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 مقدمة  - أول  

في الدورة التاسـعة والمميـين للةنة الفرةية العلمية والتقنية التابعة للةنة اسـتمدال الفضـاء المارجي في  -1
الفريق العامل المعني باســـــتدامة أنشـــــطة الفضـــــاء المارجي في األمد ، اتفق 2022األغراض اليـــــلمية، في عال 

البعـيد الـتابل للةـنة الفرةـية على أن ـيدعو الربيس، بعـد الـدورة الـتاســــــــــــــعـة والمميــــــــــــــين للةـنة الفرةـية وـ دعم من 
لمتحدة األمانة، الدول األعضــاء في اللةنة والمنظمات التي تتمتل بمر م مراقد دابم لدا اللةنة و يانات األمم ا

ــلة من الفقرتين   ــلة، ورحنا باألح ال ذات الصـــــ ــاليد   16و  15ذات الصـــــ من اإلطار المرجعي للفريق العامل وأســـــ
من اإلطار المرجعي  6و  4عمله وخطة عمله، إلى تقديم معلومات وآراء بشــــــــضن الموارــــــــيل الواردة في الفقرتين  

 (.8، المرفق الثاني، الفقرة A/AC.105/1258وأساليد العمل وخطة العمل، وذلك في ش ل ُيعتبر مناسبا )

ــباط/فبراير   25وفي تعميم مؤرخ  -2 ــاء في اللةنة والمنظمات التي تتمتل 2022شــــ ، دعيت الدول األعضــــ
المعلومات واآلراء. وقد أعدَّت بمر م مراقد دابم لدا اللةنة و يانات األمم المتحدة ذات الصـــــــــلة إلى تقديم ح   

 األمانة ح   الم  رة باالستناد إلى الردود الواردة استةابة لتلك الدعوة.
  

 الردود الواردة من الدول والمنظمات  - ثانيا  
 

 كندا  

 [2022أيلول/سبتمبر  12]
 

هية  كندا: معلومات مستكملة عن نهجها في اإلبالغ من أجل التنفيذ الطوعي للمبادئ التوجي  
للجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية بشأن استدامة أنشطة الفضاء  

 الخارجي في األمد البعيد 
اعتمدت لةنة اســـــــــــتمدال الفضـــــــــــاء المارجي في األغراض اليـــــــــــلمية، في دورت ا الثانية واليـــــــــــتين المعقودة في  

بشــضن اســتدامة أنشــطة الفضــاء المارجي في   21عددحا  ، الديباجة والمبادئ التوجي ية البالغ 2019حميران/يونيه  
المرفق الثـاني(. وفي الوقـت نفيــــــــــــــه، شــــــــــــــةعـت اللةنـة الـدول والمنظمـات و   163الفقرة  ،A/74/20األمـد البعيـد )

التوجي ية إلى أقصــــــــى حد مم ن وعملي.  الح ومية الدولية على اتماذ تدابير طوعا  لضــــــــمان تنفي  ح   المبادئ  
 و ندا تؤيد بقوة ح   المبادئ التوجي ية وتشةل جميل األطراف على اتماذ تدابير لتنفي حا.

 وتود  ندا، في ح ا الوقت، أن تقدل ملمصــــــــــــــا لحالة تنفي  بعج المبادئ التوجي ية. و اســــــــــــــتمدال الن   العملي 
ظمى وأيرلندا الشــــــــــــــمالية في اإلب ع عن التنفي ، على النحو المبين في  ال ي تتبعه المملكة المتحدة لبريطانيا الع

( والثامنة والمميــــــــــــين A/AC.105/C.1/2020/CRP.15دورتي اللةنة الفرةية والتقنية اليــــــــــــابعة والمميــــــــــــين )
(A/AC.105/C.1/2021/CRP.16 ييــــر  ندا أن تقدل ملمم عال ،)عن حالة تنفي  المبادئ التوجي ية.  2022

قبل الدورة اليــتين للةنة الفرةية العلمية والتقنية. وســيتات التقرير    2022 ندا تقرير التنفي  المفصــل لعال وســتقدل 
 أيضا  ورقة اجتماع للدورة اليتين.

ــاء الكندية لعال  ــتراتيةية الفضـ ــمن اسـ ــابية جديدة 2019وتتضـ ــتراتيةية فضـ ــاف والميال واالبتكارا اسـ ــتكشـ ، "االسـ
الرقابي لألنشـــــــــطة ذات الصـــــــــلة بالفضـــــــــاء لضـــــــــمان أن ا توفر  التنظيمي  إطار  ندا لكندا"، التماما باســـــــــتعراض

ــتراتيةي من أجل األمن القومي،  ــراف االســ ــناعة، وتحاف  على اإلشــ ــد لقطاع الصــ ــتةابة في الوقت المناســ االســ
ونماذج يواكد التكنولوجيات الميــــــــــتةدة  وتم ن النمو التةاري. وســــــــــيدرل ح ا العمل ما إذا  ان النظال الرقابي

من االزدحار في  ندا. ويمثل   المبتِكرة األعمال الةديدة في قطاع الفضـــــاء، وما إذا  ان يم كن شـــــر ات الفضـــــاء
رـمان التنفي  القوي للمبادئ التوجي ية بشـضن اسـتدامة أنشـطة الفضـاء المارجي في األمد البعيد جمءا أسـاسـيا من 
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ــة  ندا   ــياسـ ــافة إلى ذلك، فسن سـ ــتقر ح   العملية. و اإلرـ ــل قواعد تمويل ميـ الدفاةية، "قوية، آمنة، ملتممة"، تضـ
وطويل األجل لمةموعة من المشـاريل الفضـابية، بما في ذلك ما يتعلق بتعميم معرفة أحوال الفضـاء. وتدعم ح   

 القدرات الدفاةية الم ال الح ومية األساسية مثل الرصد البيئي، واالستةابة لحاالت الكوارث، والبحث واإلنقاذ.

ــريعات وقواعد تنظيمية ممتلفة يتات االط ع   ــاء المارجي وتشـــرف علي ا من خ ل تشـ وتضذن  ندا بضنشـــطة الفضـ
علي ا عبر اإلنترنت. ويوفر قانون المنظومات الفضـــــابية ل ســـــتشـــــعار عن ُبعد، وقانون الم حة الةوية، وقانون 

الكندي.   ة التي تشــ ل اإلطار التنظيمي الرقابيالنقل الكندي، وقانون االتصــاالت الراديوية، التشــريعات األســاســي 
وييـــــــر  ندا أن ت ح  أن االســـــــتعراض الميـــــــتقل الثالث لقانون المنظومات الفضـــــــابية ل ســـــــتشـــــــعار عن بعد،  

، وقدل عددا من التوصـيات بشـضن المةاالت  2022المطلوب  ةمء رسـمي من القانون، قد اكتمل في آذار/مارل  
 التوجي ية بشضن استدامة أنشطة الفضاء المارجي في األمد البعيد.ذات الصلة بالمبادئ 

ــاء المارجي التابل لألمانة العامة  ــابية وتواصـــــل تمويد م تد شـــــؤون الفضـــ ــال الفضـــ وتحتف   ندا بيـــــةل لألجيـــ
، ســةلت  ندا لدا م تد شــؤون الفضــاء المارجي ما مةموعه  2022و  2021بمعلومات التيــةيل. وفي عامي  

في ذلك ث ث تش ي ت. وتبحث  ندا بنشاط عن سبل لضمان تيةيل األجيال الفضابية الكندية  سات ، بما  28
 بتوقيت أفضل، عن طريق أمور من ا تنفي  أنشطة التواصل.

وتتمايد الحاجة إلى التنيـــــــيق بين الة ات الفاعلة في مةال الفضـــــــاء بما يتناســـــــد مل النمو في قطاع الفضـــــــاء  
مةال الفضــــاء. وتلتمل  ندا بسط ع لةنة اســــتمدال الفضــــاء المارجي في األغراض   وانتشــــار الة ات الفاعلة في

اليــــــــــــــلميـة على خبراتنـا في التنفيـ  وتشــــــــــــــةل الـدول األخرا على أن تحـ و حـ وحـا. و يمـا يتعلق بتنفيـ  المبـادئ 
ة النشــطة في  التوجي ية بشــضن اســتدامة أنشــطة الفضــاء المارجي في األمد البعيد، تشــدد  ندا على أحمية المشــار 

المحافل الدولية لمواكبة آخر الميــــتةدات بشــــضن تبادل المعلومات والتعاون الةاريين في ح   المةاالت. ولتوجيه  
تنفي  المبادئ التوجي ية بشــضن اســتدامة أنشــطة الفضــاء المارجي في األمد البعيد وتقديم تعليقات بشــضن عملياتنا،  

ــار ة في المحافل ا ــلمية، تظل  ندا ملتممة بالمشـــ ــاء المارجي في األغراض اليـــ ــتمدال الفضـــ لدولية مثل لةنة اســـ
ولةنة أبحاث الفضــــــاء، ولةنة التنيــــــيق المشــــــتر ة بين الو االت والمعنية بالحطال الفضــــــابي. وتعتبر  ندا ح   
المناقشـــــات المتعلقة ببناء القدرات حاســـــمة األحمية من أجل تبادل أفضـــــل الممارســـــات وتعميم اليـــــ مة واألمن 

عامين للفضــاء المارجي لصــالب البشــرية جمعاء. و المشــار ة المفتوحة والشــفافة، ســيتم  المةتمل الدولي موقعا  ال
 جيدا  يم نه من دعم وتعميم س مة واستدامة المنظومة الفضابية المتنامية.

نات المدارية عن ولضـمان سـ مة العمليات الفضـابية، سـتواصـل  ندا تشـهيل أج مة اسـتشـعار  ندية لتحيـين دقة البيا 
األجيـــــال الفضـــــابية، بما في ذلك الحطال الفضـــــابي، وتتع د خدمات نظال تقييم مماطر تقارب األجيـــــال والتم ي  
من ا من أجل تقدير حالة البيانات المدارية ومياعدة المالكين والمشهلين على اتماذ تدابير تم ي  تقارب األجيال. 

ل المشهلون الكنديون على استمدا  ل خدمات نظال تقييم مماطر تقارب األجيال والتم ي  من ا للحصول على ويشةَّ
ــال والتم ي  من ا الدعم  ــادل في المدار. وتقدل خدمة نظال تقييم مماطر تقارب األجيــــ معلومات عن مماطر التصــــ

مت  ندا ســات ، من الح ومات والصــناعة واألوســاط األكاديمية، فضــ  عن البعثات الدولية، التي أقا   90ألكثر من 
شــراكات بشــضن ا. ويعمل المبراء المدنيون جنبا إلى جند مل نظراب م العيــ ريين، وينيــقون مل الصــناعة والشــر اء 
الدوليين إلتاحة إصـدار اإلخطارات في الوقت المناسـد في حالة وجود مماطر محتملة على عمليات تلك الة ات.  

إدخال تحديثات متكررة عدة مرات في اليول على الموقل و اإلرـــــــافة إلى ذلك، تعمل  ندا مل شـــــــر اء دوليين على 
track.org-pace األمري ية.  ، وحو منصة بيانات مةانية تقودحا الواليات المتحدة 

ــتمرة. وفي الوقت ــاغ  حاما، ويمثل التم ي  من حدة الحطال أولوية ميـــــ ــ ل شـــــ ــابي يشـــــ   وال يمال الحطال الفضـــــ
الحارــــــــر، يطلد من مشــــــــهلي النظم المرخصــــــــة في  ندا إدارة الحطال النات  عن بعثت م على نحو يتيــــــــق مل 

http://space-track.org/
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المبادئ التوجي ية الدولية الطوةية لتم ي  الحطال الفضابي. ويطلد من مقدمي الطلبات أن يرفقوا ب ا خطط م  
 أسال تلك المطط. الرامية إلى تم ي  الحطال المداري  شرط لطلد الترخيم، ويقيَّمون على

ولدا  ندا العديد من األدوات لتشـــــةيل البحث والتطوير العلميين والتقنيين، مثل برنام  االبتكار من أجل التميم  
ــاف حلول مةدية وفعالة من حيث التكلفة لتتبل  ــتكشــــــ واألمن في مةال الدفاع، ال ي يمول البحوث المبتكرة الســــــ

ل تقليل مماطر التصــــــــــادل التي تت دد النظم الفضــــــــــابية المدارية. الحطال الفضــــــــــابي واخراجه من المدار من أج
(، بيانات  NEOSSatو اإلرــــــــافة إلى ذلك، توفر  ندا، من خ ل ســــــــاتل مراببة األجيــــــــال القريبة من األرض )

مدارية دبيقة ومتاحة للةم ور تم ن العلماء من إجراء مةموعة متنوعة من التةارب لتحيـــــــــــين ف منا لليـــــــــــواتل 
لفضابي على حد سواء. وتعمز المعلومات التي يةمع ا حاليا ساتل مراببة األجيال القريبة من األرض والحطال ا

إس امات  ندا في الة ود الدولية الرامية إلى الحفاظ على س مة األصول الفضابية الكندية والدولية. وتنظم  ندا 
جل تشـــــةيل تطوير واســـــتمدال التقنيات  أيضـــــا أنشـــــطة للتواصـــــل مل دوابر الصـــــناعة واألوســـــاط األكاديمية من أ

 واألساليد الرامية إلى تحيين دقة البيانات المدارية.

بشـضن اسـتدامة أنشـطة الفضـاء    21وال تمال  ندا ترحد بفرصـة مناقشـة الةواند العملية لتنفي  المبادئ التوجي ية ال
ثر تفصـــــــي  عن التنفي  الوطني في  المارجي في األمد البعيد مل غيرحا من الدول األعضـــــــاء، وســـــــتقدل تقريرا أك

الدورة اليتين للةنة الفرةية العلمية والتقنية. وتشةل  ندا بقوة سابر الدول األعضاء على أن تلتمل بمبدأ الشفا ية  
 و ناء القدرات وأن تتبادل الُن   التي تتبع ا إزاء تنفي  المبادئ التوجي ية. 

  
 اليابان  

 [2022أيلول/سبتمبر  12]
 

تقرير عن تنفيذ المبادئ التوجيهية للجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية    
 (1) بشأن استدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد في اليابان: ملخص 

مل استمرار تمايد عدد األطراف الفاعلة في قطاع الفضاء، تعتقد اليابان أن ورل القواعد على نحو فعال، وتنفي   
 واعد لضمان س مة الفضاء المارجي وأمنه واستدامته واستقرار ، أمران رروريان.ق

ــتفادة  ــة لعرض ما تب له حاليا  من ج ود إلى جاند التةارب والتحديات والدرول الميــــ وتهتنم اليابان ح   الفرصــــ
تدامة أنشطة الفضاء  في تنفي  المبادئ التوجي ية للةنة استمدال الفضاء المارجي في األغراض اليلمية بشضن اس

ــاء  ــطة الفضـ ــاء وتنفي  اإلطار التنظيمي الرقابي الوطني ألنشـ ــمل ح   الة ود إرسـ المارجي في األمد البعيد. وتشـ
المارجي )انظر المبادئ الواردة في القيـــــــــم ألا من المبادئ التوجي ية(، وتعميم قدرات معرفة أحوال الفضـــــــــاء، 

وتحديث معايير تم ي  الحطال الفضـابي )انظر المبادئ الواردة  وورـل تدابير للتم ي  من آثار طقس الفضـاء
ــريعات الوطنية وفي مةال خدمات   ــم باء من المبادئ التوجي ية(، وتعميم التعاون الدولي في ميدان التشـ في القيـ

الفعال التنبؤ بالطقس في الفضاء )انظر المبادئ الواردة في القيم جيم من المبادئ التوجي ية(. ومن أجل التنفي   
ــابي مثل إزالة   ــضن تدابير تم ي  الحطال الفضــــ ــا أنشــــــطة بحث وتطوير بشــــ للمبادئ التوجي ية، تنف  اليابان أيضــــ
الحطال الفضــابي، وطورت تكنولوجيات للرو وتيات الفضــابية من أجل توفير المدمات في المدار )انظر المبادئ 

 التوجي ية(.دال من المبادئ  القيمالتوجي ية الواردة في 
  

 

يتات النم الكامل من تقرير اليابان ألعضاء الفريق العامل المعني باستدامة أنشطة الفضاء المارجي في األمد البعيد على الصفحة  (1) 
 الشب ية الممصصة للفريق العامل. 
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 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية  
 [2022أيلول/سبتمبر  12]

 
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية إلى الفريق العامل    مقدمة من مساهمة    

مية  المعني باستدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد التابع للجنة الفرعية العل 
 التنفيذ الطوعي للمبادئ التوجيهية للجنة استخدام الفضاء الخارجي  شأن  والتقنية ب 

 بشأن استدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد   في األغراض السلمية 
ــا لكي ينظر  يه الفريق العامل المعني  ــمالية أن تقدل نصــــــ ــر المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشــــــ ييــــــ
باســـتدامة أنشـــطة الفضـــاء المارجي في األمد البعيد التابل للةنة الفرةية العلمية والتقنية المعنية بالتنفي  الطوعي 
للمبادئ التوجي ية للةنة استمدال الفضاء المارجي في األغراض اليلمية بشضن استدامة أنشطة الفضاء المارجي  

   .في األمد البعيد

ــرور المملكة  ــاليد عمله وقد  ان من دواعي سـ المتحدة أن ترا أن الفريق العامل أقر واعتمد إطار  المرجعي وأسـ
 الدورة التاسعة والمميين للةنة الفرةية العلمية والتقنية. وخطة عمله في

ــتثنابي نةحت  يه اللةنة في اعتماد الديباجة والمبادئ  ــاج واالســـــ ــتند الفريق العامل إلى عقد من العمل الشـــــ وييـــــ
ــتين في عال   21التوجي ية ال ــاء المارجي في األمد البعيد في دورت ا الثانية واليــــ ــتدامة أنشــــــطة الفضــــ ــضن اســــ بشــــ

. واســـــــتةابة ل لك، انضـــــــمت المملكة المتحدة إلى توافق اآلراء بشـــــــضن تقرير للةنة يشـــــــةل األطراف على 2019
ملي. وأعر ت المملكة المتحدة عن إيمان ا  أقصـى حد مم ن وع اتماذ تدابير طوةية لتنفي  المبادئ التوجي ية إلى

القوي بقيمة إببال الدول األعضــاء ال على تنفي  المبادئ التوجي ية فقط بل أيضــا  على تبادل الن   والممارســات 
،  2019والدرول الميـتفادة من القيال ب لك. ونتيةة ل لك، قدمت المملكة المتحدة ورقات اجتماع سـنويا من  عال  

 لتمامنا بتنفي  المبادئ التوجي ية بش ل ملمول بصفتنا الوطنية.مما يدل على ا

اإلب ع عن التنفي  في الدورات اليــــــابعة والمميــــــين المتعلق ب و ناء على ذلك، عررــــــت المملكة المتحدة ن ة ا 
(A/AC.105/C.1/2020/CRP.15( والثامنة والمميين )A/AC.105/C.1/2021/CRP.16 والتاسعة والمميين )
(5/C.1/2022/CRP.22A/AC.10   ــنوية المتعلقة بالتنفي ــتمدل الورقات اليــــ ( للةنة الفرةية العلمية والتقنية. وتيــــ

 الطوعي نموذجا مشتر ا للتعبير عن ن ةنا. ويرد النموذج الميتمدل في ح   الورقات في ن اية ح   المياحمة.

تابل لألمانة العامة، اتباع ن   شــامل  وتدعم المملكة المتحدة أيضــا، إلى جاند م تد شــؤون الفضــاء المارجي ال
بشـضن التعاون الدولي،  2-وجيم 1-لبناء القدرات وتنفي  المبادئ التوجي ية. ودعما  لتنفي  المبدأين التوجي يين جيم

، ودعم المشــــــــروع 2021أقامت المملكة المتحدة أول مشــــــــاريع ا مل م تد شــــــــؤون الفضــــــــاء المارجي في عال 
يما يتعلق بالمبادئ التوجي ية. ويم ن االط ع على معلومات عن المشـــــروع على الموقل التوةية و ناء القدرات  
 .spacesustainability.unoosa.org اإللكتروني الممصما

وأفضــت المرحلة األولى من مشــروع م تد شــؤون الفضــاء المارجي إلى نتاب  ملموســة، وحي نشــر نيــمة مييــرة 
ــافة إلى ذلك، أدت ث ث فعاليات   ــت لألمم المتحدة. و اإلرــــ ــمية اليــــ من المبادئ التوجي ية بةميل اللهات الرســــ

ــناعة والة ات التنظيمية وو االت ال ــرين من قطاع الصـــــــ ــاء إلى إنتاج ما يقرب من قادحا خبراء مل حارـــــــ  فضـــــــ
 دراسة حالة إفرادية للتنفي . 45

ــاء المارجي   ــؤون الفضـ ــروع إجراء م تد شـ ــ دت المرحلة الثانية من المشـ ــاء في   42وشـ مقابلة مل الدول األعضـ
، نشــــــر الم تد 2022اللةنة والمنظمات الح ومية الدولية الســــــتبانة التحديات المرتبطة بالتنفي ، وفي أيار/مايو  

تقرير ال ي تناول "أنشـــــــطة التوةية و ناء القدرات المتصـــــــلة بتنفي  المبادئ التوجي ية بشـــــــضن اســـــــتدامة أنشـــــــطة  ال

https://spacesustainability.unoosa.org/
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الفضاء المارجي في األمد البعيد )المبادئ التوجي ية بشضن االستدامة(ا تقرير دراسة أصحاب المصلحة"، ويم ن  
 الوصول إليه على الموقل الشب ي للمشروع.

ــؤون   21ملكة المتحدة طوعا للمبادئ التوجي ية الومن خ ل تنفي  الم ــروع م تد شـ المتفق علي ا، ومن خ ل مشـ
الفضــــــــــــــاء المارجي، أقرت بسم انية اعتماد عدد من الُن   الممتلفة داخل إطار التنفي . ول لك، فسن المشــــــــــــــار ة  

ن   التي يم ن اعتمادحا  الكبيرة في تبادل ممارسـات التنفي  سـتيـمب للدول األعضـاء بالكشـا عن اتيـاع نطاج ال
مبدأ. وســــيتيب ذلك اكتشــــاف الممارســــات المشــــتر ة،   21لتنفي  المبادئ التوجي ية المتفق علي ا التي يبلغ عددحا 

سـواء  ان ذلك إلرشـاد تدابير بناء القدرات أو لليـمات للدول األعضـاء بالعمل من أجل تحقيق االتيـاج المحتمل  
  .في الن   التي نتبع ا إزاء التنفي 

 و نشاط قريد األجل، و ةمء من خطة عمل الفريق العامل، تشةل المملكة المتحدة على تنفي  األنشطة التاليةا

االتفاج على نموذج مشـــــــترم تيـــــــتمدمه الدول األعضـــــــاء لتيـــــــةيل الن   المتبعة في التنفي  الطوعي  • 
 للمبادئ التوجي ية

ســة ممارســات التنفي  الطوعي المتبعة لدا إنشــاء ميــتودع ممصــم ييــ ل الوصــول إليه من أجل ف ر  • 
 الدول األعضاء باستمدال نموذج مشترم وإلتاحة التعرف على تطور الُن  

إنشــــــــــاء عملية ييــــــــــتعرض الفريق العامل من خ ل ا دوريا ممارســــــــــات التنفي  الطوعي للكشــــــــــا عن   • 
 الممارسات والتحديات الشابعة

  
 النموذج   

 المرجعي المبدأ التوجيهي 
 

 ألا أو باء أو جيم  ] القسم
 [ أو دال

رقم المبدأ ] المبدأ التوجيهي
 [التوجي ي

 [ رقم الفقرة] الفقرة

 موجز المبدأ التوجيهي 
 
عنوان المبدأ التوجي ي أو النم األساسي ال ي  ]

 [سيُدرج مل المبدأ التوجي ي المرجعي المحدد

 الدولة لعضو 
 
 [ اسم الدولة العضو]

 
بشأن التنفيذ أو نهج  أفكار 
 التنفيذ 

 
ينبهي استمدال ح ا الةمء إما لتقديم األفكار الحالية بشضن الكي ية التي تعتمل  ]

ب ا الدولة العضو النظر في تنفي  ح ا المبدأ التوجي ي، أو الن   الحالي لتنفي   
 .[المبدأ التوجي ي، إذا  ان تنفي   جاريا بالفعل

 
و/أو  التقدم المحرز حاليا 

 األنشطة المقبلة المقترحة
 

 
]ينبهي استمدال ح ا الةمء لتقديم معلومات عن التقدل المحرز حاليا نحو تنفي   
الن   الم  ور أع   و/أو األنشطة المقبلة إما لبدء تنفي  ح ا المبدأ التوجي ي  

 أو مواصلة تنفي   أو توسيل نطاقه.[
 

التجارب والتحديات القائمة  
 والدروس المستفادة 

 
تةر ة ذات صلة  يما ] لتقديم معلومات عن أي  الةمء  استمدال ح ا  ينبهي 

أو   ممارسات  أي  ذلك  في  بما  التوجي ي،  المبدأ  ل  ا  العملي  بالتنفي   يتعلق 
إجراءات جديدة لتعميم التنفي ، أو تفاصيل الدرول الميتفادة، أو التحديات 

 [علي ا التي تمت مواج ت ا أو التهلد 
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تعليقات على الحتياجات  

المحددة لبناء القدرات من أجل  
 دعم التنفيذ 

 
المتطلبات ] بشضن  تعليقات  أو  معلومات  لتقديم  الةمء  ح ا  استمدال  ينبهي 

المحددة التي قد تكون لدا الدول األعضاء من أجل بناء القدرات للمياعدة 
 .[في تنفي  ح ا المبدأ التوجي ي

  
 التحاد الفلكي الدولي  

 [2022أيلول/سبتمبر  12]
 

التحاد الفلكي الدولي إلى الفريق العامل المعني باستدامة أنشطة    مقدمة من مساهمة    
 الفضاء الخارجي في األمد البعيد التابع للجنة الفرعية العلمية والتقنية 

 
ما لتحيــين االتصــال الشــب ي على الصــعيد يمثل نشــر تشــ ي ت  بيرة من ســواتل االتصــاالت تطورا تكنولوجيا حا

 العالمي.

بيد أن العدد الكبير من اليــواتل الموجودة في مدار أررــي منمفج، وحو عدد من المقدر أن ينمو إلى عشــرات  
ــعاع  ــواء في نطاقات اإلشــ ــد الفلكية، ســ ــنوات، له تضثير خطير على عمليات الرصــ ــل ســ ــون بضــ اآلالف في غضــ

 أو الطول الموجي الراديوي.البصري/األشعة تحت الحمراء 

وقد نوقشــــت المشــــ لة مناقشــــة ميــــت يضــــة خ ل الدورة التاســــعة والمميــــين للةنة الفرةية العلمية والتقنية التابعة 
 18، في إطار البند 2022للةنة اســــتمدال الفضــــاء المارجي في األغراض اليــــلمية، المعقودة في شــــباط/فبراير  

ــضن اليــــــــــــــمـاوات الحـالكـة وال ـادـبة من أجـل العلم والمةتمل". من جـدول األعمـال المعنون "تـبادل عـا ل لآلراء بشــــــــــــ
وعررــــت إســــبانيا والةم ورية الدوميني ية وســــلوفاكيا وشــــيلي والنميــــا واالتحاد الفلكي الدولي والمرصــــد الةنو ي 

ــوع )انظر  ــفوفة الكيلومتر المر ل ورقة عمل تناولت ح ا المورـ ــد مصـ   A/AC.105/C.1/L.396األورو ي ومرصـ
وفــدا، وتقرر اإلبقــاء   25)ج((. وحظيــت ورقــة العمــل بتعليقــات إيةــابيــة من    265، الفقرة  A/AC.105/1258و

ي دورت ا المقرر عقدحا في اليــنة التالية، بةية على البند نفيــه في جدول أعمال اللةنة الفرةية العلمية والتقنية ف
 تقييم تطور الحالة.

ونوقشـت ح   الميـضلة   لك في الدورة الماميـة واليـتين للةنة اسـتمدال الفضـاء المارجي في األغراض اليـلمية،  
 ، التي ورد في تقريرحا ما يليا2022المعقودة في حميران/يونيه  

المتعلق بالتبادل العال لآلراء بشـضن اليـماوات الحالكة وال ادبة من أجل العلم "رحبت اللةنة بسدراج البند 
ــة، ف و   ــضلة/بندا واحدا للمناقشــــــ ــفه ميــــــ والمةتمل في جدول أعمال اللةنة الفرةية العلمية والتقنية بوصــــــ
إقرار حال بضن عمليات الرصــــد الفلكي ألغراض علم الفلك الضــــوبي والراديوي على اليــــواء تشــــ ل أحد 

 (182، الفقرة A/77/20ةواند األساسية لألنشطة الفضابية وينبهي حمايت ا من التداخل." )ال

 وتضمن التقرير عن أعمال الدورة المامية واليتين أيضا الفقرة التاليةا

اليــاتلية على رةية ســماء الليل بالنيــبة لعمليات "ربي أن ميــضلة اآلثار الضــارة التي تتر  ا التشــ ي ت 
الرصـد الفلكي األررـي لم ينظر في ا على نحو واف وأن ح   الميـضلة، التي تندرج رـمن والية اللةنة، 

 (187، الفقرة A/77/20تقتضي ورل لوابب تنظيمية متفق علي ا دوليا." )

ال، يعتقد االتحاد الفلكي الدولي أن حماية اليــماء الحالكة وال ادبة من األثر اليــلبي الناجم عن وعلى ح ا األســ 
تش ي ت  بيرة من اليواتل في مدار أرري منمفج يقل بطبيعة الحال رمن اختصاص الفريق العامل المعني 

 ية والتقنية.باستدامة أنشطة الفضاء المارجي في األمد البعيد التابل للةنة الفرةية العلم

http://undocs.org/A/AC.105/C.1/L.396
http://undocs.org/A/AC.105/1258
http://undocs.org/A/77/20
http://undocs.org/A/77/20
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 و يما يلي دواعي القلق الربييية التي يود االتحاد الفلكي الدولي أن يعرر ا على الفريق العاملا

. يقدر االتحاد الفلكي الدولي أنه إذا بلغ عدد األقمار الصــــــــناةية الموجودة في مدار أررــــــــي منمفج • 
سـيبطل فعالية أي تدابير  سـاتل، فسن ذلك 100  000عدد اليـواتل في مدار أررـي منمفج أكثر من  

ــافة االرتطال الفلكي إلى ممتلا الشــــــواغل  ــيات أدنا (. ويوصــــــى بسرــــ محتملة للتم ي  )انظر التوصــــ
المتصـــــــــلة بازدحال اله ف المداري للمدار األررـــــــــي المنمفج )تشـــــــــمل جملة أمور من ا إدارة حر ة 

 مرور األجيال وزيادة خطر االصطدامات(.

يرجل رــــياةحا الظاحر إلى رــــوء الشــــمس ال ي يع يــــه الةيــــم الفضــــابي   .رــــياء األقمار الصــــناةية • 
وألواحه الشــــــــميــــــــية. ويعتمد في المقال األول على انع اســــــــية المواد، ولكنه متهير للهاية اعتمادا على 
واج ة القمر الصـــــــناعي بالنيـــــــبة للمراقد. ومن المم ن رةية نيـــــــبة صـــــــهيرة من األقمار الصـــــــناةية 

ــيئة بالعين المةرد ــف ا جميعا  المضـ ــا ية، وتكشـ ة، مما يهير  ثيرا  من المنظر الطبيعي ليـــماء الليل الصـ
المقاريد الحديثة الحيــاســة للهاية. وفي حين أن ح   المشــ لة األخيرة ال يم ن حل ا بيــ ولة، يوصــى  
بضن تبنى اليــــــــواتل وتشــــــــهل على نحو يةعل ا دوما  غير مربية بالعين المةردة، أي بحيث ي ون قدرحا  

 حري الفلكي أقل من سبعة.الظا

. مثلما ذ ر في الفقرة اليـــــابقة، فسن جميل اليـــــواتل التي  التنبؤ الدقيق بالموقل الظاحري للقمر الصـــــناعي  • 
ييـــطل علي ا الضـــوء، حتى المافتة من ا، ســـتكون مربية بواســـطة أج مة الكشـــا الفلكية الحديثة الشـــديدة  

ال ي ينت  عن ميـارات ا في مةال اسـتشـعار المقاريد حي    الحيـاسـية. واإلم انية الوحيدة لتةند التداخل 
أن ُيعرف بدقة عالية وقت دخول ميــــار اليــــاتل إلى مةال االســــتشــــعار ووقت خروجه منه. و اســــتمدال  

ــناةية غير قابل ل دارة   ــبب عدد األقمار الصــــــــ ــريطة أال يصــــــــ انظر النقطة األولى   - ح   المعرفة )وشــــــــ
طعــة التعرض أثنــاء مرور اليــــــــــــــواتــل. والمعلومــات المــداريــة الحــاليــة  أع  (، قــد يتم ن المراقــد من مقــا 

المتاحة ل ط ع العال،  يما يتعلق بمةموعات العناصـــــر المدارية المحددة بمطين لييـــــت دبيقة بما  يه 
الكفاية للهرض الم  ور أع  ، وتلمل عناصـر مدارية أكثر دقة يةري تحديث ا بصـورة متواترة. ول لك فسن 

ألولى الموج ـة إلى الفريق العـاـمل حي إدراج توفير عـناصــــــــــــــر ـمدارـية دبيـقة وحـديـثة لةميل  التوصـــــــــــــــية ا 
اليواتل رمن الطلبات ذات األولوية العالية المتعلقة باستدامة أنشطة الفضاء المارجي في األمد البعيد.  

ــر  المداري،  ــال عنصــــ ــاتل على أســــ ــاب الموقل الظاحري لليــــ فلن   وعلى الرغم من أننا نعرف  ي ية حيــــ
ــيما بالنظر إلى العدد الكبير من   تتوفر لكل المراقبين القدرة التقنية على القيال ب لك بصــــــــورة آنية، وال ســــــ
اليواتل التي يتعين إجراء الحيابات بشضن ا. ول لك، يوصى بضن تتضمن المبادئ التوجي ية الةديدة التي  

ي ت  بيرة خدمات مةانية ييتفيد من ا  سيقترح ا الفريق العامل، طلد أن تقدل الشر ات التي تشهل تش  
 الرصد.  المةتمل   ل وتتنبض بالموقل الدقيق ليواتل ا،  دالة لموقل المراقد ووقت 

ــلكي. •  ــي   التداخل ال سـ ــهرا التي تمأل المدار األررـ ــال الموجات الصـ ينت  العدد الكبير من أج مة إرسـ
ضثيرا خطيرا على عمليات الرصــــــد الفلكي المنمفج خل ية تنتشــــــر في ا الموجات الصــــــهرا التي تؤثر ت 

الراديوية. و اإلرــافة إلى المشــ لة التي تيــبب ا التشــ ي ت، يم ن لفرادا اليــات ت ذات قدرة االنبعاث 
القوية أن تحرج بيــ ولة أج مة االســتقبال ال ســلكي إذا  انت تضــيء مباشــرة طبق المقراب ال ســلكي. 

نظر في إم انية تحديد مناطق صـــــــــــمت راديوي تقابل المرافق  وفي ح   الحالة، تتمثل التوصـــــــــــية في ال
 وية الربييية، وايقاف أج مة بث اليواتل أثناء عبورحا فوج تلك المناطق.ي الفلكية الراد

ولةميل األسباب الم  ورة أع  ، يوصي االتحاد الفلكي الدولي بضن ينظر الفريق العامل المعني باستدامة أنشطة  
 المارجي في األمد البعيد في  ي ية رمان استدامة الوصول إلى المعارف العلمية من سماء الليل.الفضاء 
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الوثائق ذات الصلة الصادرة عن لجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية واللجنة الفرعية    
 العلمية والتقنية

ــضن  •  ــماوات  "ورقة اجتماع بشـــــــــــ ــيات الحفاظ على اليـــــــــــ  "الحالكة ال ادبة من أجل العلم والمةتملتوصـــــــــــ
(A/AC.105/C.1/2021/CRP.17( )19   2021نييان/أبريل) 

ــيات حلقة العمل لســــــــــماوات حالكة حادبة من أجل  "عرض تقني من االتحاد الفلكي الدولي عن  •  توصــــــــ
والــــــــمــــــــةــــــــتــــــــمــــــــل  الــــــــرابــــــــطا    مــــــــتــــــــات)  "الــــــــعــــــــلــــــــم   www.unoosa.org/documents/pdfعــــــــلــــــــى 

/copuos/stsc/2021/tech-15E.pdf( )4  2021نييان/أبريل) 

  ـانون األول/ A/AC.105/C.1/L.396( )4ورـقة عمـل معنوـنة "حمـاـية اليــــــــــــــمـاوات الحـالكـة ال ـادـبة" ) • 
 (2021دييمبر 

 ا م تد شـــــؤون الفضـــــاء  الصـــــفحة الشـــــب ية الماصـــــة بالندوة المعنية باليـــــماوات الحالكة ال ادبة التي نظم  •  
 ( (  www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/stsc/2022/unoosa-symposium.htmlالــمـــــــارجــي 

 ( 2022شباط/فبراير    15) 

  
 والتحاد الفلكي الدولي ومعهد جزر الكناري للفيزياء الفلكية وثائق مكتب شؤون الفضاء الخارجي    

الةمء األول" )متات    -تقرير وتوصــيات المؤتمر بشــضن "ســماوات حالكة حادبة من أجل العلم والمةتمل  • 
ــطا ــرابـ الـ ــى  ــلـ (  https://noirlab.edu/public/media/archives/techdocs/pdf/techdoc021.pdf  عـ

 (2020)تشرين األول/أكتو ر  

ــمـاوات حـالكـة حـادـبة من أجـل العلم والمةتمل   •    الةمء الـثاني"   - تقـارير الفريق العـامـل بشــــــــــــــضن المؤتمر "ســـــــــــ
الرابطا (  https://noirlab.edu/public/media/archives/techdocs/pdf/techdoc051.pdf  )متـــــات على 

 ( 2021)تشرين األول/أكتو ر  

وال ادبة من أثر التداخل    الموقل الشب ي لمر م االتحاد الفلكي الدولي المعني بحماية اليماوات الحالكة • 
 (/https://cps.iau.orgالناجم عن التش ي ت الياتلية )

  
 المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس  

 [ 2022آب/أغيطس  19]
 

 تنفيذ المبادئ التوجيهية للجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية    
 (2) بشأن استدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد 

 
 معلومات أساسية   

ــارية المعنية 1947تعمل المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس، التي أنشـــئت في عال  ــتشـ ، في شـــراكة مل اللةنة االسـ
بنظم البيانات الفضـــــــابية، على ورـــــــل معايير دولية توافقية تشـــــــةل االســـــــتمدال الميـــــــؤول والميـــــــتدال للفضـــــــاء  

ل الفضـــــــــــــــابي التي اعتمــدت ــا الـدول المــارجي. ومثلمــا حو مبين في "الم صـــــــــــــــة الوا يــة لمعــايير تم ي  الحطــا

 

ير المقدل من المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس ألعضـاء الفريق العامل المعني باسـتدامة أنشـطة الفضـاء المارجي  يتات النم الكامل للتقر  (2) 
 في األمد البعيد على الصفحة الشب ية الممصصة للفريق العامل.

https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2021/aac_105c_12021crp/aac_105c_12021crp_17_0_html/AC105_C1_2021_CRP17E.pdf
http://www.unoosa.org/documents/pdf/copuos/stsc/2021/tech-15E.pdf
http://www.unoosa.org/documents/pdf/copuos/stsc/2021/tech-15E.pdf
http://www.unoosa.org/documents/pdf/copuos/stsc/2021/tech-15E.pdf
http://www.unoosa.org/documents/pdf/copuos/stsc/2021/tech-15E.pdf
http://undocs.org/A/AC.105/C.1/L.396
http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/stsc/2022/unoosa-symposium.html
https://noirlab.edu/public/media/archives/techdocs/pdf/techdoc021.pdf
https://noirlab.edu/public/media/archives/techdocs/pdf/techdoc051.pdf
https://cps.iau.org/
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الصـــــــادرة عن م تد شـــــــؤون الفضـــــــاء المارجي، تضـــــــل المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس   ( 3) والمنظمات الدولية"
واللةنة االسـتشـارية المعنية بنظم البيانات الفضـابية وتتع د معايير حاسـمة األحمية للتم ين من اسـتمدال الفضـاء  

وجد معايير لتدوين ما تيـــــــــــــعى إلى إنةاز  مبادئ توجي ية دولية من قبيل المبادئ وت اســـــــــــــتمداما مضمونا وفعاال. 
ــاء المارجي في   ــتدامة أنشـــطة الفضـ ــضن اسـ ــلمية بشـ ــاء المارجي في األغراض اليـ ــتمدال الفضـ التوجي ية للةنة اسـ

لفضـــــــابية ومن  فةر عصـــــــر الفضـــــــاء،  انت المعايير ا األمد البعيد، وذلك على نحو يم ن تنفي   والتحقق منه.
 للمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس وال تمال جمءا ال يتةمأ من ح ا اإلطار المعقد والمترابط.

  
 تنفيذ المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس للمبادئ التوجيهية لتخفيف الحطام الفضائي   

باســتدامة الفضــاء. وعلى النحو  الحطال الفضــابي واالفتقار إلى معايير لتبادل البيانات الفضــابية يلحقان الضــرر 
ــاء المارجي في األمد البعيد، ورـــعت المنظمة   ــتدامة أنشـــطة الفضـ ال ي حثت عليه المبادئ التوجي ية بشـــضن اسـ
ــابية معايير تقنية لتبادل البيانات  ــارية المعنية بنظم البيانات الفضـــــــــــ ــتشـــــــــــ الدولية لتوحيد المقاييس واللةنة االســـــــــــ

 .بيالمواد وتم ي  الحطال الفضاو دارة اإلو والتصميم واالختبار والعمليات 

ــم المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس   خبير متمصــــــــــــم،  100  000لةنة تقنية تتضلا من أكثر من    248وتضــــــــــ
معيار دولي. ويةري تطوير المعايير التي تر م صـــــراحة على الفضـــــاء في اللةنة   24 000ورـــــعوا مةتمعين  

ــابـية ونقـل الـتابعـة للمنظمـة اـلدولـية ل  20التقنـية   ــة ـبالبـياـنات الفضــــــــــــ توحـيد المقـاييس. وتتعـامـل مل النظم المـاصــــــــــــ
لــدا المنظمــة الــدوليــة لتوحيــد المقــاييس التي تعمــل   20التــابعــة للةنــة التقنيــة    13المعلومــات اللةنــة الفرةيــة  

 لة مراببة.و ا 29و الة عضوا و 11باالقتران مل اللةنة االستشارية المعنية بنظم البيانات الفضابية وتتضلا من 

 13معايير دولية لرســابل البيانات الفضــابية. واللةنة الفرةية    20التابعة للةنة التقنية    13وتضــل اللةنة الفرةية  
و الة من   11تعادل وظي يا اللةنة االســـــتشـــــارية المعنية بنظم البيانات الفضـــــابية وتعمل باالقتران مع ا، وتضـــــم  

ــترم ــتوا العالم. وتشــــ ــاء على ميــــ ــارية المعنية بنظم البيانات  13اللةنة الفرةية    و االت الفضــــ ــتشــــ واللةنة االســــ
نشـــــطا  يتناول نظم البيانات ونظم نقل المعلومات الفضـــــابية ويم ن تنميل ح    منشـــــورا   135الفضـــــابية في نشـــــر 

 وتتناول المةاالت الوظي ية التاليةا  ( 4) المعايير مةانا  

 خدمات الترابط الشب ي الفضابية • 

 عمليات البعثة وخدمات إدارة المعلومات • 

 خدمات واج ات التشهيل داخل المر بات الفضابية • 

 حندسة النظم • 

 خدمات الدعم المتبادل • 

 خدمات وصلة االتصال الفضابية • 

الدولية لدا المنظمة    20التابعة للةنة التقنية    14وفي مةال النظم والعمليات الفضـــــابية، نشـــــرت اللةنة الفرةية  
معيارا  إرـــا يا  قيد التطوير وتضـــل تلك اللةنة الفرةية معايير   45معيارا فضـــابيا، وحنام   180لتوحيد المقاييس 

تيــــــــةل أفضــــــــل الممارســــــــات للنظم والعمليات الفضــــــــابية. وجميل تمصــــــــصــــــــات األفرقة العاملة اليــــــــبعة للةنة  
    األفرقة العاملة حياتتصل باستدامة أنشطة الفضاء في األمد البعيد. وح 14 الفرةية

 

 .debris/compendium.html-www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/topics/spaceا متاحة على الرابط (3) 
 .https://public.ccsds.org/Publications/default.aspxا رابطيم ن االط ع على المعايير على ال (4) 

https://unitednations.sharepoint.com/sites/UNOVCMSEditorialControlUnit/Shared%20Documents/Editors%20folder/Editors%20files/Matthew/22-21864/www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/topics/space-debris/compendium.html
https://public.ccsds.org/Publications/default.aspx
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 ا التصميم وال ندسة واإلنتاج1الفريق العامل  • 

 ا متطلبات النظال، التحقق واقرار الص حية، وواج ات التشهيل، والتكامل، واالختبار2الفريق العامل  • 

 ا العمليات ونظم الدعم3الفريق العامل  • 

 صطناةية(ا البيئة الفضابية )الطبيعية واال4الفريق العامل  • 

 ا إدارة البرام  والنوةية في المنظومة الفضابية5الفريق العامل  • 

 ا المواد والعمليات6الفريق العامل  • 

 ا الحطال المداري 7الفريق العامل  • 

ل الفريق العامل وقد   ــ ِك ــضن    14التابل للةنة الفرةية   7شــ ــيق بشــ ــفه الفريق العامل المعني بالتنيــ الحطال في البداية بوصــ
باعتبار     14. وال يمال ال دف الربييـي للفريق العامل، ال ي أنشـر رسـميا  رـمن اللةنة الفرةية  2003المداري في عال  
، حو تدوين المبادئ التوجي ية للةنة التنييق المشتر ة بين الو االت والمعنية بالحطال  2012في عال    7الفريق العامل 

ــات في ح ا ال  ــل الممارســ ــابي وأفضــ ــف ا معايير دولية يتوخى إدراج ا في العقود ويحتمل اعتمادحا في  الفضــ مةال بوصــ
ــل تمثيــل في معيــار المنظمــة الــدوليــة لتوحيــد المقــاييس الر يل   القواعــد التنظيميــة الوطنيــة. ويتمثــل عمــل الفريق أفضــــــــــــ

ــتوا  ــتمد مع ISO 24113:2019  الميــ ــابي. وتيــ ــابية ومتطلبات تم ي  الحطال الفضــ ــضن النظم الفضــ ايير تم ي  ، بشــ
 . ISO 24113:2019الحطال الفضابي األدنى ميتوا من المتطلبات الر يعة الميتوا الواردة في المعيار  

  
الرتباط بالمبادئ التوجيهية للجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية بشأن استدامة أنشطة   

 الفضاء الخارجي في األمد البعيد

ــابية مةتمعة تتناول معايير المنظمة ا ــارية المعنية بنظم البيانات الفضــــــ ــتشــــــ لدولية لتوحيد المقاييس واللةنة االســــــ
 بشضن استدامة أنشطة الفضاء المارجي في األمد البعيد. 21العديد من المبادئ التوجي ية ال

االســــــــــــتشــــــــــــارية المعنية بنظم )اللةنة   13وعلى الرغم من أن جميل األفرقة العاملة والمةاالت الوظي ية للةنة الفرةية  
معايير رســــابل  ذات صــــلة باســــتدامة الفضــــاء، فسن   20التابعتين للةنة التقنية    14البيانات الفضــــابية( واللةنة الفرةية  

البيانات الفضــابية التي جمع ا الفريق العامل المعني بالم حة التابل للةنة االســتشــارية المعنية بنظم البيانات الفضــابية  
 تمثل إس اما  بيرا في استدامة الفضاء.   14ي  الحطال الفضابي التي ورعت ا اللةنة الفرةية  ومعايير تم  

بشــضن اســتدامة أنشــطة الفضــاء المارجي في األمد البعيد  21ومن مةاالت التر يم الربييــية للمبادئ التوجي ية ال
يـــــــال الفضـــــــابية، وتقييم تقارب جمل وتبادل ونشـــــــر البيانات والمعلومات الميـــــــتمدة من عمليات اإلط ج، واألج

األجيـــال، وطقس الفضـــاء، والحطال الفضـــابي، والعودة إلى اله ف الةوي. ومن الموارـــيل البارزة أيضـــا تبادل 
المعلومات بشــضن اإلجراءات وما يتصــل ب ا من خبرات االســتدامة في األمد البعيد و ناء القدرات. وتعمز معايير 

واللةنة االســـتشـــارية المعنية بنظم البيانات الفضـــابية تبادل البيانات ) يما يتعلق  المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس
ب ي ل البيانات ومصــــــــدرحا ومحتواحا والقدرة على جمع ا و/أو توليدحا( وتم ن من تبادل البيانات الفضــــــــابية في  

ية، و ارامترات االقتراب  الوقت المناســد و صــورة شــاملة وقابمة على توافق اآلراء، ويشــمل ذلك المعلومات المدار 
ــويد أج مة   ــلك، و يانات العودة إلى اله ف الةوي، و ارامترات ج ة تصـــ ــديد، و يانات التتبل، و يانات الميـــ الشـــ
االســــــــــــتشــــــــــــعار. ومعيار رســــــــــــابل البيانات المدارية حو معيار الفريق العامل المعني بالم حة األكثر تنمي   من 

ة لتقييم تقارب األجيــــــال أصــــــبب معيار رســــــابل بيانات التقارب حو المعيار اإلنترنت في الوقت الراحن، و النيــــــب 
 ال حبي لتبادل المعلومات عن مماطر التصادل المحتملة.

 وتشمل معايير رسابل بيانات الم حة التي ورع ا الفريق العامل المعني بالم حة معايير بشضن ما يليا
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 رسابل البيانات عن المدار • 

 التقاربرسابل بيانات   • 

 رسابل بيانات التتبل • 

 رسابل بيانات الميلك • 

 رسابل بيانات األحداث • 

 رسابل بيانات العودة إلى اله ف الةوي  • 

ــاء المارجي في األمد البعيد حو  ــتدامة أنشــــــطة الفضــــ وحنام محور تر يم آخر في المبادئ التوجي ية بشــــــضن اســــ
والتم ي  من حدت ا في الوقت المناســــد وعلى نحو دقيق وشــــامل. وتتناول اســــتبانة مماطر التصــــادل المحتملة  

ــاملة، بما في ذلك  14معايير اللةنة الفرةية   ــورة شــــ ــاء بصــــ ــتدامة الفضــــ ــيل اســــ ــوع وغير  من موارــــ ح ا المورــــ
التم ي  من الحطال، وتصـــــميم البعثات، وتصـــــميم المر بات الفضـــــابية، واختبارحا واط ق ا وعمليات ا والتملم 

 ا، ومماطر الميـــابر البشـــرية المتعلقة ب ا. وتتيـــم معايير التم ي  من الحطال الفضـــابي، التي ورـــعت في  من 
)تم ي  الحطال المداري( التابعة للةنة   7)البيئة( والفريق العامل  4)العمليات( والفريق العامل  3الفريق العامل 

 ي األمد البعيد.، بضحمية خاصة بالنيبة الستدامة أنشطة الفضاء ف14الفرةية 
  

 الدروس المستفادة   

يمثل ورــل معايير فضــابية تعتمد على توافق اآلراء وتدون أفضــل الممارســات وقواعد اليــلوم المتوقعة أحد أحم 
الن  ، إن لم ي ن أكثرحا أحمية، لتحقيق اســـــــتدامة األنشـــــــطة الفضـــــــابية في األمد البعيد. وتتمتل المنظمة الدولية 

عـامـا لتعميم األخـ  بمعـايير موحـدة في التةـارة واالتصــــــــــــــاالت   74(، التي أنشـــــــــــــــئت قـبل ISOلتوحـيد المقـاييس )
والتصنيل على الصعيد الدولي، بمر م استشاري عال لدا المةلس االقتصادي واالجتماعي من  تش يل ا. وتتمتل  

ة الدولية لتوحيد معظم و االت األمم المتحدة العاملة في مةال األنشـــــــــــــطة التقنية بمر م االتصـــــــــــــال مل المنظم
المقاييس، والمنظمة مراقد رســمي في لةنة اســتمدال الفضــاء المارجي في األغراض اليــلمية. والمنظمة الدولية 
لتوحيد المقاييس رابدة عالميا في مةال ورـــل المعايير ذات الصـــلة بالفضـــاء، وقد تعلمت واســـتوعبت الكثير من 

 ات، وورل المعايير، وتعميمحا، ونشرحا.المعارف بشضن  ي ية بناء توافق اآلراء والقدر 

والمعايير التي ورـــــعت ا المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس واللةنة االســـــتشـــــارية المعنية بنظم البيانات الفضـــــابية  
دعما لتبادل البيانات الفضــابية، وتصــميم المر بات الفضــابية، واختبارحا، وعمليات ا، وادارت ا، وتم ي  حطام ا،  

 حيويا في الة ود العالمية الرامية إلى رمان استدامة أنشطة الفضاء في األمد البعيد.تمثل عنصرا 
  

 رابطة أسبوع الفضاء العالمي  

 [2022أيلول/سبتمبر  12]
 

ــاء المارجي في األغراض   ــتمدال الفضـــ ــف ا مراببا دابما لدا لةنة اســـ ــاء العالمي، بوصـــ ــبوع الفضـــ تقدل رابطة أســـ
ــلمية،  يما يلي   ــيل الواردة في الفقرتين  اليــــــ ــضن الموارــــــ من اإلطار المرجعي للفريق  6و 4مدخ ت ا وآراءحا بشــــــ

ــاليد عمله  ــاء المارجي في األمد البعيد التابل للةنة العلمية والتقنية وأســـ ــتدامة أنشـــــطة الفضـــ العامل المعني باســـ
 ، المرفق الثاني، الت ييل(.A/AC.105/1258وخطة عمله )

 وترحد رابطة أســـــــبوع الفضـــــــاء العالمي باعتماد مبادئ اللةنة التوجي ية بشـــــــضن اســـــــتدامة أنشـــــــطة الفضـــــــاء المارجي 
ــابية.   ــابية المدارية وأمان العمليات الفضــــ في األمد البعيد، وتعتبر الصــــــك إنةازا بارزا في مورــــــوع حماية البيئة الفضــــ

http://undocs.org/A/AC.105/1258
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ــلة باإلطار المنصـــــــوص عليه في الفقرتين    ولدا رابطة  ــاء العالمي الم حظات التالية ذات الصـــــ ــبوع الفضـــــ    6و   4أســـــ
 ، المرفق الثاني، الت ييل(. A/AC.105/1258من اإلطار المرجعي للفريق العامل وأساليد عمله وخطة عمله ) 

  
 وبناء القدرات، ل سيما في أوساط الدول الحديثة العهد بارتياد الفضاء والبلدان النامية إذكاء الوعي    

تتمثل م مة رابطة أســـــــبوع الفضـــــــاء العالمي في تعميم الصـــــــلة بين الفضـــــــاء والمةتمل من خ ل تثقي  الةم ور 
ع الفضــاء العالمي  مةال  وتشــةيل المشــار ة العامة واجراء حوار حول ميــتقبل األنشــطة الفضــابية، باســتمدال أســبو 

ــل والتوةية و ناء القدرات. وتلتمل الرابطة   ــية للرابطة تتعلق في معظم ا بالتواصــ تر يم. ول لك، فسن األنشــــطة الربييــ
بتبادل أفضــل الممارســات من خ ل المشــار ة في فعاليات أســبوع الفضــاء العالمي ذات الصــلة باألنشــطة الفضــابية 

 ألنشطة جميل أصحاب المصلحة العاملين على المواريل المتصلة باالستدامة. الميتدامة، فض  عن التروي   

ــاف   ــتكشــ ــابية، و ي  يدفل اســ ــباب اعتمادنا على األنشــــطة والتكنولوجيات الفضــ ــية الوعي بضســ ــاســ ــم بضحمية أســ ويتيــ
الفضــاء المارجي في  الفضــاء عملية التهيير لكو بنا األل. وع وة على ذلك، فسن ف م أحمية حماية اســتدامة أنشــطة  

األمد البعيد أمر بالغ األحمية الســـتكشـــاف الفضـــاء المارجي بصـــورة ميـــتدامة في الميـــتقبل. وتعمل رابطة أســـبوع 
الفضـاء العالمي على مدار العال لتشـةيل قطاعي الفضـاء والتعليم على تنظيم فعاليات خ ل أسـبوع الفضـاء العالمي 

وروع الفضاء، مل التر يم بش ل خاص على الدول الحديثة الع د بارتياد  إلل ال الشباب وتثقي  عامة النال في م 
الفضاء والدول النامية. والنتيةة نشوء أكبر شب ة من المنظمات الداعمة للفضاء على وجه األرض، تشارم في ح ا 

لصــلة  منظمة من المنظمات ذات ا  4  000الحدث اليــنوي. وتحتفل بضســبوع الفضــاء العالمي شــب ة تضــم أكثر من 
ــيات في العالم. في عال  ــة والفنون والريارـ ــب ة للعلول والتكنولوجيا وال ندسـ ــاء، وحي أكبر شـ ــينا 2021بالفضـ ، أحصـ

بلدا. وتدعم رابطة أســـبوع الفضـــاء العالمي ح   األحداث من خ ل إظ ار    96حدث ميـــةل في   6  400أكثر من 
مليون انطباع فردي    770، أحصــينا أكثر من 2021أســبوع الفضــاء العالمي وأثر  إلى أقصــى حد مم ن. وفي عال 

على تويتر وحد . وح ا يظ ر بورـــــــوت قدرات الرابطة المتميمة في مةال التواصـــــــل، فضـــــــ  عن األثر القوي ال ي 
 يحدثه على قطاع الفضاء احتفال سنوي بعلول الفضاء ينيق على الصعيد العالمي. 

سـبوع الفضـاء العالمي من أجل توفير تر يم على األنشـطة  وفي  ل عال، يمتار مةلس إدارة الرابطة مورـوعا  أل
تشــــرين األول/أكتو ر. ويشــــةل منظمو فعاليات أســــبوع الفضــــاء العالمي   10و 4والفعاليات التي تقال ســــنويا بين  

ــاء العالمي لعال  ــبوع الفضـ ــوع أسـ ــطت م وموادحم الترويةية. و ان مورـ ــوع في أنشـ حو   2022على إدماج المورـ
تشـــــرين األول/أكتو ر   10إلى  4تدامة". وفي ح ا العال، ســـــيحتفل أســـــبوع الفضـــــاء العالمي من  "الفضـــــاء واالســـــ 

بفعاليات ممصــصــة إلذ اء الوعي بضحمية اســتدامة أنشــطة الفضــاء المارجي، و  لك باليــبل العديدة التي تيــ م  
 ب ا التطبيقات والتكنولوجيات الفضابية في تحقيق االستدامة على األرض.

ــاء العالمي بتعميم وتييــــير الحوارات المتعددة التمصــــصــــات والحوارات بين أصــــحاب  وتلتمل رابط ة أســــبوع الفضــ
المصـــــــــــــلحة المتعددين. ويتيب تع د مثل ح   القنوات ذات الطبقات المتعددة التنفي  الشـــــــــــــامل للمبادئ التوجي ية  

مصــــــــلحة المعنيين. بشــــــــضن اســــــــتدامة أنشــــــــطة الفضــــــــاء المارجي في األمد البعيد، وذلك بةمل  ل أصــــــــحاب ال
و اســتمدال أســبوع الفضــاء العالمي  محفل يتات تبادل المعلومات و  لك اإلنةازات بين ممتلا الكيانات. وتتيب  
ح   المناقشــات، وال ســيما  يما يتعلق بمورــوع ح ا العال، "الفضــاء واالســتدامة"، لرابطة أســبوع الفضــاء العالمي 

 تشهيل جميل الكيانات المعنية بالفضاء في األمد البعيد. أن تيير تبادل المعلومات عن أحمية وجدوا 

وســـــتظل رابطة أســـــبوع الفضـــــاء العالمي ملتممة بالتوةية  يما يتعلق بالمبادئ التوجي ية بشـــــضن اســـــتدامة أنشـــــطة  
الفضـاء المارجي في األمد البعيد، وتعرب عن تحميـ ا للعمل التعاوني في ج ود بناء القدرات التي يب ل ا جميل 

 اب المصلحة المعنيين.أصح
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