الدولية للنظم العاملية لسواتل املالحة

كذلك، دأبت اليابـان علـى تعزيـز النظـام الـساتلي شـبه الـسميت ونظـام التعزيـز القـائم                       
جنـة الدوليـة     الـسادس لل   ضافت اليابـان االجتمـاع    واستـ . على سـواتل النقـل املتعـددة الوظـائف        

املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة واالجتماع الـسابع ملنتـدى مقـدمي اخلـدمات يف طوكيـو،                 
وسوف تستضيف االجتماع الثاين عشر للّجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحـة يف              

  . ٢٠١٧عام 
    

    يط اهلادئ امللتقى اإلقليمي لوكاالت الفضاء يف آسيا واحمل  
يف عـام   ) امللتقـى (تأسَّس امللتقـى اإلقليمـي لوكـاالت الفـضاء يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ                   
وتشارك كل عـام يف امللتقـى،       .  لتعزيز األنشطة الفضائية يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ        ١٩٩٣

وهــو أكــرب مــؤمتر متعلــق بــشؤون الفــضاء يف آســيا واحملــيط اهلــادئ، وكــاالت فــضاء وأجهــزة    
ــة، مثــل وكــاالت األمــم املتحــدة، إىل جانــب شــركات وجامعــات      ــة ومنظمــات دولي حكومي

  . بلدا ومنطقة٣٠ومعاهد حبثية من أكثر من 
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وانعقـدت  . ٢٠١٣وقد احتفـل امللتقـى بالـذكرى الـسنوية العـشرين لتأسيـسه يف عـام                   
ــانوي مــن     ــدورة العــشرون للملتقــى يف ه ــسمرب / كــانون األول٦ إىل ٣ال ر  يف إطــا٢٠١٣دي

، وشـارك   " سنة مـن التجـارب يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ            ٢٠: ِقَيم من الفضاء  "املوضوع املعنون   
ــت نــام ووزارة التعلــيم والثقافــة والرياضــة         ــا أكادمييــة العلــوم والتكنولوجيــا يف فيي يف تنظيمه

 وتعكف اللجنـة  . والعلوم والتكنولوجيا يف اليابان والوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي        
 على جتديد امللتقى، وسـوف ُتعقَـد الـدورة احلاديـة والعـشرون للملتقـى               اقى حالي التنفيذية للملت 

، حيــث سُيــسهم إطــار الفريــق العامــل ٢٠١٤ديــسمرب / كــانون األول٥ إىل ٢يف طوكيــو مــن 
  . اجلديد يف تسوية املسائل املشتركة يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ من خالل امللتقى

امللتقــى احلاديــة والعــشرين، ســيجري حتــديث األفرقــة العاملــة يف اجملــاالت  وبعــد دورة   
كان امسـه أصـالً الفريـق العامـل املعـين برصـد           (الفريق العامل املعين بالتطبيقات الفضائية      : التالية
ــا الفــضاء   ) األرض كــان امســه أصــالً الفريــق العامــل املعــين   (والفريــق العامــل املعــين بتكنولوجي

كـان امسـه أصـالً      (م يف جمـال الفـضاء       والفريق العامل املعين بالتعلُّ   )  االتصاالت بتطبيقات سواتل 
وعــالوة علــى ذلــك، ســوف يوسِّــع ). م والتوعيــة يف جمــال الفــضاءالفريــق العامــل املعــين بــالتعلُّ

وحـدة  /الفريق العامل املعين باستخدام بيئة الفضاء أنشطته بشأن استخدام حمطة الفضاء الدوليـة     
وسوف يعمَّق كل فريق عامل التعـاون فيمـا   . ئ دورة فرعية عن استكشاف الفضاء    كيبو وُينش 

  . بني األفرقة العاملة
ــضمَّ    ــارير قُ  وســوف تت ــسية وتق ــة كلمــات رئي ــسات العام ــة مــن الوكــاالت  ن اجلل طري

وسوف ُتقدَّم أيضاً تقارير مرحليـة مـن كـل فريـق           . واملنظمات الرئيسية املعنية بالفضاء يف آسيا     
لفـضائية  ظام دعم إدارة الكوارث يف منطقة آسيا واحمليط اهلـادئ وبرنـامج التطبيقـات ا   عامل ون 

ب على الـصعيد اإلقليمـي إليفـاد بعثـات أساسـية          استعراض مدى التأهُّ   ْييف جمال البيئة ومبادرتَ   
معنيــة باملنــاخ والتعــاون اآلســيوي املفيــد مــن خــالل اســتخدام وحــدة كيبــو يف حمطــة الفــضاء     

ص حللقــة العمــل اإلقليميــة الــسادسة آلســيا وأوقيانوســيا بــشأن الــنظم   لك ملخَّــالدوليــة، وكــذ
  .العاملية لسواتل املالحة
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    املكسيك  
  ]باإلسبانية: األصل[

  ]٢٠١٤أكتوبر / تشرين األول٢٨[

اســتجابة لــدعوة مكتــب األمــم املتحــدة لــشؤون الفــضاء اخلــارجي، يــرد أدنــاه تقريــر      
  .ضائيةحكومة املكسيك عن األنشطة الف

. ز املكسيك التعاون الدويل على استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية             تعزِّ 
ويــتعني أن يــسترشد التعــاون الــدويل علــى اســتغالل الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه بــاألغراض  

ويتمثــل أحــد طــرق االســتفادة علــى أكمــل حنــو مــن التعــاون . الــسلمية، وفقــاً للقــانون الــدويل
  . يع اتفاقات التعاونالدويل يف توق

وحىت اآلن، أبرمت حكومة املكسيك، من خالل وكالة الفضاء املكـسيكية، اتفاقـات               
يرلنــدا الــشمالية آملكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى ومــع أملانيــا وأوكرانيــا وإيطاليــا وفرنــسا وامل

بـشرية ونقــل  والواليـات املتحـدة األمريكيـة، بـشأن مـسائل مـن قبيـل التعـاون وتنميـة املـوارد ال          
  .التكنولوجيا

، ُعقـدت يف إنـسينادا، باخـا        ٢٠١٤أكتـوبر   / تشرين األول  ٢٣ إىل   ٢٠ويف الفترة من      
كاليفورنيا، الندوة املشتركة بني األمم املتحدة واملكسيك بشأن تكنولوجيا الفـضاء األساسـية،             

ث العلمــي الــيت ركّــزت علــى منطقــة أمريكــا الالتينيــة والكــارييب وتــوىل تنــسيقها مركــز البحــ   
  .والتعليم العايل ووكالة الفضاء املكسيكية بالنيابة عن حكومة املكسيك

  :وكانت األهداف الرئيسية للندوة هي، يف مجلة أمور، التالية  
النظر يف بناء القدرات يف جمال تكنولوجيـا الفـضاء األساسـية وفـرص التعـاون               )أ(  

  اإلقليمي والدويل؛
ــسواتل   )ب(   ــرامج ال ــذ ب ــل تنفي ــا يف ذلــك يف جمــال رصــد األرض    حتلي ــصغرية، مب  ال

  وإدارة الكوارث ونظم اإلنذار املبكر؛
ملسائل املتعلقة بتنظيم بـرامج تطـوير تكنولوجيـا الفـضاء، مبـا يف ذلـك                ا معاجلة )ج(  

توزيع الترددات وختفيف احلطام الفضائي من أجل ضمان استدامة األنشطة الفضائية يف األمـد              
  .البعيد
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ــضيف     ــام     وســوف تست ــضائية يف ع ــة الف ــدويل للمالح ــؤمتر ال  يف ٢٠١٦املكــسيك امل
وســوف يــضمن املــؤمتر للمكــسيك مكانــاً مرموقــاً يف قطــاع الفــضاء . غواداالخــارا، خاليــسكو

  .الدويل ويتيح هلا إقامة حتالفات استراتيجية فيما يتعلق باملسائل املتصلة بالفضاء
  

    النرويج  
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٤نوفمرب /الثاين تشرين ١١[

للنرويج تقاليد قدمية العهد يف جمال الفضاء، وذلك إىل حد كـبري بـسبب موقعهـا عنـد                    
ويوجـد لـديها علمـاء مرموقـون يف عـّدة جمـاالت متعلقـة بالفــضاء،        . خطـوط العـرض الـشمالية   

. كمـا أهنـا مـن املـستخدمني الراسـخني لالتـصاالت الـساتلية واملالحـة الـساتلية ورصـد األرض          
وتتـضمن هـذه   . ولدى النرويج أيضاً صناعة فـضائية قـادرة علـى املنافـسة علـى الـصعيد الـدويل        

  .الورقة موجزاً قصرياً ألنشطة النرويج املتعلقة بالفضاء
    

    حبوث الفضاء  
وهـذا التركيـز ضـروري بـسبب        . االنروجيية يف جماالت قليلـة نـسبي      ز علوم الفضاء    تتركَّ  

 األنـشطة العلميـة الرئيـسية       وهتـتمُّ . واء مـن حيـث التمويـل والعـاملني        حمدودية املوارد، على الـس    
  . فيزياء الغالف اجلوي األوسط والعلوي والفيزياء الشمسية وعلم الكونب

وقاعدة أندويا مهمَّة لعلوم الفضاء يف النرويج حيث تشمل موقعـاً إلطـالق الـصواريخ              
القطبية الـشمالية لبحـوث الغـالف اجلـوي         العلمية كما يوجد هبا مرفق املرصد الدويل للمنطقة         

ــوي        ــالف اجلــوي األوســط والعل ــة الغ ــدار لدراس ــسو . األوســط باســتخدام نظــم لي ويف تروم
ت الالمتـرابط بـسرب     وسفالبارد، تقوم رادارات اجلمعية العلمية للمرفق األورويب لدراسـة التـشتُّ          

  .طبيعة طبقة األيونوسفري
وجييون بـدور نـشط يف عـدَّة مـشاريع فـضائية         ويضطلع علماء الدراسات الشمسية النر     

ــة، ويــشاركون مــشاركة جــادة يف مــشروع املرصــد الشمــسي واهليليوســفريي      ) SOHO(دولي
يف الواليـات   ) ناسـا (التابع لوكالة الفضاء األوروبية واإلدارة الوطنية للمالحة اجلويـة والفـضاء            

 البعثـة اليابانيـة هينـودي إىل احملطـتني          وُترَسـل البيانـات العلميـة املـستقاة مـن         . املتحدة األمريكية 
ــلو        ــة أوس ــات أورويب يف جامع ــز بيان ــوزَّع يف مرك ــاجل وت ــرول، وُتع ــفالبارد وت . األرضــيتني س

ويشارك العلماء النروجييون أيضاً يف بعثة ناسا الشمسية اجلديدة، وهـي بعثـة مرصـد ديناميـات                 
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ــام    ــيت أُطلقــت يف ع ــشمس، ال ــران. ٢٠١٠ال ــه /ويف حزي ــة   ٢٠١٣يوني ، أطلقــت أحــدث بعث
، مبـسامهة  )IRIS(مشسية، وهي بعثة مرصد املقياس الطيفي التصويري للمنطقة البينّية الشمـسية          

 الشمـسي وكـذلك تـوفري        البيانـات والنمذجـة النظريـة للجـو        ة فيما يتعلـق بتحليـل     نروجيية مهمَّ 
  .خدمة استقبال البيانات من الساتل عرب حمطة سفالبارد الساتلية

ذ علــى مــنت مركبــات فــضائية،   جتربــة، تنفَّــ٢٠لمــاء نروجييــون يف حــوايل ويــشارك ع  
ــسينية      مبــا ــة واألشــعة ال ــارات اجلــسيمية واجملــاالت الكهربائي يف ذلــك إجــراء حبــوث بــشأن التي

ــار ــستر   . والغب ــة كل ــة مــن أربعــة ســواتل ُتحلّــق يف    )Cluster(ويــشمل ذلــك بعث ، وهــي كوكب
وتعمـل جامعـة بريغـن      .  األبعاد للغالف املغنطيـسي    تشكيل حول األرض إلعداد خريطة ثالثية     

علـى اسـتحداث آلـة تـصوير مـن أجـل جهـاز رصـد التفـاعالت بـني الغـالف اجلـوي والفــضاء             
)ASIM ( م هذا اجلهاز لدراسة ظواهر الـربق       وقد ُصمِّ . يف حمطة الفضاء الدولية   كَّب  الذي سُير

والـوميض  ) sprites(الوميض األمحـر    الغامضة يف أعايل الغالف اجلوي األرضي واملعروفة باسم         
ــسفلي  ) jets(األزرق  ــوميض الـ ــون   ). elves(والـ ــضاء النروجييـ ــاء الفـ ــشارك علمـ ــضاً يف ويـ أيـ

، كمــا سيــشاركون يف بعــثيت )Rosetta(وروزيتــا ) Planck( بالنــك مــشاريع دوليــة مثــل بعــثيت
  ".Solar Orbiter"وبعثة " Euclid"وكالة الفضاء األوروبية املقبلتني ومها بعثة 

وتــسهم اهليئــة النروجييــة لرســم اخلــرائط أيــضاً إســهاماً نــشطاً يف اهليئــة الدوليــة املعنيــة      
بــدوران األرض والــنظم املرجعيــة، وذلــك مــن خــالل حتليــل قياســات النظــام العــاملي لتحديــد    

ــع والقياســات التداخل  ــدة  املواق ــدة القاع ــة املدي ــاء كــربى مبرصــد   اوجتــري حاليــ . ي ــة ارتق  عملي
  . بارد للقياس التداخلي املديد القاعدةسفال

وجتـري جامعـة   . وإضافة إىل ذلك، تشارك النرويج يف حبـوث اجلاذبيـة املتناهيـة الـصغر          
ترومسو أحباثاً بشأن تـشكّل الغبـار يف الفـضاء والغـالف اجلـوي العلـوي، وستـشارك يف جتربـة                

ــة الفـــضاء الدوليـــة   ــ. إلنتـــاج هـــذا الغبـــار علـــى مـــنت حمطـ ة النروجييـــة للعلـــوم وجتـــري اجلامعـ
والتكنولوجيا هي أيضاً أحباثاً بشأن النباتات علـى مـنت حمطـة الفـضاء الدوليـة، كمـا تستـضيف              

  .مرفق العمليات اخلاص بدعم املستعملني إلحدى التجارب الرئيسية على متنها
    

    رصد األرض  
ز النــرويج منــذ ســنوات عديــدة علــى تطــوير تطبيقــات رصــد األرض لغـــرض         ُتركِّــ   

وكانـت احتياجـات املـستعملني الـوطنيني هـي القـوة            . تخدامها يف املناطق البحريـة والقطبيـة      اس
الدافعــة يف هــذا الــصدد، معــزَّزة بالتعــاون الوثيــق مــع املــستعملني الرئيــسيني ومعاهــد البحــوث   
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ومن أمثلة ذلك الصور الساتلية الرادارية اليت أصـبحت أداة أساسـية إلدارة        . والقطاع الصناعي 
. طق البحريــة النروجييــة الــشاسعة، وخــصوصاً بــاالقتران ببيانــات نظــام حتديــد اهلويــة اآليل   املنــا

د ويف رصـد    وُتستخدم الرادارات الساتلية أيضاً يف دراسة ذوبان الطبقة اجلليدية الدائمة التجمُّـ           
والنــرويج عــضو نــشط يف املنظمــة . املنــاطق املعّرضــة خلطــر االنزالقــات الــصخرية والتــسونامي 

  ). يومتسات(روبية الستغالل سواتل األرصاد اجلوية األو
حمطـات سـاتلية يف كـل مـن سـفالبارد            وُتشغِّل شركة خـدمات كونغـسبورغ الـساتلية         

وترومسو وغرميستاد وديب يف اإلمارات العربية املتحدة وسنغافورة وجنـوب أفريقيـا، وكـذلك              
طــات األرضــية عــدداً كــبرياً مــن  وتــدعم هــذه احمل. يف حمطــة تــرول يف القــارة القطبيــة اجلنوبيــة 

ــ. م خــدمات يف الــزمن شــبه احلقيقــي الــسواتل الوطنيــة والدوليــة، وُتقــدَّ  سم اخلــدمات الــيت وتتَّ
  . من املوثوقيةجداتقدمها هذه احملطات بدرجة عالية 

    
    الصناعة  

يشارك القطاع الصناعي النروجيي، يف مجلـة أنـشطة أخـرى، يف حمطـة الفـضاء الدوليـة                   
ــ ــان  ومركبـ ــالق آريـ ــصاالت    ٥ات اإلطـ ــد األرض واالتـ ــواتل رصـ ــضائية وسـ ــب الفـ  واملقاريـ
. والشركات الرئيسية يف صـناعة الفـضاء النروجييـة هـي تيلينـور وجمموعـة كونـسربغ               . واملالحة

ع الـــصناعة الفـــضائية النروجيـــي    بلـــغ حجـــم األعمـــال التجاريـــة يف قطـــا    ٢٠١٣ويف عـــام 
  .ملائة منها من الصادرات يف ا٧٠ى حنو  كرونة، تأتَّباليني ٦ر٣
    

    االتصاالت  
د ثلثـي   تستأثر االتصاالت بنصيب األسد من الصناعات الفضائية النروجيية، حيث تولِّـ            

وشركة تيلينور هي الـشركة الرئيـسية، وهـي         . حجم األعمال التجارية السنوية يف هذا القطاع      
مــة الدوليــة لالتــصاالت الــساتلية املنظ(ُتقــدِّم خــدمات ومنتجــات لالتــصاالت الــساتلية املتنقّلــة 

دة وخبـدمات   والبثّ التلفزيوين، وبقدر متزايد، للنظم الساتلية اخلاصة بالوسائط املتعدِّ        ) البحرية
وتـساهم عـدة شـركات نروجييـة بـدور نـشط يف سـوق االتـصاالت                 . النطاق الترددي العـريض   

  .الساتلية البحرية
    

    رصد حركة السفن وكشف االنسكابات النفطية  
 أول سـاتل نروجيـي لرصـد حركـة الـسفن بواسـطة نظـام حتديـد                  ٢٠١٠أُطلق يف عـام       

ر اخلرائط األوىل حلركـة الـسفن الـسنوية    وقد وفَّ . AISSat-1اهلوية اآليل الفضائي، وهو الساتل      
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وأُطلـق الـساتل    . وأثبت هذا الـساتل جناحـه الكـبري       . يف منطقة القطب الشمايل، وما زال يعمل      
AISSat-2٢٠١٤يوليه / يف متوز بنجاح.  
ر شركة كونسربغ للخدمات الساتلية خدمات الرصد الساتلي لعمليـات التفريـغ            وتوفِّ  

واجلمــع بــني . غـري املــشروع واالنــسكابات النفطيــة الَعَرضــية يف البحـر واإلبــالغ الــسريع عنــها  
تل  وكشف االنـسكابات النفطيـة بواسـطة الـسوا     AISSat-1حتديد هوية السفن بواسطة الساتل      

  .الة لتحديد هوية امللّوثنيالرادارية هو أداة فعَّ
    

    املالحة الساتلية  
ساع أراضـــي النـــرويج ومياههـــا اإلقليميـــة، واخنفـــاض كثافتـــها الـــسكانية، نظـــراً التِّـــ  

وموقعها الذي يتدرَّج من املناطق شبه القطبية إىل املناطق القطبيـة، فإهنـا تـستفيد بدرجـة هائلـة                 
  .لساتلية املستند إىل النظام العاملي لتحديد املواقعمن نظام املالحة ا

) غـاليليو (وتشارك النرويج بدورها يف تطوير النظام العـاملي األورويب لـسواتل املالحـة                
بـــصفتها عـــضوا يف وكالـــة الفـــضاء األوروبيـــة، وكـــذلك مـــن خـــالل اتفاقـــات التعـــاون مـــع  

  .األورويب االحتاد
    

    البنية التحتية  
ع وتتمتَّــ.  علــى خطــوط العــرض العليــا قيمــة كــبرية ألنــشطتها الفــضائية ملوقــع النــرويج  

النرويج، وخصوصاً منطقيت مشال النرويج وسفالبارد، مبزايا جغرافية مفيـدة فيمـا يتعلـق برصـد                
  .الشفق القطيب الشمايل واالتصال بالسواتل اليت تدور يف مدار قطيب

ــبة         ــدويا مناس ــدة أن ــن قاع ــق م ــيت ُتطلَ ــصواريخ ال ــة    وال ــواهر املرتبط ــة الظ ــاً لدراس متام
بالتفـــاعالت بـــني الـــشمس واألرض، ألنَّ أنـــدويا تقـــع أســـفل املنطقـــة الوســـطى مـــن احلـــزام   

ويستطيع العلمـاء   . املغنطيسي الذي حييط بالقطب الشمايل، حيث يبلغ النشاط الشفقي ذروته         
ريــاح الشمــسية اســتخدام صــواريخ الــسرب الــيت ُتطلــق مــن ســفالبارد لدراســة التفــاعالت بــني ال 

  .والنتوء املغنطيسي القطيب قرب القطب الشمايل املغنطيسي
ومنطقتا مشال النرويج وسـفالبارد مناسـبتان متامـاً مـن حيـث املوقـع لدراسـة العمليـات            

وميكن لتلـك العمليـات   . اليت جتري يف الفضاء القريب من األرض فوق منطقة القطب الشمايل         
 يف  هنريكسنوُيعـّد مرصـد كييـل       .  اليت تطرأ علـى املنـاخ العـاملي        راتأن تقدِّم دالئل على التغيُّ    

  . من املرافق الرئيسية يف العامل لرصد الشفق القطيبواحداًسفالبارد 
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 مـرة   ١٤ومتر السواتل اليت تدور يف مدار قطيب بـالقرب مـن القطـبني الـشمايل واجلنـويب                    
ــوم ــسات األرضــية الواقعــة يف ســفالبارد هــ   . يف الي ــات   وحمطــة سفال ــة املركب ــة ملراقب ي حمطــة مثالي

ــة    نَّ الفــضائية وإرســال البيانــات، أل  هــذه احملطــة تــستطيع أن تــرى مجيــع مــدارات الــساتل اليومي
وبفضل القدرات األخرى اليت تضيفها حمطة ترول األرضية الكائنـة يف كـوين مـود      . األربعة عشر 

  .وصيل البيانات فيما بني القطبنيالند يف القارة القطبية اجلنوبية، متتلك النرويج قدرة على ت
    

     الفضائياحلطام  
ُتسهم النرويج بنـشاط يف رصـد احلطـام الفـضائي وتـشارك يف برنـامج وكالـة الفـضاء                       

ي الـدور الـذي ميكـن أن يؤّديـه          وجيري يف هذا السياق تقصِّ    . األوروبية للتوعية بأحوال الفضاء   
  .مرفق األورويب لدراسة التشّتت الالمترابطنظام رادارات البحوث التابع للجمعية العلمية لل

    
    إسبانيا  

  ]باإلسبانية: األصل[
  ]٢٠١٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٤[

 اآلليات الدولية للتعاون على استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه استعراض  
    األغراض السلمية يف

وعلى مدى أكثـر مـن      . ءق إسبانيا أمهية فائقة على التعاون الدويل يف مسائل الفضا         تعلِّ  
 عاماً، شاركت إسبانيا على حنو متواصل يف التعاون فيمـا خيـص شـؤون الفـضاء اخلـارجي                   ٥٠

مع الدول واملنظمات الدولية األخرى، وهي مستمرة يف االضطالع بأغلب أنشطتها الفـضائية             
 مبـشاريع   ومع تطـور الـصناعة الفـضائية اجلويـة احملليـة، اضـطُلع أيـضاً              . أخرىبالتعاون مع دول    

إسبانيا ُتـدرك التـأثري اإلجيـايب اهلائـل الـذي كـان التعـاون الـدويل ميارسـه دائمـاً،                     أنَّ  وطنية، بيد   
  .وما زال ميارسه، على تنمية القطاع الفضائي اجلوي اإلسباين

    
     املتعدد األطرافالتعاون  

. األطــرافُيـضطلع بعـدد كـبري مـن أنـشطة إســبانيا الفـضائية يف إطـار التعـاون املتعـدد            
ــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف       ففــي داخــل األمــم املتحــدة، تنتمــي إســبانيا إىل عــضوية جلن

 إســبانيا طــرف يف أربــع مــن  وعــالوة علــى ذلــك، فــإنَّ . ١٩٨٠األغــراض الــسلمية منــذ عــام  
معاهــدة املبــادئ املنظمــة : معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املعنيــة بالفــضاء اخلــارجي، وهــي  
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 يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلـك القمـر واألجـرام           ألنشطة الدول 
؛ واالتفاق اخلـاص بإنقـاذ املالحـني        ١٩٦٧لسنة  ) معاهدة الفضاء اخلارجي  (السماوية األخرى   

اتفــاق (الفــضائيني وإعــادة املالحــني الفــضائيني ورد األجــسام املطلقــة يف الفــضاء اخلــارجي        
اقية املسؤولية الدولية عـن األضـرار الـيت حتـدثها األجـسام الفـضائية               ؛ واتف ١٩٦٨لسنة  ) اإلنقاذ

ــسؤولية ( ــة امل ــسنة ) اتفاقي ــضاء اخلــارجي     ١٩٧٢ل ــة يف الف ــسجيل األجــسام املطلق ــة ت ؛ واتفاقي
ــة التــسجيل(  الــيت ُنــشرت وقــت اعتمادهــا يف  ت،ومجيــع هــذه املعاهــدا . ١٩٧٦لــسنة ) اتفاقي

  . نون منطبق يف إسبانيااجلريدة الرمسية، ُتعترب مَشكِّلة لقا
وإســبانيا عــضو أيــضاً يف االحتــاد الــدويل لالتــصاالت وهــي، هبــذه الــصفة، طــرف يف       

معاهـديت االحتـاد األساســيتني، ومهـا دســتور واتفاقيـة االحتــاد الـدويل لالتــصاالت، اللـتني يعــود       
نيا إىل ويف جمــال االتــصاالت الــساتلية، تنتمــي إســبا . ١٩٩٢تــاريخ نــسختهما احلاليــة إىل عــام 

واملنظمــة الدوليــة لالتــصاالت ) نتلــسات ســابقاًإ( لــسواتل االتــصاالت لدوليــةعــضوية املنظمــة ا
ــة   ــساتلية املتنقل ــة ســابقاً   (ال ــساتلية البحري ــصاالت ال ــة لالت ــة  ) املنظمــة الدولي واملنظمــة األوروبي

 لـسواتل االتــصاالت، حيــث صــدقت وقــت اعتمادهــا علــى االتفاقيــات واالتفاقــات التــشغيلية، 
 عليها الحقاً واليت خصخصت أصول هذه املنظمـات الـثالث           دخلتوكذلك التعديالت اليت أُ   

 يف ١٩٩٢وتـشارك إسـبانيا أيـضاً منـذ عـام        . وغّيرت هيكلها الداخلي لكي تتكيف لإلصـالح      
نظـام التتبـع     - النظام الفـضائي لتتبـع الـسفن املـستغيثة        (النظام الساتلي الدويل للبحث واإلنقاذ      

، وهو نظام من الـسواتل ُيـستخدم للبحـث واإلنقـاذ            )اذنقإلسواتل ألغراض البحث وا   املعان بال 
  .يف حاالت حتطم السفن وسائر الطوارئ، حيث ُتسهم يف الربنامج جبزء من القطاع األرضي

، ١٩٨٦وتضطلع إسبانيا داخل االحتاد األورويب، الذي تنتمـي إىل عـضويته منـذ عـام                  
وعـالوة  . لمالحـة الـساتلية ونظـام كوبرنيكـوس لرصـد األرض     بدور رئيسي يف نظـام غـاليليو ل      

علــى ذلــك، تــشارك اجلامعــات والــشركات اإلســبانية بقــدر متزايــد يف بــرامج العلــوم اإلطاريــة 
  .  األورويباداملتتالية التابعة لالحت

وتضطلع إسبانيا، باعتبارها عضواً يف وكالة الفضاء األوروبية، بدور أكثـر أمهيـة حـىت                 
إســبانيا شــاركت منــذ البدايــة يف اجلهــود     أنَّ وينبغــي يف هــذا الــصدد اســتذكار    . مــن ذلــك 

األوروبية يف جمـال الفـضاء، حيـث انـضمت إىل عـضوية املؤسـسة األوروبيـة لبحـوث الفـضاء،                     
 واحـدة مـن مؤسـستني إقليميـتني فقـط معنيـتني بالفـضاء، يف                آنذاكعندما كانت هذه املؤسسة     

ل مــن املؤســسة األوروبيــة لبحــوث الفــضاء واملنظمــة   وعنــدما اســُتعيض عــن كــ . ١٩٦٤عــام 
ــات اإلطــالق     ــا املكرســة ملركب ــة هل ــزة إطــالق     (املوازي ــة لتطــوير وصــنع أجه ــة األوروبي املنظم

 إسـبانيا عـضواً مؤسـساً للوكالـة لـدى      ارتبوكالـة الفـضاء األوروبيـة، صـ     ) املركبات الفـضائية  
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هذا الدور الذي اضـطلعت بـه إسـبانيا     وبسبب  .  اليت أنشأهتا  ١٩٧٥تصديقها على اتفاقية سنة     
يف وكالة الفضاء األوروبية، كانت من بني الـدول الثمـاين عـشرة الـيت اشـتركت يف بنـاء خمتـرب              

ــ التــابع فــضاءحبــوث مــداري، هــو سبيــسالب، مــن أجــل إطالقــه علــى مــنت مكــوك ال    إلدارة ل
  ). ناسا(للوطنية للمالحة اجلوية والفضاء 

ــام    ــبان١٩٨٦ويف عـ ــ، أنـــشأت إسـ ــاً عامـ ــة  ايا كيانـ ــة التكنولوجيـ ــز التنميـ ــو مركـ ، هـ
وتـشارك  . الصناعية، كُـرِّس إلدارة مـشاركة الـشركات اإلسـبانية وتعزيزهـا يف بـرامج الوكالـة                

إسبانيا بنشاط يف مجيع برامج وكالة الفضاء األوروبية، اليت تتـراوح بـني علـوم الفـضاء ورصـد            
 املـالح   وعالوة علـى ذلـك، فـإنَّ      . ما إىل ذلك   الصغرية واالتصاالت و   ذبيةاألرض وجتارب اجلا  

، الذي ارتاد الفضاء اخلارجي مرتني، وكان يف املـرتني ضـمن   )بدرو دوكي(الفضائي اإلسباين  
ويف عــام . حــني الفــضائيني األوروبــيني  بعثــة تعاونيــة دوليــة، هــو أيــضاً عــضو يف ســلك املالَّ      

رت فضاء األوروبيـة، حيـث وفَّـ       صاٍف يف وكالة ال    مساهم، كانت إسبانيا سادس أكرب      ٢٠١٤
ويقـع مرفقـان رئيـسيان تابعـان        .  يف املائـة مـن ميزانيـة الوكالـة         ٥ مليون يورو أي حنو      ١٣٩هلا  

للوكالة يف األراضي اإلسبانية، ومها املركز الفلكي الفضائي األورويب يف منطقة مدريـد وحمطـة    
  . تتبع الفضاء السحيق يف سيربيروس

الة الفـضاء األوروبيـة، واحـدة مـن الـدول اخلمـس عـشرة        وإسبانيا هي، من خالل وك      
ــة   ــشاركة يف حمطــة الفــضاء الدولي ــد مــن     . امل ــاء العدي ــشركات اإلســبانية يف بن ــد ســامهت ال وق

وبغيـة إتاحـة هـذه املـشاركة،     . التجهيزات اليت تشكل جزءاً من معـدات حمطـة الفـضاء الدوليـة     
. ١٩٩٨حطـة الفـضاء الدوليـة لـسنة          احلكـومي الـدويل اخلـاص مب       قصدقت إسبانيا على االتفـا    

ويشكل االتفاق احلكومي الدويل ومجيع االتفاقـات ومـذكرات التفـاهم األخـرى املـصاحبة لـه                 
طار قانوين ممتاز ُيمكن استخدامه كنمـوذج للمبـادرات         إواالتفاق هو   . قانوناً مطبقاً يف إسبانيا   

  . اء اخلارجي التعاون يف جمال الفضشأنالدولية اليت ستتخذ يف املستقبل ب
ــة           ــة أخــرى معني ــة أوروبي ــشط يف وكال ــضاً عــضو مؤســس وعــضو ن وإســبانيا هــي أي

  . ١٩٨٦بالفضاء، هي املنظمة األوروبية الستغالل سواتل األرصاد اجلوية اليت أُنشئت يف عام 
    

     الثنائيالتعاون  
ــائي،     ــات امل احتــتفظ إســبانيا بعالقــات وثيقــة جــد  علــى املــستوى الثن تحــدة  مــع الوالي

، إذ ترتبط معها مبعاهدات تقـضي بالتعـاون الـدائم يف جمـال الفـضاء                ١٩٦٠األمريكية منذ عام    
 للطـرفني حيـث مسحـت       جـدا وقد كانـت هـذه املعاهـدات مهمـة          . منذ ذلك التاريخ حىت اآلن    
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ة حمطـات فـضائية يف األراضـي اإلسـبانية مـن أجـل تتبـع املركبـات                   عـدَّ  ةللواليات املتحدة بإقام  
ية املأهولـة وغـري املأهولـة علـى الـسواء وأفـادت إسـبانيا مـن خـالل تـدريب العديـد مـن                         الفضائ

  .العاملني التقنيني على إدارة هذه احملطات
ــبالوماس         ــة يف ماسـ ــا الكائنـ ــات ناسـ ــان حملطـ ــصوص، كـ ــه اخلـ ــى وجـ ) ١٩٦٠(وعلـ

ــرامج الواليــات املتحــدة   ) ١٩٦٧(وفرســنيديالس ) ١٩٦٦(وســيربيروس  ــارز يف أوىل ب دور ب
وعـالوة علـى ذلـك، كـان حملطـة          . املأهولة، وهي بعثات مركـوري وجيمنـاي وأبوللـو القمريـة          

 مـن ثـالث حمطـات مـن هـذا القبيـل علـى        حـدة ، وهـي وا   )١٩٦٤(التتبع روبليـدو دي شـافيال       
 علـى حنـو مـشترك مـع        حاليـا الصعيد العاملي تشكِّل شبكة الفضاء السحيق التابعة لناسـا وُتـدار            

تكنولوجيا الفضائية اجلوية يف إسبانيا، دور رئيـسي علـى الـسواء يف تتبـع بعـثيت           املعهد الوطين لل  
 إىل استكــشاف اجملموعــة الشمــسية مثــل  اميــةأبوللــو القمــريتني وبعثــات ناســا غــري املأهولــة الر 

  . املرِّيخمارينر وبايونري وفوياجري وفايكينغ وكاسيين ومركبات استكشاف سطح 
ــع األرينوســيلو إلطــال     ــذي دخــل حيِّــ   وكــان موق ــصواريخ، ال ــام  ق ال ــشغيل يف ع ز الت
ــسنني،  . ، هــو أيــضاً مثــرة اتفــاق تعــاوين بــني إســبانيا والواليــات املتحــدة    ١٩٦٦ وعلــى مــر ال

استخدمت الواليات املتحدة وبلدان أوروبية خمتلفة على السواء مرفق اإلطالق، الـذي مـا زال          
ات، هو أيـضاً مثـرة اتفـاق تعـاوين بـني       أول ساتل إسباين، إنتاس    قوكان إطال . يعمل حىت اليوم  

وقد ُبين الساتل يف إسبانيا وأُطلـق علـى مـنت    . املعهد الوطين للتكنولوجيا الفضائية اجلوية وناسا 
  .١٩٧٤صاروخ دلتا من الواليات املتحدة يف عام 

ومن جوانب التعاون األخرى يف جمال الفضاء بني إسبانيا والواليـات املتحـدة اجلـديرة               
ــذكِّ باملالح ــيت وقَّ ظــة م ــاهم ال ــام   رة التف ــدان يف ع ــا البل ــدة   ١٩٨٣عه ــة املعاه  وُرفعــت إىل مرتب

وك الفـضاء بـاهلبوط يف حالـة الطـوارئ يف مطـارات             ، والـيت تـسمح ملكُّـ      ١٩٩١الدولية يف عام    
ويـسند هـذا االتفـاق الثنـائي إىل معاهـدة الفـضاء اخلـارجي               ).  وثاراغوثـا  ورونم(نة  إسبانية معيَّ 
  .سق معهما متاماًنقاذ ويتَّواتفاق اإل
بعالقـات  ) مدريـد (وأخرياً، حيتفظ مركز البيولوجيا الفلكيـة يف توّرخيـون دي أردوث               

ونتيجـة  . وثيقة مع ناسا بـالنظر إىل أنـه شـريك منتـسب ملعهـد البيولوجيـا الفلكيـة التـابع لناسـا               
 بعثـة املختـرب العلمـي       هلذه العالقات، ومن خالل اتفاق تعاوين ثنائي حمدَّد، شاركت إسبانيا يف          

ر املركــز حمطــة الرصــد البيئــي املتنقلــة الــيت تعمــل علــى مــنت  التابعــة لناســا، حيــث وفَّــاملــرِّيخإىل 
وقـد ُبـين يف إسـبانيا هـوائي     . ٢٠١٢ يف عـام     املرِّيخالروبوت كُريوزييت منذ هبوطه على سطح       

  . عايل الكسب يسمح باالتصال املباشر بني كُريوزييت واألرض
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، أبرمت إسبانيا معاهـدة ثنائيـة مهمـة أخـرى بـشأن التعـاون يف جمـال                  ٢٠٠٦ عام   ويف  
وُيمكن اعتبار هذا الصك معاهـدة إطاريـة منوذجيـة ألنـه            . الفضاء اخلارجي مع االحتاد الروسي    

يــشمل جوانــب عديــدة للتعــاون يف جمــال الفــضاء علــى الــسواء علــى مــستوى احلكومــة وبــني    
 علــى الــسواء بعمليــات اإلطــالق واستكــشاف الفــضاء       قتتعلــ الكيانــات اخلاصــة، وأنــشطة   

  . اخلارجي واستخدامه، سواًء علمياً أو جتارياً
د املعاهدة الشروط اليت حتكـم إبـرام االتفاقـات الالحقـة والعقـود احملـددة املتعلقـة                  وحتدِّ  

ج وهكـذا، تـنص املعاهـدة علـى ختطـيط وتنفيـذ الـربام             . بكل من األنشطة اليت تتناوهلـا املعاهـدة       
واملشاريع املشتركة؛ وتنظم تبادل املعلومات العلمية والتقنية بني األطـراف، مبـا يف ذلـك محايـة                 

 السرية وحقوق امللكية الفكرية؛ وتعتمد مبدأ اإلعفـاء املتبـادل مـن املـسؤولية، وهـو                 ملعلوماتا
د املـواد   أمر منطي يف املشاريع الفضائية املشتركة؛ وتيسر التخليص اجلمركي للموظفني واستريا          

 ربامجالفضائية وتصديرها بني البلدين؛ وكذلك توفري املساعدة التقنية والوصول املتبـادل إىل الـ             
وُتـسوَّى الرتاعـات وّديـاً مـن خـالل          . واملشاريع الوطنية والدولية اليت تـشمل كـل مـن الطـرفني           

  . يها الطرفاناملشاورات بني الطرفني، وإذا لزم األمر، باإلحالة إىل حمكمة حتكيمية يتفق عل
    

     الدويل على مستوى الكيانات والشركاتالتعاون  
وليست أقل أمهيةً أنشطة الكيانات اإلسبانية اليت تشمل التعـاون مـع شـركات خاصـة                  

  . وفيما يلي بعض األمثلة على مثل هذا التعاون. وكيانات أخرى تابعة لبلدان أخرى
ئية بواسطة نظـم إطـالق خاصـة تابعـة          حىت اآلن، أطلقت إسبانيا مجيع أجسامها الفضا        

  ).سويوز(وروسيا ) آريان(للواليات املتحدة وأوروبا 
 األورويب، املـسؤول    Arianespaceة شركات إسـبانية يف احتـاد الـشركات          وتشارك عدَّ   

  .عن تسويق صواريخ آريان، وُتسهم مباشرة يف بناء مركبة اإلطالق آريان
 ببنــاء مجيــع ســواتله بالتعــاون مــع Hispasatاين وقــام مــشغِّل ســواتل االتــصاالت اإلســب  

لديــه شـركة فرعيــة يف الربازيـل لتــسويق خـدمات نظــام    أنَّ شـركات أمريكيـة وأوروبيــة، كمـا    
  .سواتل أمازوناس عرب األطلسي

ــسرية      ــشركة السوي ــشأت ال ، Swiss Space Systems (S3)ويف األشــهر األخــرية، أن
 بالفضاء اجلوي، احتـاد شـركات خـاص يعتـزم إطـالق             بالتعاون مع عّدة شركات إسبانية معنية     

ــن         ــدارات أرضــية، م ــضائية صــغرية إىل م ــة، وكــذلك أجــسام ف ــة مأهول رحــالت دون مداري
  ). جزر كناري(األراضي اإلسبانية 
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 QB50ى ويشارك عدد من صانعي السواتل يف اجلامعات اإلسـبانية يف املـشروع املـسمَّ        
، حتـت قيـادة     )لـك سـواتل كيوبـسات والـسواتل النوانويـة         مبـا يف ذ   ( سـاتالً صـغرياً      ٥٠إلطالق  

  . معهد فون كارمان لدينميات السوائل يف بروكسل
    

    االستنتاج  
ــشطة          ــشفافية يف أن ــز ال ــستقبل لتعزي ــة مناســبة يف امل ــدابري دولي ــدعم إســبانيا اعتمــاد ت ت

نــشطة وهــي تــدعم أيــضاً وضــع لــوائح متعــدد األطــراف لــضمان اســتدامة أ . الفــضاء اخلــارجي
الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، مثل اقتراح االحتـاد األورويب بوضـع مدونـة لقواعـد الـسلوك                   

  . تنظِّم أنشطة الدول يف الفضاء اخلارجي
والتعاون الـدويل يف مـسائل الفـضاء هـو، بالنـسبة إلسـبانيا، أساسـي علـى الـسواء مـن                        

 أجـل جعـل التنميـة املـستدامة ممكنـة      أجل ضمان أمان بيئة الفضاء وأمنها يف األمد البعيـد ومـن         
 .جلميع البلدان

 


