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 الردود الواردة من الدول -ثانيا 
 الهند  

 ]األصل: باإلنكليزية[
 [2022أيلول/سبتمبر  28]

 
مدخالت موجهة إلى الفريق العامل المعني باستدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد التابع للجنة   

 ملخصالفرعية العلمية والتقنية التابعة للجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية:  

فيـــــاا الذي يتميز بســـــرعة  تولي الهند أولوية كبرى لســـــنمة أنشـــــاة الفيـــــاا الاارجي واســـــتدامتها في ســـــيا  ال
بشــ ا اســتدامة أنشــاة الفيــاا الاارجي في األمد الب يد.   21التغير، وقد رحبت باعتماد المبادئ التوجيهية الــــــــــــــــ 
ــاومن خنل هـذه الورقـة، تقـدل الهـند إلف الفريع ال ـامـل   ــ ا الم لومـات وا راا المت لقـة   ملاصــــــــــــ لمـدخنتهـا بشــــــــــــ

 ، المرفع الثاني والتذييل(.A/AC.105/1258بالمواضيع المدرجة أدناه )انظر الوثيقة 
 

أنشطة استبانة التحديات ودراستها والنظر في إمكانية وضع مبادئ توجيهية جديدة بشأن استدامة   )أ(   
 الفضاء الخارجي في األمد البعيد

أنشـــــــــاة الفيـــــــــاا الاارجي في األمد الب يد   اســـــــــتدامةفي هذه الورقة، نركز اهتمامنا علف التحديات التي تواجه 
والتي تنشـ  في سـيا  سـنمة الرحنت الفيـا ية، وال سـيما أثناا ال مل في ول وجود تشـكينت كبيرة من السـواتل  

 وسواتل صغيرة.

الب، يص ب تتبع السواتل الصغيرة وكذلك الت رف عليها فور إطنقها. وعادة ما تكوا هذه السواتل غير ففي الغ
ـقالـلة للمـناورة، ويقع عـبا تاـنب االصــــــــــــــاـدال علف مـاـلك/مشــــــــــــــغلي الســــــــــــــواـتل الـقالـلة للمـناورة بمفرده/بمفردهم.  

ــ  أ وفي ــغيرة في المدار، يتيــ ــواتل الصــ ا عدل وجود الم لومات النزمة م ظم حاالت التقارب التي تقع مع الســ
لنتصــال بمشــغلي المركبات الفيــا ية يشــكل تحديا ر يســيا ي رقل الشــرو  في التنســيع وتبادل البيانات النزمين  

 للتافيف من مااطر االصادال.

لتانب  وي د تبادل الرزنامة التشـــغيلية للســـواتل القاللة للمناورة أمرا أســـاســـيا التاا  قرارات  ات مغزى  يما يت لع
                                                                                            االصـــــادال في المدار. ويلزل وضـــــع يلية تشـــــغيلية مشـــــتركة للتنســـــيع لين المشـــــغلين، ت ســـــتكمل علف نحو من م 
لبروتوكول موحد لتبادل الم لومات  ات الصــــــــلة، من أجل مواجهة التحديات المســــــــتقبلية المتمثلة في ال مل في  

 نظم مدارية أكثر ف كثر ازدحاما.

واتل في المدار األرضـي المناف  جدا أا يحد من توافر مواعيد اإلقن  الاالية  ومن شـ ا انتشـار تشـكينت السـ 
من احتماالت التقارب داخل نافذة اإلطن ، وســـــــــيشـــــــــكل خارا كبيرا علف ســـــــــنمة ب ثات الرحنت الفيـــــــــا ية 
تانب البشـــــــــــــرية. وســـــــــــــتثير الزيادة المتوق ة في كثافة األجســـــــــــــال وما يترتب عليها من زيادة في تواتر مناورات  
 االصادال شواغل تشغيلية كبيرة، كما ستستلزل تنسيقا مكثفا لحل مس لة حاالت التقارب لين األجسال ال املة. 

ويمكن أا يؤدي نشــــر تشــــكينت كبيرة ومت ددة من الســــواتل إلف وجود عدد كبير من الســــواتل غير ال املة التي 
بشــكل كبير فرح حدوا اصــادامات في النظم   إلف ال دد الكبير أصــن من الحاال الفيــا ي. وتزداد تنيــاف

 المدارية المزدحمة بف ل الوجود الاويل األجل لهذه األجسال البا دة.
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ومن ش ا الزيادة المستمرة في عدد السواتل أا تؤثر ال محالة علف إمكانية الوصول إلف الفياا الاارجي وعلف 
مليات الفيا ية ا منة في المستقبل. وهذا يحتاج االنتفا  منه بشكل منصف، فين عن القدرة علف مواصلة ال 

                                                 إلف أا ي درس علف نحو أعمع أثناا عملنا ومداوالتنا.

ــببها   ــبب الااوط التي تسـ ــكل كبير بسـ ــال بشـ ــاف األجسـ ــية علف اكتشـ ــرية األرضـ ــكو ات البصـ وتتدهور قدرة التلسـ
 تشكينت السواتل الكبيرة.

  
 والدروس المستفادة من التنفيذ الوطني الطوعي للمبادئ التوجيهية المعتمدة تبادل الخبرات والممارسات  )ب(   

 القسم ألف: مبادئ توجيهية بش ا السياسة ال امة واإلطار التنظيمي ألنشاة الفياا   
ما فتئت الهند تبذل كل الاهود الممكنة لتنفيذ المبادئ التوجيهية الم تمدة في أنشــاتها الفيــا ية إلف أقصــف حد  
ممكن وعملي. وفي هـذا القســــــــــــــم، ن رث ب   تاـار ـنا أثـناا تنفـيذ المـبادئ التوجيهـية الم تمـدة وكـذـلك اـلدروس 

 القيمة التي ت لمناها أثناا تنفيذها.

ــاا الاارجي، بما في  لك م اهدة  ــلة بالفيـــــ ــية المتصـــــ والهند طرف في جميع الم اهدات واللوا   الدولية الر يســـــ
نقا ، واتفاقية المســـؤولية، واتفاقية التســـايل. وتتبع المنظمة الهندية ألبحاا الفيـــاا  الفيـــاا الاارجي، واتفا  اإل

)المنظمة الهندية( المبادئ التوجيهية لتافيف الحاال الفيــــــا ي المقبولة دوليا وأفيــــــل الممارســــــات أثناا إجراا  
( الذي ت تمده  OM4IS ية )ال مليات الفيــــــا ية. وقد أنشــــــة نظال اإلدارة الم مونة والمســــــتدامة لل مليات الفيــــــا

 المنظمة الهندية من أجل ضماا االضان  ب نشاتها في الفياا الاارجي باريقة م مونة ومستدامة.

ولدى الهند نظال ملموس لرصـد أنشـاتها الفيـا ية. ومع أا إدارة الفيـاا التاب ة لحكومة الهند تقول بصـياغة سـياسـات  
(،  IN-SPACeي الهندي لتشـــــــــــايع األنشـــــــــــاة الفيـــــــــــا ية واإل ا لها ) لقاا  الفيـــــــــــاا في البلد، فلا المركز الوطن 

إلدارة شــؤوا الفيــاا، هو الوكالة المحورية المكلفة باإل ا باميع األنشــاة الفيــا ية التي تيــالع لها الكيانات   التابع 
 الهندية غير الحكومية واإلشراف عليها.  

علف نحو ف ال، تقول المنظمة الهندية بالتالص لدقة  وفي إطار الاهود الرامية إلف اســـــــــــتادال المناطع المدارية 
من الســواتل التي تدور في المدار الثالت بالنســبة لبرث ب د انتهاا الب ثات عن طريع المناورة لنقلها ب يدا عن 
المناقة المحمية من المدار الثالت بالنســـبة لبرث، ثم تقول لتاميلها من أجل التقليل إلف أدنف حد من مااطر  

كها ب د انتهاا الب ثات. وقد اســـــــــتهلت جهود للتالص ب د انتهاا الب ثات من األجســـــــــال التي تدور في مدار تفك
 أرضي مناف  لهدف الحد من وجودها في مناقة المدار األرضي المناف . 

األجســال وتحتفظ الهند بســال وطني لاميع األجســال الفيــا ية الهندية المالقة وتاار األمين ال ال بانتظال لتفاصــيل  
المالقة. وقد أنشــئت يلية من خنل المركز الوطني الهندي لتشــايع األنشــاة الفيــا ية واإل ا لها من أجل الحصــول 

 أييا.  علف الم لومات  ات الصلة لتسايل األجسال الفيا ية التاب ة للكيانات الهندية غير الحكومية 
  
 ال مليات الفيا ية القسم باا: مبادئ توجيهية بش ا أماا    

ــا ية الهندية كازا من عملية التســـــــايل. وتتا  م لومات  ــال الفيـــــ ما فتئت الهند تقدل ليانات االتصـــــــال باألجســـــ
. ونحن نرى أا اإلنشـــاا المســـبع لنقاط اتصـــال  Space-Trackاالتصـــال بالســـواتل ال املة علف الموقع الشـــبكي 
الصلة   قية، مما يتي  التبادل ا من والسريع للم لومات  اتلين الوكاالت يساعد علف إثبات هوية المتصل الحقي 

من أجل التافيف من مااطر االصــادال. والاريقة المتب ة حاليا للتنســيع لين المشــغلين ت تمد في المقال األول  



 A/AC.105/C.1/L.409/Add.1 

 

4/9 V.22-22533 

 

ــتقبل نظرا لتوقع زيادة كبيرة في   علف البريد اإللكتروني، الذي يرج  أا يكوا غير كاف إلف حد كبير في المســـــــــــ
 دد حاالت التقارب.ع

( من أجل إنشــاا مرافع  NETRA                                                                       واضــال ت الهند بمشــاريع مثل شــبكة  نترا  لتتب ع األجســال الفيــا ية وتحليلها )
للرصـــد )رادار وتلســـكو ات بصـــرية( باية تتبع األجســـال الفيـــا ية ورصـــدها علف نحو ماصـــص. وياري أييـــا 

 هرستها. إنشاا قدرات لم الاة ليانات الرصد وتحديد األجسال وف

وتاري المنظمة الهندية تقييما منتظما لحاالت التقارب وتنفذ مناورات لتانب اصــــــــــــــادال ســــــــــــــواتلها ال املة عند 
االقتيـاا. ويارى تحليل قرب األجسـال الفيـا ية من أجل اسـتبانة مااطر االصـادال المحتملة للسـواتل ال املة. 

ييم للتقارب من أجل ضـــــماا خلو مدار الســـــاتل ب د وتايـــــع أي خاة مناورة ترمي إلف صـــــيانة مدار الب ثة لتق
المناورة من خار االصادال. وتارى تقييمات للـتقارب لهدف إجراا عمليات مماثلة لفحص جميع خاط المناورة 
الااصـة بالتالص ب د انتهاا الب ثات من السـواتل التي تدور في المدار األرضـي المناف  والسـواتل التي تدور 

نســــبة لبرث. وتقول المنظمة الهندية بلجراا تقييم للتقارب في مرحلة ما قبل اإلطن  بالنســــبة في مدار ثالت بال
( بالنســــــــبة لماتلف أوقات  LCOLAلاميع عمليات اإلطن . وياري تحليل تانب االصــــــــادال أثناا اإلطن  )

ــال ا ــديد من األجسـ ــا ية أثناا مرحلة  اإلقن  داخل نافذة اإلطن  ب كملها من أجل الكشـــف عن أي اقتراب شـ لفيـ
صــــــــــــــ ود )وهبوط( مركـبة اإلطن  والمرحلـة المـدارـية األولـية للحمولـة )أو الحموالت( ب ـد االـندفـا . ويمـثل وقـت  
إجراا مناورة تانب االصــــادال نتياة للمفاضــــلة لين إمكانية التشــــغيل ال ملي ودقة تقدير المااطر، وهذا يتوقف 

 تكماال ودقة بش ا األجسال موضو  التقارب. لدوره علف توافر ليانات مدارية أكثر اس

وعلف مر الســـــــــــنين، وضـــــــــــ ت المنظمة الهندية عددا من المنهايات الداخلية للتنبؤ لتوقيت عودة وموقع ارتاال 
 جسم فيا ي ي ود باريقة غير خاض ة للتحكم إلف الغنف الاوي لبرث.

  
 اا القدرات والتوعية القسم جيم: المبادئ التوجيهية بش ا الت اوا الدولي و ن  

تت اوا الهند مع للداا وكيانات حكومية دولية ماتلفة من أجل تبادل البيانات المتصـلة باسـتدامة أنشـاة الفيـاا  
الاارجي في األمد الب يد من خنل ا ليات المناســـبة. وما فتئت الهند ت زز وتدعم لناا القدرات الفيـــا ية للدول  

الهادئ من خنل لرامج ودورات دراســـــــــــــية محددة ينظمها مركز تدري  علول النامية في مناقة يســـــــــــــيا والمحيط 
وتكنولوجيا الفيــــــاا في يســــــيا والمحيط الهادئ، المنتســــــب إلف األمم المتحدة، وم اهد هندية ماتلفة. و وصــــــف 
ع للمرافع الفيـــا ية في حال وقو  كوارا طبي  ية                                                                                                 الهند عيـــوا في ميثا  الت اوا علف تحقيع االســـتادال المنســـ 
                                                                                                        أو تكنولوجية )الذي يشـار إليه أييـا  باسـم  الميثا  الدولي للفيـاا والكوارا الكبرى (، فهي تتبادل بشـكل منتظم 
ــار   ــد الكوارا وتقييم األثر وعمليات اإلغاثة مع للداا أخرى. وتشــــــــ ــواتل من أجل رصــــــــ البيانات المت لقة بالســــــــ

ــا ي، ولانة   المنظمة الهندية لنشـــــاط في أنشـــــاة لانة التنســـــيع المشـــــتركة لين الوكاالت والم نية بالحاال الفيـــ
الحاال الفيــــــــا ي التاب ة لبكاديمية الدولية للمنحة الفيــــــــا ية، واللانة التقنية إلدارة الحركة الفيــــــــا ية التاب ة 

تدامة  التابع للمنظمة الدولية لتوحيد المقايي ،  يما يت لع باســــــ   7لنتحاد الدولي للمنحة الفلكية، والفريع ال امل 
 أنشاة الفياا الاارجي في األمد الب يد.

 
 القسم دال: المبادئ التوجيهية بش ا البحث والتاوير في الماالين ال لمي والتقني   

ــر   ــتادال الوقود األخيــ ــاا، مثل اســ ــرعت المنظمة الهندية في تاوير تكنولوجيات أكثر مراعاة للبيئة في الفيــ شــ
 تل. في مركبة اإلطن  والدفع لواساة السوا
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وما فتئت المنظمة الهندية تنفذ جميع التدالير المنابقة بشــــــــــ ا تافيف الحاال الفيــــــــــا ي، مثل تاميل الاوالع  
ال ليــا من مركبــات اإلطن  ب ــد انتهــاا الب ثــات، ورصــــــــــــــــد عودة الاوالع ال ليــا إلف الغنف الاوي، وتانــب 

ت بالنســـــــبة لبرث ب د انتهاا الب ثات، االصـــــــادال التشـــــــغيلي، والتالص من الســـــــواتل التي تدور في مدار ثال 
ــاا الاارجي في   ثم التاميل. وقد اتاذت مبادرات محددة لتحســــين االمتثال للمبدأ التوجيهي للانة اســــتادال الفيــ

 األغراث السلمية بش ا التالص من السواتل التي تدور في المدار األرضي المناف  ب د انتهاا الب ثات.  
  

 وبناء القدرات إذكاء الوعي   ( ج )   

ــتدامة في األمد الب يد التي تنظمها الدول   تحرح الهند علف المشـــــــاركة في مبادرات لناا القدرات المت لقة باالســـــ
األخرى التي ترتاد الفيــاا، وســتســتكشــف أييــا فرح تبادل خبراتها مع الدول األخرى التي تام  إلف الشــرو  

 دة األطراف.في مشاريع فيا ية من خنل يليات ثنا ية أو مت د
  

 االتحاد الروسي  
 [والروسيةباإلنكليزية ]األصل: 
 [2022حزيراا/يونيه  1]

 
اعتبارات بشأن المهام الرئيسية التي لم تنفذ بعد لضمان أمان العمليات الفضائية في سياق استدامة   

 *أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد 

الاارجي في األغراث الســـــــــــلمية، في دورتها الثانية والســـــــــــتين الم قودة في  اعتمدت لانة اســـــــــــتادال الفيـــــــــــاا 
مبدأ توجيهيا بشــ ا اســتدامة أنشــاة الفيــاا الاارجي في األمد الب يد. و اإلضــافة إلف   21، ديباجة و2019 عال

ــاا  ــتدامة أنشـــاة الفيـ الاارجي في   لك، وفي إطار لند جدول أعمال اللانة الفرعية ال لمية والتقنية المت لع باسـ
ــع  ــتها والنظر في إمكانية وضـ ــتبانة التحديات ودراسـ ــ ت فريقا عامن مكلفا، في جملة أمور، باسـ األمد الب يد، أنشـ

 مبادئ توجيهية جديدة بش ا استدامة أنشاة الفياا الاارجي في األمد الب يد.

ــ  ــا ب ا ي خذ الفريع ال امل في اعتباره، لدى تناول هذه المســــ لة، الوثا ع وورقات االجتما  وأوصــــــت اللانة أييــــ
(، التي تاســـــــــــــــد التقـدل المحرز A/AC.105/2019/CRP.16و  A/AC.105/C.1/L.367الموجودة )وال ســــــــــــــيمـا  

ــاا  ــاة الفيــ ــتدامة أنشــ ــبع أا أجراها الفريع ال امل الم ني باســ ــات التي ســ الاارجي في  والنتا ج المؤقتة للمناقشــ
 (. 2018-2010األمد الب يد )

ويبين تحليل الوثيقتين المذكورتين أعنه أا ب   المشــــاكل األســــاســــية المتصــــلة ب ماا ال مليات الفيــــا ية غير 
 التالية:   المهال لم تنفذ ب دمدرجة في المبادئ التوجيهية الم تمدة، حيث 

تكنولوجية ليــبط النف  في إطار األنشــاة الفيــا ية تنفيذ تدالير ضــبط النف : تنفيذ تدالير تشــغيلية و  • 
 للدول من أجل منع حدوا تاورات سلبية في الفياا الاارجي

منع التدخل في تشـغيل األجسـال الفيـا ية األجنبية: تنفيذ سـياسـة ترمي إلف منع التدخل في تشـغيل األجسـال   •  
 متنها  م داتها و رماياتها الموجودة علف الفيا ية األجنبية من خنل الوصول غير الم  وا به إلف  

 __________ 

الدورة الاامسة والستين للانة استادال الفياا الاارجي في األغراث السلمية  أتي  هذا النص ألول مرة في   * 
 (.A/AC.105/2022/CRP.11 الوثيقة )انظر

http://undocs.org/A/AC.105/C.1/L.367
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االمتنــا  عن تغيير البيئــة: منع إدخــال تغييرات خايرة علف بــارامترات البيئــة الفيـــــــــــــــا يــة نــاجمــة عن   • 
 الت دينت المت مدة

احترال ســـنمة وأمن البنف التحتية األرضـــية والم لوماتية األجنبية  ات الصـــلة بالفيـــاا: منع األنشـــاة   • 
ــة التي يمكن أ ــة  ات الصــــــــــــــلـ ــة األجنبيـ ــاتيـ ــة والم لومـ ــة األرضــــــــــــــيـ التحتيـ ــالبنف  ا تلحع اليــــــــــــــرر بـ
 الفيا ية  باألنشاة

اإلزالة النشـــــياة: وضـــــع وتنفيذ م ايير ودجرااات إلعداد وتنفيذ األنشـــــاة الفيـــــا ية الرامية إلف اإلزالة   • 
 النشياة لبجسال الفيا ية من المدار 

ســــــال الفيــــــا ية: وضــــــع إجرااات واشــــــتراطات من أجل التنفيذ ا من التنفيذ ا من ل مليات تدمير األج • 
 لل مليات الفيا ية التي تؤدي إلف تدمير األجسال الفيا ية الموجودة في المدار

الحلول المناسبة من أجل إزالة األجسال الفيا ية غير المسالة بصورة نشياة وتدميرها: وضع م ايير   • 
ل الفيـــــا ية غير المســـــالة وكذلك، في وروف اســـــتثنا ية، للتدمير ودجرااات لإلزالة النشـــــياة لبجســـــا

 المت مد لهذه األجسال

ومن أجـل إناـاز هـذه المهـال، ســــــــــــــيرى الفريع ال ـامـل، علف النحو الـذي تناوي عليـه واليتـه مبـاشــــــــــــــرة، أا من 
شـاة الفيـاا  المسـتصـوب التركيز علف وضـع واعتماد ماموعة من المبادئ التوجيهية اإلضـا ية بشـ ا اسـتدامة أن 

ــوح هذه المبادئ التوجيهية، من المهم النظر في   الاارجي في األمد الب يد. وفي إطار المداوالت المت لقة لنصــــ
 النقاط التالية.

يقصـــد بالتنفيذ ا من لل مليات الفيـــا ية إجراا م ين لنضـــان  ب نشـــاة الفيـــاا الاارجي تتاذ بموجبه الدول  
ة من الـتدالير الف ـاـلة )الكـا ـية( والمـناســـــــــــــــبة من حـيث التوقـيت علف الصــــــــــــــ ـد والمنظمـات الحكومـية اـلدولـية طـا فـ 

الســـــــياســـــــي والتنظيمي الرقالي والتقني والتنظيمي التي من شـــــــ نها أا تســـــــم  لبطراف بكل ثقة وموثوقية، أوال، 
لتهديدات بحماية األجســـــال الفيـــــا ية التاب ة لها والبنف التحتية األرضـــــية  ات الصـــــلة من المااطر واألخاار وا

والت ـدـياتو وـثانـيا، ب ـدل القـيال )من خنل اإلجرااات المت مـدة أو عـدل التصــــــــــــــرف( بالع أو منع تـلك الماـاطر  
واألخاار والتهديدات والت ديات علف األجسـال الفيـا ية األجنبية والبنف التحتية األرضـية  ات الصـلة التي يمكن  

التحتية األرضــية  ات الصــلة و/أو التي تســببها تلك األجســال    أا تنام عن األجســال الفيــا ية التاب ة لها والبنف
 والبنف التحتية. وينبغي أا تشمل هذه التدالير ما يلي:  

 ضماا سنمة األجسال الفيا ية التاب ة لبطراف والبنف التحتية األرضية  ات الصلة  • 

و يشكل خارا علف األجسال نبذ القيال ب عمال مت مدة ومنع عدل التصرف الذي قد يسبب الي ف و/أ • 
 الفيا ية التاب ة لبطراف واألجنبية والبنف التحتية األرضية  ات الصلة 

تحديد المهال، وتاوير بارامترات وقدرات النظم األمنية الااصـــــة باألجســـــال الفيـــــا ية التاب ة لبطراف   • 
التاب ة لبطراف والبنف   والبنف التحتية األرضــية  ات الصــلة، وكذلك ضــماا حماية األجســال الفيــا ية

ــلبية التي قد  ــدي  ثاره السـ ــلة من التدخل الاارجي غير الم  وا به، والتصـ ــية  ات الصـ التحتية األرضـ
تســــــــــــــببهـا حاالت الاوارئ، باريـقة م مونة مع مراعاة المـبادئ والقواعد واإلجرااات الم ترف لهـا دولـيا،  

 بما في  لك عقد المشاورات

 يت ين تنفيذها كازا من اإلطار الكلي الناشة ليماا أماا ال مليات الفيا ية هي:  والووا ف التنظيمية التي

 ت زيز ممارسة تسايل األجسال الفيا ية  • 
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 تنفيذ تدالير ضبط النف  في الفياا الاارجي  • 

ــا ية األجنبية من خنل الوصــــول غير الم  وا به إلف م داتها  •  ــال الفيــ منع التدخل في تشــــغيل األجســ
 و رماياتها الموجودة علف متنها 

 منع تغيير البيئة   • 

 ماتلف جوانب إ كاا الوعي بال مليات المقررة إلطن  األجسال في الفياا  • 

ة األرضــية والم لوماتية األجنبية المتصــلة باألنشــاة  منع األنشــاة التي يمكن أا تيــ ف البنف التحتي  • 
 الفيا ية 

 اإلزالة النشياة • 

 التنفيذ ا من ل مليات تدمير األجسال الفيا ية  • 

 الحلول المناسبة إلزالة األجسال الفيا ية غير المسالة بصورة نشياة وتدميرها  • 

 التنفيذ   • 

 ل األجسال الفيا ية الصغيرة الحام                                     م الاة الن هج المتب ة في تصميم وتشغي  • 

االمتـثال إلجرااات التافيف من الماـاطر المرتباـة ب ودة األجســــــــــــــال الفيــــــــــــــا ـية إلف الغنف الاوي  • 
                          باريقة غير خاض ة للتحك م 

                                                                                مراعاة احتياطات األماا عند استادال مصادر أش ة الليزر المار ة عبر الفياا الاارجي • 

لب   يه أنه، لدوا وضع ماموعة من المبادئ التوجيهية اإلضا ية الرامية إلف تنفيذ   ويمكن أا نستنتج بشكل ال
ــاا الاارجي في األمد الب يد. واالتحاد  ــتدامة أنشـــــاة الفيـــ المهال المبينة أعنه، ال يبدو من الممكن ضـــــماا اســـ

االنيــمال إلف هذا الحوار   الروســي منفت  لمناقشــة تلك المبادئ التوجيهية ويدعو وفود جميع البلداا المهتمة إلف
 في إطار الفريع ال امل.

  
 معلومات وآراء إضافية   

الورقتاا المقدمتاا من االتحاد الروســي بشــ ا تنفيذ المبدأ التوجيهي الســتدامة أنشــاة الفيــاا الاارجي في األمد 
الم نوا  ألف االقتيــــــــــــــــــــاا     1-الب يــــــد  حســــــــــــــــــــب  وت ــــــديلهــــــا،  وتنقيحهــــــا  وطنيــــــة  تنظيميــــــة  أطر  اعتمــــــاد 

(A/AC.105/2022/CRP.9ــاا في المناقة األورو ية ــاهمة مركز تدري  علول وتكنولوجيا الفيـــ ــ ا مســـ - ( و شـــ
ــلمية علف تنفيذ ا ــاا الاارجي في األغراث السـ ــتادال الفيـ ــاا في لانة اسـ ــيوية في ت زيز قدرة الدول األعيـ  سـ

( A/AC.105/2022/CRP.10توجيهيـة الســــــــــــــتـدامـة أنشــــــــــــــاـة الفيـــــــــــــــاا الاـارجي في األمـد الب يـد )المبـادئ ال
 .** م روضتاا أييا علف الفريع ال امل للنظر فيهما

  

 __________ 

والروسية علف الصفحة الشبكية للدورة الاامسة والستين للانة استادال الفياا الاارجي في  اإلنكليزيةالنصوح الكاملة متاحة باللغتين  **  
وهي متاحة أييا ألعياا الفريع  (www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/2022/index.htmlر انظ) األغراث السلمية 

 ال امل الم ني باستدامة أنشاة الفياا الاارجي في األمد الب يد علف الصفحة الشبكية للفريع ال امل. 

http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/2022/index.html
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 الواليات المتحدة األمريكية  
 ]األصل: باإلنكليزية[

 [2022أيلول/سبتمبر  16]
 

الطوعي للمبادئ التوجيهية بشأن استدامة أنشطة الفضاء نهج الواليات المتحدة األمريكية إزاء التنفيذ   
 الخارجي في األمد البعيد

ترحب الواليات المتحدة األمريكية باعتماد اإلطار المرج ي للفريع ال امل الم ني باســـــــــتدامة أنشـــــــــاة الفيـــــــــاا 
ــاا الاـارجي في    الاـارجي في األمـد الب ـيد الـتابع للاـنة الفرعـية ال لمـية والتقنـية الـتاب ـة للاـنة اســــــــــــــتاـدال الفيــــــــــــ

األغراث الســـــلمية وأســـــاليب عمله وخاة عمله. وت رب الواليات المتحدة أييـــــا عن تقديرها للقيادة الماهرة التي 
 أباا عنها أوماماهسواراا ر. من الهند بصفته ر يسا للفريع ال امل.

الرامـية إلف تنفـيذ المـبادئ   وعمن بااـة ال مـل الم تمـدة، جم ـت الوالـيات المتحـدة م لومـات عن جهودهـا المحلـية
التوجيهية بشـــــــ ا اســـــــتدامة أنشـــــــاة الفيـــــــاا الاارجي في األمد الب يد، وهي تتوقع أا تقدل هذه الم لومات قبل  

 .2022تشرين الثاني/نوفمبر   17إلف  15المشاورات غير الرسمية للفريع ال امل، المقرر إجراؤها في الفترة من 

قتها علف تقديم ماموعة شــــــاملة من المدخنت لتاســــــد الماموعة الكاملة من وقد ركزت الواليات المتحدة في ور 
األنشـــــــاة الفيـــــــا ية الحكومية وغير الحكومية، بما في  لك مدخنت من األوســـــــاط األكاديمية والمنظمات غير 
ة الحكومية والقاا  التااري. وياب علف الدول أا ت مل مع جميع جوانب قااعاتها الفيا ية من أجل المساعد

 علف ضماا االستادال المسؤول وا من للفياا الاارجي.

بش ا استدامة أنشاة الفياا الاارجي    21الــ وقد جم ت الواليات المتحدة م لومات عن تنفيذ المبادئ التوجيهية 
 في األمد الب يد علف الص يد الوطني في جزأين اثنين: 

ــا ية  طلب إلف اإلدارات والوكاالت الحكومية في الواليات  -1  ــال الفيــ ــار كة في إطن  األجســ                                            المتحدة المشــ
أو ترخيصـــها أو شـــرا ها أو تنظيمها أو تشـــغيلها أا تقدل مدخنت بشـــ ا الممارســـات واإلجرااات  ات  

 الصلة بالمبادئ التوجيهية بش ا استدامة أنشاة الفياا الاارجي في األمد الب يدو 

طلبا عاما للحصـــــــــــــول علف م لومات من القاا  الااح في  أصـــــــــــــدرت وزارة خارجية الواليات المتحدة   - 2 
الواليات المتحدة عن كيفية تنفيذه الاوعي للمبادئ التوجيهية بشـ ا اسـتدامة أنشـاة الفيـاا الاارجي في  
األمد الب يد. وقدمت ماموعة متنوعة من الاهات الفاعلة الفيـــــــــــــا ية مدخنت، بما في  لك شـــــــــــــركات  

 ناشئة األصغر حاما، والمؤسسات األكاديمية، والمنظمات غير الحكومية. الفياا القديمة، والشركات ال 

                                                                                               وقد ج م   ت هذه المدخنت ولاصت وصيغت من أجل إعداد ورقة مبساة تاسد اإلجرااات التي اتاذتها إدارات  
أنشـاة  ووكاالت محددة في الواليات المتحدة وهيئات من القاا  الااح لتنفيذ المبادئ التوجيهية بشـ ا اسـتدامة  

 الفياا الاارجي في األمد الب يد.

ــوا علف المبادرات التي اتاذتها  ــلحة في الواليات المتحدة اليـــــــ ــحاب المصـــــــ ــلط الورقات المقدمة من أصـــــــ وتســـــــ
ــاا الاارجي من خنل التنفيذ الاوعي  ــؤول للفيـ ــتادال ا من والمسـ الحكومة والقاا  الااح لهدف ت زيز االسـ

ستدامة أنشاة الفياا الاارجي في األمد الب يد. ونظرا لحام قاا  الفياا في  بش ا ا 21ــــ للمبادئ التوجيهية ال
الوالـيات المتحـدة وتنوعـه، ت تزل الوالـيات المتحـدة تقـديم ملحع لورقتهـا األولـية قـبل اـلدورة الســــــــــــــتين للاـنة الفرعـية  

ن الااوات التي اتاذتها ، مشـفوعا بمزيد من التفاصـيل ع2023ال لمية والتقنية، المقرر عقدها في شـباط/فبراير  
 الواليات المتحدة من أجل النهوث باستدامة الفياا الاارجي في األمد الب يد.
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واســــــــــتنادا إلف المدخنت الواردة من الاهات الحكومية والقاا  الااح، اســــــــــتبين ال ديد من التحديات والفرح 
  يما يت لع لتحسين ممارساتنا لهذا الش ا وهي موصوفة أدناه:

ــتادال   تار   •   ــاف واالســــ ــتكشــــ ــا ي للواليات المتحدة واالســــ ــرو  الفيــــ ــري ة التقدل للمشــــ الابي ة الدينامية والســــ
ــاا عـددا من التحـدـيات التي تواجـه اإلطـار التنظيمي المحلي الحـالي للوالـيات المتحـدة.   المســـــــــــــتمرين للفيـــــــــــ

الفيــــــــــا ية واإلشــــــــــراف عليها  تواصــــــــــل الواليات المتحدة الوفاا بالتزاماتها الدولية واإل ا ب نشــــــــــاتها   و ينما 
باـستمرار، ياب عليها أيـيا أا ت زز الاهود الرامية إلف ـضماا اـستمرار القيادة في ت زيز االـستادال ا من 
والمســـؤول والمســـتدال للفيـــاا الاارجي، بســـبل منها تنفيذ المبادئ التوجيهية بشـــ ا اســـتدامة أنشـــاة الفيـــاا  

لـشاغل علف نحو أفـيل، تقول الواليات المتحدة باـست راث إطارها  الاارجي في األمد الب يد. ولم الاة هذا ا 
التنظيمي القا م ودشـرا  القاا  الااح باية ضـماا قدرته علف االسـتاابة للوتيرة السـري ة لنلتكار التااري  

 مع ضماا سنمة الرحنت الفيا ية واستادال التابيقات الفيا ية لدعم التنمية المستدامة. 

لااح ب يا من أكثر التاورات التكارا وطموحا في قاا  الفياا. كما أا من مصلحة  أنتج القاا  ا • 
الكيانات الفيــــــــا ية التاارية ومســــــــتثمريها ضــــــــماا أا تكوا ليئة الفيــــــــاا الاارجي يمنة ومســــــــتدامة  
 لل مليات الفيـــــــــــا ية الحالية والمقبلة. والواليات المتحدة تقدر باســـــــــــتمرار األفكار المت مقة الفريدة التي
يمكن أا تقـدمهـا الاهـات الفـاعلـة في القاـا  الاـاح، وقـد رحبـت بـالمـدخنت الموضــــــــــــــوعيـة الواردة 
ــوح، حددت الورقات الواردة من  ــ ا تنفيذ المبادئ التوجيهية. وعلف وجه الاصــــــ ــتاابة لالبنا بشــــــ اســــــ

من قبل  القاا  الااح عددا من التحديات والفرح التي لم تكن حكومة الواليات المتحدة قد استبانتها 
 يما يت لع بالمبادئ التوجيهية بشـــــ ا اســـــتدامة أنشـــــاة الفيـــــاا الاارجي في األمد الب يد. وهذا يبرز  

                                                                                     فا دة إغناا الحوار لوجهات نظر متنوعة، يمكنها أا تقدل رؤى جديدة ر ما ست غفل بانف  لك.

الفيــــاا الاارجي في األمد  لناا القدرات مكوا أســــاســــي بالنســــبة للمبادئ التوجيهية بشــــ ا اســــتدامة أنشــــاة   •  
ــها. وخنل عمليات التبادل الثنا ي مع   ــلمية نفســ ــاا الاارجي في األغراث الســ ــتادال الفيــ الب يد وللانة اســ
ــاا، وجدت الواليات المتحدة أا المبادئ التوجيهية   ــ ا الت اوا في ماال الفيـــــ طا فة واســـــــ ة من الدول بشـــــ

لب يد تـشكل نقاة مرج ية مفيدة لتيـسير فهم أفـيل وزيادة  بـش ا اـستدامة أنـشاة الفـياا الاارجي في األمد ا 
الت اوا بشــ ا عدد من المســا ل. وقد أتاحت القدرة علف اإلشــارة إلف مبدأ توجيهي دولي طور ب ناية ويســتند  
إلف توافع ا راا عند مناقشــة الت اوا في ماال الفيــاا إجراا محادثات أكثر ف الية تنالع من فهم مشــتر   

ــو . وه  ــاا الاارجي في األمد الب يد  للموضــــ ــاة الفيــــ ــتدامة أنشــــ ــ ا اســــ ذا يؤكد فا دة المبادئ التوجيهية بشــــ
وال مل الفريد الذي ال غنف عنه الذي تـيالع به لانة اـستادال الفـياا الاارجي في األغراث الـسلمية من  

 يرتبط به من لناا للقدرات.  أجل النهوث بالت اوا الدولي في الفياا الاارجي وما 

ر الفرصــــة التي ســــتتا  لها لمناقشــــة ورقتها والورقات المقدمة من الدول األعيــــاا األخرى      د   اليات المتحدة تقوالو 
، وخنل  2022تشـــرين الثاني/نوفمبر    17إلف  15خنل المشـــاورات غير الرســـمية، المقرر عقدها في الفترة من  

بمثابة فرح أســاســية ألعيــاا اللانة للت لم   االجتماعات النحقة للفريع ال امل. ويمكن لهذه النقاشــات أا تكوا 
من ب يــهم الب   باصــوح أفيــل الســبل لتنفيذ المبادئ التوجيهية بشــ ا اســتدامة أنشــاة الفيــاا الاارجي  
في األمد الب يد وت زيز ليئة مســــــتدامة للفيــــــاا الاارجي. ومن المهم منحظة أا هذه الورقة ليســــــت هي الورقة  

بذلها الواليات المتحدة من أجل تنفيذ المبادئ التوجيهية، لل إنها تمثل فقط أول جرد النها ية بشـــ ا الاهود التي ت 
لاهود االســــــــتدامة التي تبذلها الواليات المتحدة نفســــــــها، وتؤكد من جديد التزامنا بال مل علف الصــــــــ يد المحلي، 

ــاا الاارجي في األمد الب ي  ومع ــتدامة ليئة الفيــــــــــ د مع الحفاظ علف فوا د الماتمع الدولي، من أجل ت زيز اســــــــــ
 الفياا وتوسيع نااقها لتشمل جميع الناس.

 


