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 الواردة من الدول والمنظماتالردود   - ثانيا 

 أستراليا  

 ]األصل: باإلنكليزية[

   [2022تشرين الثاني/نوفمبر  10]
 )1(مساهمة في الفريق العامل المعني باستدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد   - أستراليا    

تلتزم أسـتراليا ووضـو وتنفيا الاواعد والميايير التي تىـيل إلل دعم سـالمة الفضـاء ال ارجي واسـتارارد واسـتدامت . 
وتوفر المبادئ التوجيهية للجنة اســت دام الفضــاء ال ارجي في األ راس الىــلمية بشــمن اســتدامة أنشــ ة الفضــاء  

  ال ارجي في األمد البييد إطارا فياال لدعم هاد النتيجة.

ــتدامة أنشــــــــ ة الفضــــــــاء   وتادم هاد الورقة دراســــــــات ااالت إفرادنة لكي ينظر فيها الفري  اليامل الثاني الميني باســــــ
                                                                                                          ال ارجي في األمد البييد. وقد ن ظمت دراسـات الحاالت اإلفرادنة األسـترالية باسـت دام نهج اإلوالل الات تتبي  المملكة  

ة فيما يتيل  بالتنفيا ال وعي للمبادئ التوجيهية بشـــــــمن اســـــــتدامة أنشـــــــ ة  المتحدة لبري انيا اليظمل وأيرلندا الشـــــــمالي 
        وسـتاد م   (. A/AC.105/C.1/2021/CRP.16و   A/AC.105/C.1/2020/CRP.15الفضـاء ال ارجي في األمد البييد ) 

 ة  دراســـات ااالت إفرادنة إضـــافية تماشـــيا مو   ة اليمل ال مىـــية للفري  اليامل الثاني الميني باســـتدامة أنشــ 
 الفضاء ال ارجي في األمد البييد.

وتيمل وكالة الفضــــــاء األســــــترالية مو دوافر الصــــــناعة لفهم مىــــــتو  وعي تلأ الدوافر ووجهات نظرها وأنشــــــ تها فيما  
يتصـــل وتنفيا أســـتراليا للمبادئ التوجيهية بشـــمن اســـتدامة أنشـــ ة الفضـــاء ال ارجي في األمد البييد كجزء من وناء ثاافة 
الىالمة واالستدامة. والهدف اليام من هاا اليمل هو تحديد الممارسات التي تتبيها أستراليا في تنفيا المبادئ التوجيهية  

 المجال.  في هاا   علل الصييد الوطني واستبيان الثغرات التي تحتاج إلل مزيد من البحث والت وير 

ــافية  2021وفي عام  ــتاصـ ــة اسـ ــمت نحو  ، أجرت الوكالة دراسـ ــتراليا للمبادئ التوجيهية، ضـ ــاركا  38لتنفيا أسـ مشـ
                                                                                                علل ن اق ق اع الصناعة والحكومة، بما في ذلأ مصن  يو الىواتل وشركات اإلطالق والجاميات. وعندما سئلوا 

 عما تيني  االستدامة في الفضاء بالنىبة لهم، تضمنت اإلجابات ما يلي:

  است دام الفضاء علل نحو مىؤول وآمن؛ )أ( 

 المحافظة علل ويئة الفضاء من أجل منفية األجيال المابلة؛ )ب( 

 إرساء هياكل اوكمة متف  عليها لتيىير االستدامة في الفضاء. )ج( 

ــافة  إلل ذلأ، ذكر  ــ تها. و ضــ ــاريو وأنشــ ــاء تمثيرا علل ت  يأ المشــ ــتدامة في الفضــ ــاركون أن لالســ                                                                                               والاظ المشــ
اســـــتدامة أنشـــــ ة الفضـــــاء ال ارجي في األمد البييد توفر في اد ذاتها المشـــــاركون أن المبادئ التوجيهية بشـــــمن 

الوضــــوال واالتىــــاق بشــــمن االســــت دامات المنة والمىــــتدامة للفضــــاء، وتؤثر علل عملية اســــتحداث تكنولوجيات 
 مىتدامة، وتدعم وناء سمية مىؤولة. 

سـتدامة أنشـ ة الفضـاء ال ارجي في األمد                                                                   وقدم المشـاركون عددا  من األمثلة علل تنفيا المبادئ التوجيهية بشـمن ا
ــمن ت  ي    ــات دا لية بشـ ــياسـ ــو سـ ــركات في وضـ ــبيل المثال، تنظر الشـ ــ تهم الحالية. فيلل سـ ــمن أنشـ البييد ضـ
الح ام الفضــافي تىــتند إلل المبادئ التوجيهية لت  ي  الح ام الفضــافي. ومن األمثلة األ ر  تياون الجاميات  

تكنولوجيات مبتكرة لرصــد الح ام الفضــافي. والاظ المشــاركون أنضــا بي  مو ق اع الصــناعة علل اســتحداث  
 __________ 

 نمكن االطالع علل النص الكامل للتارير المادم من أستراليا إلل أعضاء الفري  اليامل الميني باستدامة أنش ة الفضاء ال ارجي   (1) 
 في األمد البييد علل الصفحة الشبكية الم صصة للفري  اليامل. 
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التحدنات التي تيترس تنفيا المبادئ التوجيهية بشـمن اسـتدامة أنشـ ة الفضـاء ال ارجي في األمد البييد، بما في  
 ذلأ تنفيا تداوير االستدامة مو الحفاظ علل الجدو  التجارية. 

ــا مو أصــــحاب ا  لمصــــلحة إلعداد دراســــات ااالت إفرادنة لكي ينظر فيها الفري  اليامل الثاني  وتشــــاورت الوكالة أنضــ
ــبة   ــاء ال ارجي في األمد البييد. وتوفر دراســـات الحاالت اإلفرادنة فهما لل برات المكتىـ ــتدامة أنشـــ ة الفضـ الميني باسـ

طار التنظيمي ألنشـــ ة الفضـــاء؛                                                                                 في تنفيا أقىـــام من المبادئ التوجيهية، وهي تحديدا  الاىـــم ألف: الىـــياســـة اليامة واإل 
 .  )2(والاىم باء: أمان اليمليات الفضافية؛ والاىم جيم: التياون وبناء الادرات والتوعية علل الصييد الدولي 

ــؤولة عن تنظيم األنشــــ ة التي تتجاوز   ــاء، أو التي تحاول ال يام والأ، أو تن وت    100والوكالة مىــ كيلومتر في الفضــ
والاواعد    2018ة، علل النحو المحدد بموجب قانون الفضــاء )عمليات اإلطالق واليودة( لىــنة  علل صــواريع عالية الاو 

عن اســـتيراس لاانون األنشـــ ة الفضـــافية   2015المرتب ة ب . وأعلن وزير الصـــناعة واالوتكار واليلوم آنااي في عام  
راليا مالفم للتادم التكنولوجي وال . وكان الهدف من االســــــتيراس هو التمكد من أن تنظيم الفضــــــاء في أســــــت 1998ليام 

لضمان دعم  لنمو صناعة   2019                                                                            يثبأ االوتكار في صناعة الفضاء األسترالية دون داع. وا د  ث  إطار اليمل في عام  
ــاء من  الل إزالة الحواجز  ير الضــــرورية أمام المشــــاركة وتشــــجيو ريادة األعمال، إلل جانب ضــــمان ســــالمة  الفضــ

 . 2- وألف   1- لتزاماتنا الدولية. ويدعم ذلأ تنفيا المبدأين التوجيهيين ألف األنش ة وتنفيا بي  ا 

ــاعدا في   ــاء، وبمن وجود نموذج وأداة نمكنهما أن نىـ ــمن طا  الفضـ ــتراليا بمهمية البيانات والتنبؤات بشـ ــل  م أسـ                                                                                                         وتىـ
نفا مكتب  الت  ي  من آثار طا  الفضـاء نىـهم في اسـتدامة الفضـاء ال ارجي وفي نجاال صـناعة الفضـاء. وقد

ــ ة   ــاء وتوفير أنشـــــــ ــاد الجوية )المكتب( تداوير لبناء الادرة علل ال يام بمنشـــــــــ ة في مجال طا  الفضـــــــ األرصـــــــ
المشـــــاركة والتنبؤ والبحث واألنشـــــ ة اليملياتية فيما يتيل  ب ا  الفضـــــاء، باإلضـــــافة إلل مشـــــاركة المكتب في  

لجوية، والمبادرة الدولية بشــمن طا  الفضــاء، والشــبكة  المحافل الدولية، بما في ذلأ المنظمة اليالمية لألرصــاد ا
الدولية لل دمات البيئية الفضــافية، ومنظمة ال يران المدني الدولي. وتدعم هاد األنشــ ة تنفيا المبادئ التوجيهية  

 .1-وجيم  7-وباء 6-باء

ــرييات والىــــ  ــافية، تتياون                                                                                 وفي إطار جهودنا الرامية إلل تيزيز ودعم التيل م المتبادل في مجال التشــ ــات الفضــ ياســ
الوكالة مو كل من إندونيىــــــــــــيا وتايلند وتركيا وجمهورية كوريا وســــــــــــنغافورة والفلبين وفييت نام وماليزيا ونيوزيلندا  

  2019والهند واليابان من  الل مبادرة التشـرييات الفضـافية الوطنية. وتىـيل هاد المبادرة، التي أنشـئت في عام  
ــيا والمحيأ الهادئ، إلل تيزيز تبادل الميلومات والتيلم في إطار المنتد  اإلقليمي  ــاء في آســـــــــــ لوكاالت الفضـــــــــــ

المتبادل بشــــمن ممارســــات وأمثلة التشــــرييات والىــــياســــات الفضــــافية الوطنية في من اة آســــيا والمحيأ الهادئ؛ 
الهادئ وفاا وتيزيز قدرات صـــيا ة التشـــرييات والىـــياســـات الفضـــافية الوطنية وتنفياها في ولدان آســـيا والمحيأ 

 . 3-وجيم 1-للميايير الدولية. وتدعم هاد األنش ة تنفيا المبدأين التوجيهيين جيم

- 2019وأ يرا، تحدد االســتراتيجية المينونة لالتادم في الفضــاء: االســتراتيجية الفضــافية المدنية األســترالية للفترة 
أربو ركافز اســــتراتيجية لتحويل وتنمية صــــناعة الفضــــاء األســــترالية، بما في ذلأ ركيزة لاإللهامل. ويتمثل  ل  2028

جوهر ركيزة لاإللهامل في إنشــــاء المركز األســــترالي الكتشــــاف الفضــــاء، الات نىــــيل إلل إذكاء الوعي باألنشــــ ة  
ــترالي، بما في ذلأ أطفال الم ــراي المجتمو األســ ــافية من  الل إشــ ــمل  الفضــ دارس وطالب التيليم الجاميي. ويشــ

ــتدامة وت  ي  الح ام. ويدعم  ــلة باالسـ ــافل ذات الصـ ــمن المىـ ــية بشـ المركز عددا من الميارس والحلاات الدراسـ
 . 4-ذلأ تنفيا المبدأ التوجيهي جيم

البييد. ونر   وتؤيد أسـتراليا باوة أهداف الفري  اليامل الثاني الميني باسـتدامة أنشـ ة الفضـاء ال ارجي في األمد
ــي   ــاســ ــتفادة من التنفيا الوطني ال وعي للمبادئ التوجيهية أمر أســ ــات والدروس المىــ أن تبادل ال برات والممارســ

 __________ 

 المزيد من التفاصيل عن دراسات الحاالت اإلفرادنة في النص الكامل للورقة األسترالية.انظر  (2) 
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ــلة اليمل مو  ــدد. ونت لو إلل مواصـــــــ ــير وناء الادرات في هاا الصـــــــ لزيادة الوعي بالمبادئ التوجيهية ككل وتيىـــــــ
 ل دعم سالمة الفضاء ال ارجي واستارارد واستدامت . الفري  اليامل الثاني في الوقت الات نيمل في  عل

  
 البرازيل  

 ]األصل: باإلنكليزية[

   [2022تشرين الثاني/نوفمبر  14]
  - استعراض للمبادئ التوجيهية بشأن استدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد   

 )3(مدخالت وطنية من البرازيل 

 مقدمة   

تشــــهد أســــاليب الدول في تصــــري  أمورها المتيلاة بالفضــــاء تغيرا. فبىــــبب اركة لالفضــــاء الجديدل، وهي عملية 
الا اع ال اص واألوسـاط األكادنمية التي تن رط في األنشـ ة  تيددنة ميادة ومتيددة الجوانب تشـمل الحكومات و 

الفضـافية، أصـبا اسـتكشـاف الفضـاء يتىـم بكون  أقل اعتمادا علل الدول، وفي الوقت نفىـ ، أصـبحت الصـناعات 
أكثر تراب ا، ولكنها أكثر انفصاال، من زوانا ميينة، عن مياهدات األمم المتحدة الاافمة بشمن الفضاء ال ارجي.  

ــوق الكبيرة الحجم للتكنولوجيات وأ ــية إلل وروز ت بياات الىــــ ــىــــ دت موجة الت ور التكنولوجي واالوتكارات المؤســــ
ذات الصـــــلة بالفضـــــاء في مجاالت مثل الزراعة، و دارة المياد، واســـــت دام األراضـــــي، وال اقة، والنال، والت  يأ  

ســت دام األنشــ ة الفضــافية للتصــدت للتحدت الحضــرت، و دارة الكوارث. وفي الوقت نفىــ ، هناي اتجاد متزايد ال
 المزدوج المتمثل في ميالجة استدامة الفضاء ال ارجي وتحاي  أهداف التنمية المىتدامة.

ــاء الدولية، بما في ذلأ  ــو قوانين الفضــ ــافية إلل تغيير جوهر وضــ وقد أدت هاد التيددنة الميادة لألنشــــ ة الفضــ
ر المبادئ التوجيهية بشـمن اسـتدامة أنشـ ة                                                                    الفضـاء ال ارجي في األمد البييد. ور م أن المبادئ التوجيهية ال تفىـ 

علل أنها أداة تغ ي ظاهرة االســتدامة الفضــافية بالكامل، إال أنها أســهمت وال شــأ في الحيلولة دون أن نصــبا  
مية البشــرية،                                             ، عندما اعت مد إعالن فيينا بشــمن الفضــاء والتن 1999هاا الموضــوع شــديد التنوع والتجزف. وفي عام  

                                             )ج( من اإلعالن(، كانت ميظم عناصــر ما ن يتبر الن  1بما في ذلأ الدعوة إلل امانة البيئة الفضــافية )الفارة 
                                                                                          جزءا من جدول األعمال األوســــو ن اقا الســــتدامة الفضــــاء تيال ج بميزل عن بيضــــها بيضــــا. فاد كان لكل من 

ضــــافية وقدرات الرصــــد والتنظيم، أهميت  ال اصــــة، لكن  الح ام الفضــــافي وتبادل الميلومات بشــــمن األاداث الف
تحول، ر م الجهود التي والت من اين ل ر، إلل مجرد جزء من م  أ مواد ضـــــــــــمن الفارات االســـــــــــتهاللية 

 . 2019مدت في عام    ت  للمبادئ التوجيهية بشمن استدامة أنش ة الفضاء ال ارجي في األمد البييد، التي اع

ــاملة  ومن ثم، من ال بييي أن ــورة  ير شــــــ ــتيراس علل صــــــ ــمن عملية االســــــ ين وت التارير البرازيلي األول بشــــــ
ــارات الموجزة اول الت ورات في اليلوم  ــتفىــــ ــاء. وهناي مجموعة من االســــ ــتدامة الفضــــ ــيو المرتب ة باســــ للمواضــــ

أجل البيئة والصـــناعة والدولوماســـية، مو تفىـــيرات اول الت بياات النهافية للتكنولوجيا المىـــتمدة من الفضـــاء من  
ــيو مجتمية مزيجا لبي  الجوانب المحورية التي تيتاد البرازيل  ــكل هاد المواضــ ــاد والحياة اليومية. وتشــ واالقتصــ
في الوقت الراهن أن علل الفري  اليامل الميني باســــــتدامة أنشــــــ ة الفضــــــاء ال ارجي في األمد البييد أن ينظر 

 الل تارير نادم إرشـــــــــادات في ســـــــــياق المبادئ التوجيهية أو  فيها، والتي نمكن تناولها إما كنص قافم واات  من
 كتكملة وتيديل للمبادئ التوجيهية الاافمة.

 __________ 

نمكن ألعضاء الفري  اليامل الميني باستدامة أنش ة الفضاء ال ارجي في األمد البييد االطالع علل النص الكامل للتارير المادم من  (3) 
 . البرازيل علل الصفحة الشبكية الم صصة للفري  اليامل
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وقد نظمت الممارســـــات والتحدنات في التارير علل نىـــــ  مماثل لعطار المرجيي للفري  اليامل وأســـــاليب عمل  
(. ويحلل الجزء األول من التارير، من منظور نادت، التحدنات بشــمن ت بياات A/AC.105/1258و  ة عمل  )

تكنولوجيا الفضـــاء. وقد أصـــبا االنتشـــار  ير المنضـــبأ للح ام وازداام مدارات ميينة من المىـــافل األســـاســـية، 
ــياســــــات و يرهم من أصــــــحاب  إلل جانب ضــــــرورة جيل المبادئ  التوجيهية أنىــــــر مناال وأكثر فافدة لماررت الىــــ

المصـلحة عموما. وتمتي بيد ذلأ الصـلة باسـت دام تكنولوجيات الفضـاء أل راس التنمية المىـتدامة، اسـتنادا إلل 
ــافية وهياكل ال دمات األكث  ــتفيد وها البلدان بالفيل من الت بياات الفضـ ر ذكاء بغ  تممالت في الكي ية التي تىـ

                                                                                               النظر عما إذا كان لد  تلأ البلدان ورامج فضـــــــــــــافية  اصـــــــــــــة وها، ولماذا ن فترس أن تؤدت البحوث في مجال  
 تكنولوجيات الفضاء إلل زيادة الثار  ير المباشرة بالنىبة إلل الدول ذات المىتويات الم تلفة من الد ل.

ــية ال ــياســ ــادنة والىــ ــياســــات الوطنية بشــــمن ولما كانت الحالة االجتماعية واالقتصــ فريدة لكل ولد تشــــكل وضــــو الىــ
                                                                                                        الت بياات الفضــــــــــــــافية والجغرافية المكانية، فين الجزء الثاني من التارير مكر س ليرس تجربة البرازيل في رعانة  
ورنامج فضـــــافي وللهيكل الم يارت الات ســـــما للبلد باالســـــتثمار في تكوين رأس مال بشـــــرت مؤهل تمهيال عاليا،  

ــاء مؤســـىـــات قوية، وتجميو ال برات اليلمية والتكنولوجية في هاا المجال. ويتناول  وت وير الا درات التانية، و نشـ
الجزء الثـالـث من التارير جـانبـا من مبـادرات التيـاون التي شـــــــــــــــاركـت فيهـا البرازيـل لتيزيز الوعي اإلقليمي وبنـاء  

 بشمن استدامة الفضاء.تواف  الراء بشمن است دامات الفضاء أل راس التنمية المىتدامة و 

  
 اإلسالمية(-إيران )جمهورية  

 ]األصل: باإلنكليزية[

   [2022تشرين الثاني/نوفمبر  16]
ورقة موقف جمهورية إيران اإلسالمية بشأن الشروط األساسية والتحديات المتصلة بالتنفيذ الطوعي   

 األمد البعيدللمبادئ التوجيهية بشأن استدامة أنشطة الفضاء الخارجي في  

 
مبدأ  21                                                                                              اعت مدت أثناء الدورة الثانية والىـــــتين للجنة اســـــت دام الفضـــــاء ال ارجي في األ راس الىـــــلمية ديباجة  و

ة  ، المرف  الثاني(. وشـــجيت اللجن A/77/20توجيهيا بشـــمن اســـتدامة أنشـــ ة الفضـــاء ال ارجي في األمد البييد )
الـدول والمنظمـات الـدوليـة علل أن تت ـا طوعـا التـداوير الالزمـة وأن تكفـل تنفيـا المبـادئ التوجيهيـة قـدر اإلمكـان. 
وفي الدورة نفىـــــها، تارر أن ناوم فري  عامل جديد ميني باســـــتدامة أنشـــــ ة الفضـــــاء ال ارجي في األمد البييد، 

ــنوات، بينجاز مهام الفري  ال ــديد علل الحاجة إلل بموجب   ة عمل مدتها  م  ســـــــ ــاو ، مو التشـــــــ يامل الىـــــــ
 :النهوس باإلطار التالي

 استبانة التحدنات ودراستها والنظر في إمكانية وضو مبادئ توجيهية جديدة؛  )أ( 

تبادل ال برات والممارســـــــــــات والدروس المىـــــــــــتفادة من التنفيا الوطني ال وعي للمبادئ التوجيهية   )ب(  
 الميتمدة؛ 

إذكاء الوعي وبناء الادرات، ال ســـيما في أوســـاط الدول المىـــتجدة في مجال الفضـــاء والبلدان  )ج( 
 (. 167، الفارة A/77/20النامية )انظر الوثياة  

، أقر الفري  اليامل واعتمد، في الدورة التاسية وال مىين للجنة الفرعية اليلمية والتانية،  2022وفي شباط/فبراير  
بفضـل الجهود التي والها أوماماهىـواران ر.، رفي  الفري  اليامل الميني باسـتدامة أنشـ ة الفضـاء ال ارجي في  

، وأقرت اللجنة الفرعية، في الدورة  2026-2022  للفترة األمد البييد، إطارد المرجيي وأســاليب عمل  و  ة عمل
 (.209، الفارة A/AC.105/1258نفىها، هاا اإلجراء )

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1258
http://undocs.org/ar/A/77/20
http://undocs.org/ar/A/77/20
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1258
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ــيا مو الراء التي أعربت عنها بي   و الل الدورات الماكورة أعالد، شـــــــددت جمهورية إيران اإلســـــــالمية، تماشـــــ
النامية والبلدان الحديثة اليهد بارتياد الفضــــــــاء، علل أهمية تيزيز أنشــــــــ ة وناء الادرات اإلقليمية والدولية البلدان  

ــتند إلل الادرات التانية  ــاء. وتشــــــدد الديباجة علل أن التنفيا ال وعي للمبادئ التوجيهية نىــــ لجميو الدول األعضــــ
ي علوم وتكنولوجيا الفضـاء والفجوة الكبيرة في المىـتو                                                      واالقتصـادنة للدول األعضـاء. وت بر ز الت ورات الىـريية ف

                                                                                                     التاني واالقتصادت للدول أهمية وناء الادرات من أجل تيديل اال تالالت. وبما أن الفري  اليامل مكل ف بميالجة  
ــيما  ــاء، وال سـ ــاء ال ارجيل، فين جميو الدول األعضـ ــافيةل ولالىـــالمة في الفضـ لالحد من م اطر األنشـــ ة الفضـ

 لدان المتادمة النمو والرافدة، ينبغي لها أن تولي اهتماما  اصا لتلأ الفجوة التانية واليلمية واالقتصادنة. الب 

ونظرا لضـرورة التياون والمىـاهمة الدوليين، اللاين ينبغي االضـ الع وهما دون تمييز من أت نوع، يوصـل بشـدة 
ــاملة وأكثر تحديدا ــول الفري  اليامل آلية مفيدة وشــــــ ــالا فيما يتيل   بمن نصــــــ لتحاي  أكبر قدر ممكن من المصــــــ
 ، مو مراعاة مصالا جميو الدول األعضاء. 2024بمنش ة وناء الادرات في الاة اليمل المزمو عادها في عام 

الـات أولغـت عنـ  بي  الـدول المرتـادة للفضـــــــــــــــاء إنجـازاتهـا   21وقـد أظهر التنفيـا ال وعي للمبـادئ التوجيهيـة ال
 ت وقدرات الا اعات ال اصة التابية لها ودال من وضو نهج داعم للبلدان األ ر . وقدراتها و نجازا

وفي اين أن البلدان المتادمة النمو قد اصـــــلت علل التكنولوجيات الالزمة والبنل التحتية ذات الصـــــلة من أجل  
فة أاوال الفضـــــــــاء، فين ، مثل اإلزالة النشـــــــــي ة للح ام، وال دمة في المدار، ومير 21تنفيا المبادئ التوجيهية ال

البلـدان النـاميـة تيـاني من ناص البيـانـات والبنل التحتيـة الالزمـة. وينبغي أن نكون أت تـدوير آ ر يت ـاد الفري  
                                                                        اليامل مدروسا  جيدا بحيث يركز علل مفهوم وناء الادرات ونال التكنولوجيا. 

ــ ة وناء الادرات وتبادل الميارف إلل زي  ــور أن تؤدت أنشــ ــتدامتها.  ومن المتصــ ــافية واســ ــ ة الفضــ ادة أمان األنشــ
وبما أن البلدان المرتادة للفضاء قد كرست قدرا كبيرا من الوقت ومن موارد ميزانياتها لت وير موجوداتها الفضافية 
ن مىــتو  أمان                                                                                                علل األرس وفي الفضــاء ال ارجي، فمن المن اي أن تحمي موجوداتها ونفااتها علل نحو نحىــ  

للبلدان األ ر  من  الل وناء الادرات ونال الميرفة. ولالأ، يوصـل بشـدة بمن نمضـي مكتب  األنشـ ة الفضـافية
شــؤون الفضــاء ال ارجي التابو لألمانة اليامة قدما ب رياة أكثر دعما لترتيب بي  المنصــات لنشــر الميلومات 

 ذات الصلة وكالأ الميارف الالزمة لتنفيا المبادئ التوجيهية. 

اء من المبادئ التوجيهية، المينون لأمان اليمليات الفضافيةل )الات نمكن اعتبارد الاىم الات وباستيراس الاىم ب 
ــييد الدولي  ــام هاد المبادئ التوجيهية(، ت يد د بي  التحدنات علل الصـــــ ــمن أقىـــــ                                                                                               ين وت علل أكبر تحدنات ضـــــ

 علل النحو التالي من وجهة نظر البلدان النامية. 
  

  التحدت وصف التحدت نوع

 ناص البيانات والميلومات والميارف والتكنولوجيا والبنل التحتية الالزمة   الايود التكنولوجية 
 لتنفيا المبادئ التوجيهية 

 وجهات النظر التنافىية للدول  
 والا اع ال اص 

 لبة البيئة التنافىية المىتندة إلل الراء التجارية والىياسية، ما نحول دون  
 تفاعلي وتياوني وين الدول األعضاء تشكيل نهج 

الغموس أو الفشل في التوصل إلل اتفاق دولي اول الليات والميايير   غياب الليات الدولية
 الم لوبة لتنفيا بي  المبادئ التوجيهية التي تت لب تبادل البيانات  

 أو التشاور 

  
وفيما يتيل  بالاىــــــم الميني بيذكاء الوعي وبناء الادرات )الاىــــــم جيم من المبادئ التوجيهية(، و صــــــوصــــــا فيما 
                                                                                                       ن ص البلدان الحديثة اليهد بارتياد الفضــــــــــــاء والبلدان النامية، ونظرا  لتركيز المبادئ التوجيهية المىــــــــــــتمر علل 
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ألنشـــ ة الفضـــافية في األمد البييد واســـتحداث أســـاليب  التياون والمشـــاركة في تبادل التجارب المتيلاة باســـتدامة ا
(، يـبدو أن تنفـيا هـاا المـبدأ يت لـب آلـية أكثر كفـاءة، و ال فـيـن   2-جـدـيدة لتـبادل الميلومـات )المـبدأ التوجيهي جيم

                                                                                                     سـيبال كتوصـية فاأ دون أت ضـمان للتنفيا. وي اترال اعتماد طراف  وأشـكال محددة لتبادل التجارب بشـمن اسـتدامة  
 نش ة الفضافية في األمد البييد. األ

وفيما يتيل  بالاىـــــم دال من المبادئ التوجيهية الميني بالبحث والت وير في المجالين اليلمي والتاني بشـــــمن األنشـــــ ة 
الفضــــافية، تر  جمهورية إيران اإلســــالمية أن تشــــجيو وتيزيز بحوث الفضــــاء ال ارجي واســــتكشــــاف  واســــت دام ، وهما  

اا الاىـــم، يتمتيان من  الل تياون جميو الدول األعضـــاء والدعم الكامل من البلدان المتادمة النمو.  الهدف الرفيىـــي له 
ـــيل في الـمادة   ــاء الـ ارجي لـيام   1وكـما هو مبين ـبالتفصـــــــــــ نكون ارا إجراء األبـحاث   ، ل... 1967من مـياـهدة الفضـــــــــــ

ر ، وتراعي الدول تيىـــــير وتشـــــجيو التياون  اليلمية في الفضـــــاء ال ارجي، بما في ذلأ الامر واألجرام الىـــــماوية األ  
اـلدولي في مـثل هـاد األبحـاثل. وتتمـثل التحـدـنات أو اليواف  التي تيوق التـياون الثـنافي أو المتـيدد األطراف في مـيدان  

 الفضاء في التداوير التمييزية التي تحرم الدول من ارية الوصول إلل الفضاء.  

ـــــ  رافي ناجا فيما يتيل  باالســـــــــــتدامة في األمد البييد، ينبغي أ ا  وعالوة علل ذلأ، وللحفاظ علل نهج اســـــــــــتشــــــ
 المالاظات األساسية التالية في االعتبار:

نكتىي التصدت للتحدنات المرتب ة وتنفيا المبادئ التوجيهية أهمية كبيرة، ويد أن التركيز علل التحدنات  • 
 وادها دون اقتراال الول فيالة لها هو مضيية للوقت. 

لنشر آالف الىواتل في الفضاء الاريب من األرس في شكل تشكيالت كبيرة )ض مة( أن نىبب  نمكن   • 
ازدااما مداريا ويحد من الوصول الحر والمتىاوت للدول األعضاء األ ر  إلل مجال استكشاف الفضاء  
للبشرية جمياء.   ال ارجي واست دام  في األ راس الىلمية، وهو أمر ميترف ب  كمصلحة مشتركة 

اليامل  ول الفري   ينبغي وضي  وميالجت  كمولوية عليا في جدول أعمال  التحدت  أن هاا  نيتاد  الأ، 
 الميني باستدامة أنش ة الفضاء ال ارجي في األمد البييد. 

وها في الماضي. ويتمثل أاد  •  الفضافية المض ل و  الراهنة إلل األنش ة  التحدنات                                                                                       نيود أصل بي  
ا المجتمو الدولي كي بة رفيىية أمام تنفيا المبادئ التوجيهية في الح ام الات التحدنات البارزة التي ورثه

تولد في الماضي. وأت ت  يأ ألنش ة في مدار قريب من األرس دون النظر في األنش ة اليملياتية 
الرامية إلل  ف  الح ام الحالي ال يتماشل مو أمان الفضاء ال ارجي واستدامت ، وب بارة أ ر ، فين  

 مر يت لب أن تتحمل البلدان المرتادة للفضاء لالمىؤولية الرفيىيةل. األ

تكتىي ويانات ميرفة أاوال الفضاء أهمية ايوية من أجل امانة جميو األجىام الفضافية، علل اعتبار   • 
أن  إذا أصبا الوصول إلل ويانات ميرفة أاوال الفضاء محدودا، فين اليواقب الضارة لالأ ستمتد إلل 

ا نضمن  جميو  الفضاء ال  أاوال  ميرفة  باست دام  الدول  انفراد  أن  كما  الفضاء.  في  الفاعلة  لجهات 
االستارار واألمان واالستدامة. ولاا فين تبادل البيانات ال اصة بميرفة أاوال الفضاء من  الل آلية  

 دولية نشكل ضرورة ملحة من أجل تهيئة فضاء آمن لجميو الدول. 

يران اإلسالمية أن وضو آلية للتياون وتبادل الميلومات شرط أساسي الستدامة الفضاء و تاما، تيتاد جمهورية إ
ال ارجي في األمد البييد. و ذا لم يتحا  هاا الشـرط بالكامل، فىـوف نشـهد تحدنات كبيرة أمام تنفيا هاد المبادئ 

 بادئ التوجيهية.التوجيهية، وينبغي أن نالاظ أن ميظم البلدان النامية  ير قادرة علل تنفيا الم

  



 A/AC.105/C.1/L.409/Add.3 

 

8/19 V.22-26946 

 

 نيوزيلندا  

 ]األصل: باإلنكليزية[

   [2022تشرين الثاني/نوفمبر  24]
معلومات محدثة عن تنفيذ نيوزيلندا الطوعي للمبادئ التوجيهية بشأأأن اسأأتدامة أنشأأطة الفضأأاء الخارجي    

 في األمد البعيد والنهج الذي تتبعه في اإلبالغ  

مبدأ توجيهيا بشــــمن اســــتدامة أنشــــ ة الفضــــاء ال ارجي في األمد البييد في   21رابت نيوزيلندا باعتماد ديباجة و
 . 2019ىتين للجنة است دام الفضاء ال ارجي في األ راس الىلمية في ازيران/يوني  الدورة الثانية وال

وـتدري نيوزيلـندا ميمـة تنفـيا المـبادئ التوجيهـية، وكـاـلأ ميمـة تـبادل نهوج تنفـياهـا. ويمكن لتجـارب اـلدول في التنفـيا  
 يهية.                                                                           أن توفر أفكارا مي  مة للدول التي تضو االيا نهجها تجاد تنفيا المبادئ التوج

ــليأ الضـــــــــــــوء علل أمثلــة للجهود التي وــالتهــا نيوزيلنــدا لتنفيــا مبــادئ توجيهيــة ميينـــة   وتهــدف هــاد الورقــة إلل تىـــــــــــ
ات اذها.   اسـتدامة أنشـ ة الفضـاء ال ارجي في األمد البييد. وهي ال تمثل قافمة كاملة وتداوير التنفيا التي نجرت  بشـمن 

الدورات   ات اقترات  المملكة المتحدة لبري انيا اليظمل وأيرلندا الشـــمالية في وقد اســـت دمنا نموذج اإلوالل عن التنفيا ال 
(،  A/AC.105/C.1/2021/CRP.16(، والثامنة وال مىــــــين ) A/AC.105/C.1/2020/CRP.15الىــــــابية وال مىــــــين ) 
 ( للجنة الفرعية اليلمية والتانية.  A/AC.105/C.1/2022/CRP.22والتاسية وال مىين ) 

  
أمثلة على النهج الذي تتبعه نيوزيلندا إزاء التنفيذ الطوعي للمبادئ التوجيهية بشأن استدامة أنشطة   

 الفضاء الخارجي في األمد البعيد

 السياسة العامة واإلطار التنظيمي ألنشطة الفضاء   - القسم ألف   

المبدآن التوجيهيان  
 2-وألف 1-ألف

                                                                         اعتماد أ طر تنظيمية وطنية بشأن أنشطة الفضاء الخارجي، وتنقيحها وتعديلها،  
                                                  مراعاة عدد من العناصر عند وضع أ طر تنظيمية وطنية  و  حسب االقتضاء. 

 بشأن أنشطة الفضاء الخارجي أو تنقيحها أو تعديلها، حسب االقتضاء 

 نيوزيلندا

  الفضاء الوطني النيوزيلندت، وهو قانون الفضاء ال ارجي واالرتفاعات اليالية، في عام                ن ف  ا  قانون   أفكار أو نهج للتنفيا
                                                                          . وفي وقت الصيا ة، أ درج في الاانون وند نفرس إجراء استيراس. واست كمل هاا  2017

                              ، وم ي  م   الل  أداء الاانون  2022االستيراس التاني اول عمل الاانون وفياليت  في منتصف عام  
                                                  ف ، ون ظر في كي ية تحىين  من النااية التشغيلية.  مااول أهدا 

 
والاظ االستيراس أن أداء الاانون كان جيدا ووج  عام منا تنفياد، وقدم عددا من التوصيات  

 لتحىين الاانون وضمان استمرار مالءمت  للغرس مو استمرار ت وير تكنولوجيات فضافية جديدة.  

التادم المحرز االيا  
األنش ة الماتراة  و/أو  

 في المىتابل 

قدم االستيراس التاني للاانون سلىلة من التوصيات لميالجة مىافل محددة، بما في ذلأ عدة  
مجاالت تحتاج إلل وضو سياسات إضافية. وتض لو نيوزيلندا االيا وهاا اليمل لدعم إد ال  

 تيديالت علل اإلطار التنظيمي الفضافي.  

التجارب والتحدنات  
 س المىتفادة والدرو 

                                                                              عند تصميم اإلطار التنظيمي الفضافي لنيوزيلندا، كان من المهم أن ي دم ج في  عنصر  
المرونة. وقد كفل ذلأ استمرار نظامنا في مواكبة الت ور الىريو لتكنولوجيا الفضاء  

 والممارسة التشغيلية، ما نىما وتنظيم األنش ة الفضافية الجديدة تنظيما كافيا.  
 

                                                                            نيوزيلندا أن إجراء استيراس تشغيلي متيم  لاانوننا ال اص بالفضاء تمرين مي  م  وقد اعتبرت  
 في تحديد مجاالت نظامنا التنظيمي التي تحتاج إلل تن يا أو تيديل.
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تيلياات علل  
االاتياجات المحددة  
لبناء الادرات الالزمة  

 لدعم التنفيا 

ظام من النظر في النظم التنظيمية  استفاد كل من ت وير نظامنا التنظيمي واستيراس هاا الن 
 الفضافية لوالنات قضافية أ ر .  

 
وسيكون من دواعي سرور نيوزيلندا أن تناقش وضو إطار تنظيمي جديد لألنش ة الفضافية  

 وكالأ االستيراس اليملي لالأ اإلطار.  
  

 نيوزيلندا اإلشراف على األنشطة الفضائية الوطنية 3-ألف

من أجل الوفاء بالتزاماتنا علل صييد لاإلشراف المىتمرل علل األنش ة الفضافية الوطنية،   للتنفيذأفكار أو نهج  
سيت وكالة الفضاء النيوزيلندنة إلل إنجاد طرياة لرصد األجىام الم لاة من نيوزيلندا  

                                                                                 والتحا  من أنها ت شغ ل بممان ووفاا للشروط المنصوص عليها في تصاريحها. وقد تياونت  
، وهي مزود  دمات تجارت ل دمة تياب بالرادار فيما ن ص  LeoLabsيلندا مو شركة نيوز 

األجىام الموجودة في المدارات األرضية المن فضة بغرس إنشاء منصة لتنظيم واستدامة  
                                                                                الفضاء. وهاد المنصة، وهي األولل من نوعها وين وكاالت الفضاء، ت مك  ن وكالة الفضاء  

   :النيوزيلندنة من

تتبو ومرامبة األجىام الم لاة من نيوزيلندا، في الوقت الح ياي، باست دام شبكة   •
 LeoLabsرادار 

                                                                        وضو ادود تنظيمية ألجىام محددة وتلا ي تنبيهات آلية عندما نكون أاد األجىام   •
  ارج أت بارامترات محددة 

 تىجيل سلوي األجىام علل مر الزمن وبناء فهرس لألجىام الفضافية الم لاة من •
 نيوزيلندا، الادنمة منها أو الحالية 

التادم المحرز االيا و/أو  
األنش ة الماتراة في  

 المىتابل 

تىتكشف نيوزيلندا االيا إمكانية توسيو ن اق منصة تنظيم الفضاء واستدامت  إلتااة رصد  
 عمليات االلتااء والتاارب علل نحو أوث .  

التجارب والتحدنات  
 والدروس المىتفادة 

 تحدنات اإلشراف التي واجهناها هي: 

 االلتااء والتاارب تفييل تر يص ومرامبة األنش ة الفضافية الجديدة مثل عمليات   •

البيانات المىتمدة من أدوات الرصد ال تىما دافما بالتوصل إلل استنتاجات   •
 واضحة بشمن منشم األجىام المرصودة في الفضاء 

 تحديد نهجنا تجاد االمتثال واإلنفاذ فيما يتيل  بجىم في المدار  ير ممتثل  •

تيلياات علل االاتياجات  
المحددة لبناء الادرات  

 دعم التنفيا الالزمة ل

سيكون من دواعي سرور نيوزيلندا أن تادم المزيد من الميلومات عن منصة تنظيم الفضاء  
 .  LeoLabsواستدامت ، بما في ذلأ عملية إنشاء المنصة مو شركة 

  
 نيوزيلندا تعزيز الممارسة المتمثلة في تسجيل األجسام الفضائية 5-ألف

يتف  رأت نيوزيلندا بشمن تىجيل األجىام الفضافية مو إرشادات األمم المتحدة )قرار   أفكار أو نهج للتنفيا 
( التي تشير إلل أن  ينبغي للدولة المىؤولة عن تشغيل الجىم  101/ 62الجم ية اليامة 

الفضافي أن تىجل الىاتل. وبصفة عامة، ال تىجل الدول التي تادم  دمات اإلطالق )مثل  
  نيوزيلندا( الىواتل الم لاة نيابة عن مشغلي الىواتل األجانب.  
ندا، عند االقتضاء، مو  وتىلم نيوزيلندا بمهمية تىجيل األجىام الفضافية. وتيمل نيوزيل

                                                                                    الىل ة الم تصة في دولة أ ر  للتوصل إلل اتفاق بشمن الدولة التي ينبغي لها أن ت ىج  ل  
                                                                 الىاتل وكفالة أن ت ىج ل األجىام الفضافية الم ل اة من نيوزيلندا.  

التادم المحرز االيا و/أو  
األنش ة الماتراة في  

 المىتابل 

                                                        بيثة استشارية تانية لمكتب شؤون الفضاء ال ارجي ع ادت في  شاركت نيوزيلندا مؤ را في  
الفلبين. وكان الغرس من تلأ البيثة هو دعم الدول الحديثة اليهد بارتياد الفضاء في ت وير  

قوانينها وسياساتها الوطنية في مجال الفضاء. وكان موضوع نيوزيلندا هو لإنشاء وتشغيل سجل  

http://undocs.org/ar/A/RES/62/101
http://undocs.org/ar/A/RES/62/101
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في بيثتين أ ريين من هاا الابيل اول نف  الموضوع في    وطني للفضاءل. وستشاري نيوزيلندا 
 )تايلند(.   2022)ماليزيا( وكانون األول/دنىمبر    2022تشرين الثاني/نوفمبر  

التجارب والتحدنات  
 والدروس المىتفادة 

 تحدنات التىجيل التي نواجهها هي: 

ا لي  لد  جميو الدول قوانين  اصة بالفضاء ر م اض الع كيانات وطنية فيه •
 بمنش ة فضافية؛  

ال تشمل قوانين بي  الدول جميو األنش ة الفضافية التي نض لو وها رعانا تلأ   •
 الدول؛ 

تتولل بي  الدول تنىي  أنش ة ال ي  الراديوت علل أساس تجارت لفافدة   •
 الرعانا األجانب.  

  وهاا ن ل  ثغرات في نظام التىجيل الدولي.
ة التي ستىجل الجىم الفضافي، تىجل نيوزيلندا الجىم                                      و ذا لم ي توصل إلل اتفاق بشمن الدول

الفضافي كمالذ أ ير. ونحن ال نيتبر ذلأ مر وبا في  ألن لدينا والنة قضافية وسي رة  
                                               محدودتين علل الىواتل التي ت شغ ل في ال ارج.  

وتشجو نيوزيلندا الدول األ ر  علل اتباع إرشادات مكتب شؤون الفضاء ال ارجي بشمن  
التىجيل وتنفيا قوانين الفضاء الوطنية التي تغ ي كامل ن اق األنش ة التي نض لو وها  

 رعاناها.

تيلياات علل االاتياجات  
المحددة لبناء الادرات  
 الالزمة لدعم التنفيا 

 تراب نيوزيلندا بمزيد من التواصل بشمن ممارساتنا في مجال التىجيل. 

  
 العمليات الفضائية أمان    - القسم باء   

زيادة دقة البيانات المدارية عن األجسام الفضائية وتعزيز ممارسات تبادل   2-باء
 المعلومات المدارية عن األجسام الفضائية وزيادة جدوى هذا التبادل 

 نيوزيلندا

 10تشترط نيوزيلندا االيا علل المشغلين الاين نىيون إلل إطالق أجىام أصغر من  أفكار أو نهج للتنفيا 
كيلومترا، أو أن يثبتوا أن باإلمكان  390سنتيمترات أن ن لاوها علل ارتفاع أقل من 

سنتيمترات(. وهاا   10)  1U CubeSatاكتشافها وتيابها علل مىتو  نيادل الىواتل من فئة 
صغيرة جدا إما نمكن تتبيها ودقة أو ستتالشل بىرعة وتحت  نضمن أن أت أجىام فضافية 

 مدارات المركبات الفضافية الممهولة.

التادم المحرز االيا و/أو  
األنش ة الماتراة في  

 المىتابل 

ترصد نيوزيلندا أوج  التادم المحرز في ميرفة أاوال الفضاء بشمن إمكانية تتبو الىواتل  
 الصغيرة جدا.  

التجارب والتحدنات  
 والدروس المىتفادة 

قد نكون من الصيب علل المشغلين األقل رسو ا، الاين قد نىت دمون سواتل في عامل  
  تتبو أجىامهم الفضافية.  سنتيمترات، أن يثبتوا مد  إمكانية  10شكل أصغر من 

وتيتمد أداة مرامبة االمتثال ال اصة ونا علل سرب الدفاع الفضافي الثامن عشر أو علل  
المشغلين لتحديد هوية أجىامهم ذاتيا. ويمكن أن يؤدت هاا في بي  األايان إلل وجود  

 ها وقتا.عدد من األجىام ل ير الميروفةل التي تاو ضمن واليتنا الاضافية ويىتغرق تحديد

تيلياات علل االاتياجات  
المحددة لبناء الادرات  
 الالزمة لدعم التنفيا 

سنتيمترات قبل اإلطالق   10ستكون نماذج تحديد إمكانية تتبو الىواتل التي نال طولها عن 
 مفيدة للمشغلين األقل رسو ا.  
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 البحث والتطوير في المجالين العلمي والتقني   - القسم دال   

ي تدابير جديدة إلدارة مجموع الحطام الفضائي في األمد البعيد، والنظر   2-دال                                                                        تقص  
   في تنفيذ تلك التدابير

 نيوزيلندا

تىلم نيوزيلندا بمهمية اإلزالة النش ة للح ام وتادنم ال دمات في المدار إلدارة مجمل   أفكار أو نهج للتنفيا 
  الح ام الفضافي في مدار األرس.  

وقد وضيت نيوزيلندا نهجا رقاويا إزاء أنش ة إزالة الح ام النش ة وتادنم ال دمات في  
المدار، ناوم علل األمان واالنفتاال والشفافية، من أجل وناء الثاة واالطمئنان دا ل المجتمو  

 الدولي بشمن هاد األنش ة الفضافية الجديدة.  

التادم المحرز االيا و/أو  
األنش ة الماتراة في  

 المىتابل 

وميهد الفضاء   Rocket Labو Astroscaleمولت اكومة نيوزيلندا دراسة أجرتها شركتا 
Te Pūnaha Ātea–Aucklandاددت المت لبات الهندسية والتحدنات الىياساتية ،  

 والتكالي  المتكبدة فيما ن ص بيثات إزالة الح ام المتيددة األنش ة.

التجارب والتحدنات  
 والدروس المىتفادة 

واجهت نيوزيلندا عددا من التحدنات في وضو وتنفيا نهج تنظيمي إزاء اإلزالة النشي ة  
للح ام وأنش ة توفير ال دمات في المدار. وترتبأ تلأ التحدنات علل وج  ال صوص  
بيدد من المىافل الىياساتية والاانونية المرتب ة باإلزالة النشي ة والمتيددة الدول للح ام  

 وبيثات تادنم ال دمات في المدار.  

تيلياات علل االاتياجات  
المحددة لبناء الادرات  
 الالزمة لدعم التنفيا 

عمال اإلزالة  تراب نيوزيلندا بفرصة مناقشة تجارب الدول األ ر  ونهوجها إزاء التر يص أل 
 النشي ة والمتيددة الدول للح ام وبيثات تادنم ال دمات في المدار ب رياة آمنة وشفافة.  

  
 النرويج  

 ]األصل: باإلنكليزية[

   [2022تشرين الثاني/نوفمبر  15]
 البعيد تقرير عن التنفيذ الطوعي للمبادئ التوجيهية بشأن استدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد   

 في النرويج

 مقدمة   

تحظل اســـــــــــــتدامة الفضـــــــــــــاء ال ارجي في األمد البييد بمولوية عليا بالنىـــــــــــــبة للنرويج، ونراب باعتماد المبادئ 
ــاء الفري  اليامل   21التوجيهية ال ــا بينشــ ــيد أنضــ ــاء ال ارجي في األمد البييد. ونشــ ــتدامة أنشــــ ة الفضــ ــمن اســ بشــ

ــهام في . وتيكف النرويج   ــاء ال ارجي في األمد البييد ونت لو إلل اإلســــ ــتدامة أنشــــــ ة الفضــــ الجديد الميني باســــ
 . االيا علل النظر في أفضل الىبل لتنفيا المبادئ التوجيهية علل الصييد الوطني

وســــــــيحل محل  قريبا قانون جديد للفضــــــــاء. وســــــــيوفر   1969ويجرت االيا تن يا قانون الفضــــــــاء النرويجي ليام  
الاانون الجديد، في جملة أمور، إطارا لألنشـــــ ة الفضـــــافية، مثل تىـــــجيل األجىـــــام الفضـــــافية، واإلشـــــراف علل 

 األنش ة الفضافية، والجزاءات، والمىؤولية.

الفضاء النرويجي الجديد ولوافح  التنظيمية ذات الصلة، نشكل هاا التارير األولي االة  وبانتظار ودء نفاذ قانون 
 تنفيا بي  المبادئ التوجيهية. وسيتبو ذلأ تارير أكثر شموال.

 ويركز هاا التارير أساسا علل التداوير الوطنية.
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 السياسة العامة واإلطار التنظيمي ألنشطة الفضاء   - القسم ألف   

                                                                        اعتماد أ طر تنظيمية وطنية بشأن أنشطة الفضاء الخارجي، وتنقيحها وتعديلها،  :1-لتوجيهي ألف المبدأ ا   
 حسب االقتضاء

، وسـيحل محل  قريبا قانون جديد بشـمن الفضـاء. وسـيوفر 1969نجرت االيا تن يا قانون الفضـاء النرويجي لىـنة 
تىـــــجيل األجىـــــام الفضـــــافية، واإلشـــــراف علل الاانون الجديد، في جملة أمور، إطارا لألنشـــــ ة الفضـــــافية، مثل 

 األنش ة الفضافية، والجزاءات، والمىؤولية.
  

                                                                    مراعاة عدد من العناصر عند وضع أ طر تنظيمية وطنية بشأن أنشطة الفضاء   :2-المبدأ التوجيهي ألف   
 الخارجي أو تنقيحها أو تعديلها، حسب االقتضاء

ظيمي الوطني لألنشـ ة ال اصـة بالفضـاء ال ارجي. ويراعي مشـروع تيكف النرويج االيا علل تن يا اإلطار التن 
. وتت لو النرويج إلل اإلوالل عن ذلأ بمجرد اعتماد  2-اليملية اليناصــر الموصــل وها في المبدأ التوجيهي ألف

 الاانون الجديد.
  

 اإلشراف على األنشطة الفضائية الوطنية   :3- المبدأ التوجيهي ألف   

ــافي الات يتم وتر يص ممنوال   ــاط الفضـ ــرفة علل النشـ ــل ة المشـ ــمكية هي الىـ ــناعة والتجارة والثروة الىـ وزارة الصـ
. وقد قررت الحكومة إنشــاء ســل ة وطنية جديدة في هيئة ال يران المدني لعشــراف علل 1969وفاا لاانون ســنة 

 .2023الفضافية اعتبارا من عام األنش ة 
  

                                                                    ضمان االستخدام العادل والرشيد والفعال ل ط يف الترددات الراديوية وشتى  :4-المبدأ التوجيهي ألف   
 المناطق المدارية التي تستخدمها السواتل

 النرويج دولة عضو في االتحاد الدولي لالتصاالت.

التي تشــــرف علل اســــت دام ال ي  في النرويج وفاا لاانون  وهيئة االتصــــاالت النرويجية هي الىــــل ة المىــــؤولة 
 االتصاالت اإللكترونية.

  
 تعزيز الممارسة المتمثلة في تسجيل األجسام الفضائية   :5- المبدأ التوجيهي ألف   

. ووزارة ال ارجية مىــؤولة  1974النرويج طرف في اتفامية تىــجيل األجىــام الم لاة في الفضــاء ال ارجي لىــنة  
ــاء النرويجية االيا الىــــــــجل  عن عمليا ــجيل الوطنية وفاا اللتزامات النرويج الدولية. وتتيهد وكالة الفضــــــ ت التىــــــ

.  2023الوطني لألجىـــــــام الفضـــــــافية. ويد أن  من المارر نال الىـــــــجل إلل هيئة ال يران المدني اعتبارا من عام  
رجي. ونتيجة للت ور الات شـــــهدد وتادم وزارة ال ارجية الميلومات ذات الصـــــلة إلل مكتب شـــــؤون الفضـــــاء ال ا

                                                                                                ق اع الفضــاء النرويجي، بما في ذلأ عمليات اإلطالق من ميناء أندويا الفضــافي، ســت  و ر ممارســات التىــجيل  
 .5-وفاا للمبدأ التوجيهي ألف
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 أمان العمليات الفضائية   - القسم باء   

                                                                          تقديم بيانات اتصال محد ثة ومعلومات بشأن األجسام الفضائية واألحداث المدارية  :1- المبدأ التوجيهي باء   

ــاء وتحديد الهيئة الحكومية التي ينبغي أن تكون   تيكف النرويج االيا علل تاييم الحاجة إلل ميرفة أاوال الفضــــــ
ــافية لالتحاد األوروبي ووكالة الفضــــ  ــاري النرويج في البرامج الفضــ ــؤولة عن ذلأ. وتشــ ــا( مىــ اء األوروبية )اإلنىــ

 ذات الصلة بميرفة أاوال الفضاء.
  

 تبادل البيانات والتنبؤات التشغيلية المتعلقة بطقس الفضاء   :6- المبدأ التوجيهي باء   

تتبادل النرويج المالاظات ذات الصــــلة المفيدة من أجل رصــــد طا  الفضــــاء، مثال مو اإلنىــــا ومركز البيانات 
تجارت. ويد أن تبادل توقيات طا  الفضـــــــــــاء أكثر محدودنة ألن  ال توجد لدينا بيد اليالمي لالســـــــــــت دام  ير ال

  دمة وطنية ل ا  الفضاء تيمل علل مدار الىاعة.
  

 التعاون الدولي وبناء القدرات والتوعية   - القسم جيم   

 ارجي تعزيز التعاون الدولي وتيسيره دعما الستدامة أنشطة الفضاء الخ  :1-المبدأ التوجيهي جيم   
 في األمد البعيد

تشــــــاري النرويج في التياون الدولي بشــــــمن االســــــت دام المىــــــتدام للفضــــــاء ال ارجي في لجنة اســــــت دام الفضــــــاء  
ال ارجي في األ راس الىـــــــــــلمية، وفي المنظمات الدولية مثل اإلنىـــــــــــا، واالتحاد األوروبي، والمنظمة األوروبية 

                                                          و ضافة  إلل ذلأ، أورمت النرويج اتفاقات ثنافية مو عدة دول.الستغالل سواتل األرصاد الجوية )يومتىات(. 
  

 تشجيع ودعم بناء القدرات :  3- المبدأ التوجيهي جيم   

تتياون وكالة الفضـاء النرويجية مو الميهد اإلسـكندنافي للاانون البحرت بجامية أوسـلو في ترتيب الاات دراسـية  
المركز األوروبي لاانون الفضـاء في اسـتضـافة ندوة عن قانون الفضـاء  عن قانون الفضـاء. ودعمت الوكالة أنضـا 

 في أوسلو.
  

 إذكاء الوعي باألنشطة الفضائية :  4- المبدأ التوجيهي جيم   

تشـاري وكالة الفضـاء النرويجية في مىـافل م تلفة تتيل  وزيادة الوعي باألنشـ ة الفضـافية، وقد اسـتضـافت، في  
تراي مو المركز النرويجي لبحوث المناخ بشـــــمن المناخ والىـــــواتل. وعالوة علل جملة أمور، الاة دراســـــية باالشـــــ 

ذلأ، تىـــــــتضـــــــي  الوكالة، بالتياون مو جامية أوســـــــلو والجامية النرويجية لليلوم والتكنولوجيا، ترتيبات بشـــــــمن 
ي دراســــــات في ق اع الفضــــــاء في النرويج وعلل الصــــــييد الدولي. وتىــــــتضــــــي  النرويج مؤتمر الفضــــــاء اليالم

 .2023لالتحاد الدولي للمالاة الفلكية اول تغير المناخ في عام 

  



 A/AC.105/C.1/L.409/Add.3 

 

14/19 V.22-26946 

 

 وكالة الفضاء األوروبية  

 ]األصل: باإلنكليزية[

   [2022تشرين الثاني/نوفمبر  28]
مساهمة وكالة الفضاء األوروبية في الفريق العامل المعني باستدامة أنشطة الفضاء    

 الخارجي في األمد البعيد 

 تحديد التحديات ودراستها   - 1 

 الحطام الفضائي   

                                                                                          نشـــــ ت وكالة الفضـــــاء األوروبية )اإلنىـــــا( علل مد  عاود في أبحاث الح ام الفضـــــافي ورصـــــدد، ايث تىـــــل  م 
                           ، وق يت اإلنىــــا ويانا مشــــتركا 2019الوكالة بمن الح ام الفضــــافي أاد أكبر تحدنات راالت الفضــــاء. وفي عام 

رجي بشــــمن عزمهما علل التياون بشــــمن ال  ر المتزايد للح ام الفضــــافي، ايث  مو مكتب شــــؤون الفضــــاء ال ا
ل  م  بمن  أاد التحدنات المتزايدة التي نجب ميالجتها من أجل ضـــــــمان اســـــــت دام الفضـــــــاء ال ارجي علل نحو                                                                                                     ســـــــ 

ــتدام وطويل األجل ــا)4(مىــــ ــدد، ال ت ب  اإلنىــــ ــمن ت  ي  الح ام    . وفي هاا الصــــ ميايير  ير ملزمة قانونا بشــــ
، ايث  )5(                                                                                           الفضــافي فحىــب، ول اعتمدت مؤ را  قرارا للمجل  الوزارت بشــمن التيجيل باســت دام الفضــاء في أوروبا

                                                                                                تشـــــــج  و الدول  األعضـــــــاء في اإلنىـــــــا المدير اليام علل تنفيا نهج  ال من الح ام فيما يتيل  وبيثات اإلنىـــــــا. 
وتنفيا اليمليات المتيلاة باإلزالة الفيلية لألجىـــــــام الفضـــــــافية ورصـــــــد التداوير الرامية إلل التىـــــــيير                وي يتبر إعداد  

ــملتين قافمتين لم تيالجهما بيد المبادئ التوجيهية الحالية بشــــــــمن   ــافة قريبة مىــــــ المن لليمليات المجراة علل مىــــــ
ن أهمية قصـــــــــو  لتيزيز أوج  التادم اســـــــــتدامة أنشـــــــــ ة الفضـــــــــاء ال ارجي في األمد البييد، مو أنهما تكتىـــــــــيا

 التكنولوجي من أجل االست دام المىتدام للفضاء ال ارجي.
  

 المساعدة والتنفيذ الطوعي   

يتولل بانتظام اليديد من الدول األعضـــــاء في لجنة اســـــت دام الفضـــــاء ال ارجي في األ راس الىـــــلمية وكالأ عدة  
مراقبين دافمين إطالع اللجنة علل آ ر المىــــــــتجدات بشــــــــمن تنفياها ال وعي للمبادئ التوجيهية.  ير أن الىــــــــؤال  

تاـدنم المشـــــــــــــورة التانـية والاـانونـية فيمـا يتيل  الم روال هو مـا إذا كـاـنت هـناي اـاجـة إلل مزـيد من اـلدعم من  الل 
ــىــــات األ ر ، ألن من شــــمن هاا النوع من الدعم الملموس  بجملة أمور منها تنفيا المبادئ التوجيهية للدول والمؤســ
في مجال التنفيا أن نىـاعد علل تيزيز ت بياها علل الصـييد الدولي. وينبغي إيالء األولوية في هاا الصـدد لوضـو 

 ستيراس الدورت العتماد وتنفيا المبادئ التوجيهية الاافمة، إلل جانب تادنم المىاعدة التانية والاانونية.  آلية لال 

                                                                                                و ضـــــــافة  إلل ذلأ، نمكن أن نىـــــــاعد ذلأ الدعم أنضـــــــا ق اع الصـــــــناعة في تنفيا المبادئ التوجيهية، وأن يوفر 
ال وعي للمبادئ التوجيهية علل المىــتو  الحكومي الوضــوال الاانوني والشــفافية واألمن. وال ينبغي أن ناو التنفيا  

فحىـــــــــب، ول نجب أن يتجاوز ذلأ من  الل  ل  اافز ودعوة ق اع الصـــــــــناعة علنا لتنفيا المبادئ التوجيهية  
الماكورة، وكالأ لت وير التانيات ونشـاط للمىـاعدة في تيزيز تنفياها. وت ب  اإلنىـا سـياسـات ملزمة دا ليا علل 

ــتراء النظم الف ــؤوليتها.  اشــ ــافي ميين من أجل اليمليات التي تاو تحت مىــ ــا، وأت نظام فضــ ــافية التابية لعنىــ ضــ

 __________ 

 : ( علل الرابأUNIS/OS/510يرد البيان الكامل ) (4) 
https://www.unoosa.org/oosa/en/informationfor/media/2019-unis-os-510.html . 

 علل الرابأ: متاال  (5) 
https://esamultimedia.esa.int/docs/corporate/Resolution_1_CM22.pdf . 

https://www.unoosa.org/oosa/en/informationfor/media/2019-unis-os-510.html
https://esamultimedia.esa.int/docs/corporate/Resolution_1_CM22.pdf


A/AC.105/C.1/L.409/Add.3 
 

 

V.22-26946 15/19 

 

                                                                                                   ولالأ ليل الفري  اليامل يود أن ناترال ســبال  ال تضــمن تنفيا الدول للمبادئ التوجيهية فحىــب، ول تضــمن أنضــا  
و علل اليمل علل تحاي                                                                           أن نكون ق اع الصــــــــناعة و يرد من الكيانات  ير الحكومية علل علم وها وأن تشــــــــج  

 أوج  التادم التكنولوجي إلتااة تنفياها تنفياا شامال.
  

 التعاون وتبادل المعلومات   

ــاء ال ارجي في األمد البييد إلل التياون المتيدد األطراف   ــ ة الفضـ ــتدامة أنشـ ــمن اسـ تدعو المبادئ التوجيهية بشـ
 ام الفضـــــافي، والميلومات المدارية عن األجىـــــام  وتبادل الميلومات بمشـــــكال عديدة )منها، ميلومات رصـــــد الح

الفضافية، وتفىير نتافج تاييم االقتراب واست دامها(.  ير أن هناي ااجة إلل آليات تنىي  دولية وتداوير لتبادل 
ــمان أن يتم التياون وتبادل البيانات ب رياة فيالة   ــات اليامة   ESOالميلومات لضـ ــىـ ــفافة وين المؤسـ وموثوقة وشـ

 ت  ير الحكومية. والكيانا

ويت لب تبادل البيانات أنىــــــــاقا وتوايدا مياســــــــيا متفاا عليهما. واإلنىــــــــا نشــــــــ ة للغانة في م تلف هيئات توايد 
الماايي ، ما نىــهم في ت وير إجراءات تبادل الميلومات والميايير الشــفافة بشــمن تبادل البيانات. ومن أجل فهم 

ــاء الاافمة االاتياجات األكثر إلحااا لألنشــــ ة الجدي  ــا تمرينا  لتحديد ميايير ميرفة أاوال الفضــ ــات اإلنىــ                                                                 دة، نىــ
                                                                                                    وكالأ مشـاريو الميايير في هاا الشـمن. وفي إطار ذلأ التمرين، اسـت بينت مبادئ توجيهية محددة بشـمن اسـتدامة 

ة )تضـــم أنشـــ ة الفضـــاء ال ارجي في األمد البييد، وهي تندرج االيا ضـــمن إطار هيئات التوايد ال ياســـي الاافم
المنظمـة الـدوليـة لتوايـد الماـايي ، ومبـادرة التيـاون األوروبي علل وضــــــــــــــو ميـايير فضـــــــــــــــافيـة مواـدة، واللجنـة 
االسـتشـارية المينية ونظم البيانات الفضـافية، واللجنة األوروبية لتوايد الماايي /اللجنة األوروبية للتوايد ال ياسـي  

جيهيـة أ ر  لم تضــــــــــــــمهـا أت من تلـأ الهيئـات. واـدد التمرين  للتانيـات الكهربـافيـة( في اين أن هنـاي مبـادئ تو 
الثغرات المتصـلة بمبادئ توجيهية محددة بحيث نمكن زيادة تركيزها من  الل الجهود المتواصـلة والنشـر النهافي  
ــمن  ــيتيا ذلأ إعداد لمحة مجملة محد ثة لتنفيا هيئات التوايد ال ياســـــي للمبادئ التوجيهية بشـــ                                                                                                      لنتافج المىـــــا. وســـ

 ستدامة أنش ة الفضاء ال ارجي في األمد البييد. ا
  

 تبادل الخبرات والممارسات والدروس المستفادة   - 2 

تضـ لو اإلنىـا بمنشـ تها الفضـافية وفاا للمبادئ التوجيهية بشـمن اسـتدامة أنشـ ة الفضـاء ال ارجي في األمد البييد،  
ــافية علل النح  ــالمة اليمليات الفضـ ــيما تلأ المتيلاة بىـ ــار إلي  أدناد ومن  الل التياون الدولي. ويظل  وال سـ و المشـ

  (.1- تيزيز وتيىــــــير التياون الدولي في مجال الفضــــــاء في صــــــميم ورامج اإلنىــــــا وأنشــــــ تها )المبدأ التوجيهي جيم 
في الدورة    (A/AC.105/C.1/2022/CRP.14/Rev.1)، قدمت اإلنىـــــــــــــا ورقة اجتماع  2022شـــــــــــــباط/فبراير   وفي

التاسـية وال مىـين للجنة الفرعية اليلمية والتانية التابية للجنة اسـت دام الفضـاء ال ارجي في األ راس الىـلمية. 
تتنـاول كـل وااـد من المبـادئ التوجيهيـة إلل جـانـب أنشــــــــــــــ ـة    )6(وتنـاولـت الورقـة تنفيـا الوكـالـة للمبـادئ التوجيهيـة

                                                                                            الىاباة والحالية التي ت يتبر إنجازات و جراءات ات  ات تمسيا  بمبدأ توجيهي محدد واستجابة ل .  اإلنىا

وفي الىـنوات الاليلة الماضـية، دأوت اإلنىـا علل توفير دورات تدريبية مصـممة  صـيصـا لدعم وناء الادرات لد   
لتدريبية آليات دعم ملموســة أو اتفاقات  الحكومات ووكاالت الفضــاء. وفي كثير من الحاالت، تتبو هاد الدورات ا

ــاعدة التانية )المبدأ التوجيهي جيم ــا  دمة مجانية3-للمىــــ ــممي البيثات  )7((. وتتيهد اإلنىــــ تدعم البااثين ومصــــ
، و ــدمــات الميلومــات، ومنهــا MASTERو  DRAMAوالمشــــــــــــــغلين من  الل أدواتهــا الحــاســــــــــــــوبيــة، ومنهــا  

 __________ 

 /https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2022/aac_105c_12022crpمتااة علل الرابأ:  (6) 

aac_105c_12022crp_14rev_1_0_html/AC105_C1_2022_CRP14ERev01.pdf . 
 .https://sdup.esoc.esa.intالرابأ التالي: عبر ووابة مىتيملي الح ام الفضافي المتااة علل  (7) 

https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2022/aac_105c_12022crp/aac_105c_12022crp_14rev_1_0_html/AC105_C1_2022_CRP14ERev01.pdf
https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2022/aac_105c_12022crp/aac_105c_12022crp_14rev_1_0_html/AC105_C1_2022_CRP14ERev01.pdf
https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2022/aac_105c_12022crp/aac_105c_12022crp_14rev_1_0_html/AC105_C1_2022_CRP14ERev01.pdf
https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2022/aac_105c_12022crp/aac_105c_12022crp_14rev_1_0_html/AC105_C1_2022_CRP14ERev01.pdf
https://sdup.esoc.esa.int/
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DISCOS والتجزف علل الشــــــــــــــبكـة اليـالمـية، من أجـل تاييم المت لـبات المتيلـاة ، وكـاـلأ وواـبات ميلومـات اليودة
بالح ام الفضــافي في تصــميم البيثات الىــاتلية وعملياتها أو الوفاء وها. ولالأ فين  دمات الوكالة بشــمن تجنب 

(. 2-االصــــــــــــــ ـدام وتاييم الم ـاطر وتوفير ال برة مـتااة للشــــــــــــــركاء التجـاريين عـند ال ـلب )المـبدأ التوجيهي جيم
مىــتيمل عالمي مىــجل، ويصــل إليها في المتوســأ    7 000وتضــم ووابة مىــتيملي الح ام الفضــافي االيا نحو 

 مىتيمل يوميا. 100نحو 

ــت دام الموارد  ــا واســ ــاركة في ورامج اإلنىــ ــناعتها المينية، من  الل المشــ ــا وصــ ــاء في اإلنىــ وتاوم الدول األعضــ
ــاء ال ارجي في األمد   والمراف  التانية للوكالة، وتنفيا اليديد من ــ ة الفضــ ــتدامة أنشــ ــمن اســ المبادئ التوجيهية بشــ
                                                          )تادنم ويانات اتصــــــال محد ثة وميلومات بشــــــمن األجىــــــام الفضــــــافية    1-البييد، وال ســــــيما المبادئ التوجيهية باء

ــافية وتيزيز ممارســــــــــــات تبا 2-واألاداث المدارية(، وباء ــام الفضــــــــــ دل )زيادة دقة البيانات المدارية عن األجىــــــــــ
)تيزيز جمو ميلومات عن رصـد  3-الميلومات المدارية عن األجىـام الفضـافية وزيادة جدو  هاا التبادل(، وباء

)تاييم التاارب  الل جميو المراال المدارية للتحلياات ال اضــــــية    4-الح ام الفضــــــافي وتبادلها ونشــــــرها(، وباء
ــافية وتشـــغيلها بصـــرف ا 8-للتحكم(، وباء ــام الفضـ ــافصـــها الفيزيافية والتشـــغيلية(. )تصـــميم األجىـ لنظر عن  صـ

وكثيرا مـا تتيل  الت ورات التانيـة والبرنـامجيـة لـد  الوكـالـة ونمـاذج التكنولوجيـا األاـدث واألنظف، واســــــــــــــتحـداث 
الول اوتكارية، و شـــــــراي الجهات الفاعلة ذات الصـــــــلة لمناقشـــــــة الىـــــــبل المحتملة للمضـــــــي قدما. وتيتمد الدول  

 ص االستيراس التاني التي تتيحها لها الوكالة.                   األعضاء أنضا  علل فر 

            ، م ب  اة   2022في عام   )8(                                                                         وقد اد ثت اإلنىـــا ســـياســـتها المتيلاة وت  ي  الح ام الفضـــافي فيما ن ص مشـــارييها
(  ISO 24113:2019أادث م يار للمنظمة الدولية لتوايد الماايي  بشــــمن مت لبات ت  ي  الح ام الفضــــافي )

الوارد   النحو  ألف  ECSS-U-AS-10C, Rev.1في  علل  التوجيهي  ــدأ  ألف  2-)المبــــ التوجيهي  ــدأ  (. 4-والمبــــ
ــاريو الوكالة من  وقد ــا، وهما ملز مان لجميو مشــــــــــ                                                                                                  أ درج كال الم يارين بالفيل في قافمة الميايير المن باة لعنىــــــــــ

  الل إدراجهما في سياسة ت  ي  الح ام الفضافي. 

لدراســــة مرف  التصــــميم المتزامن ال الي  الوكالة لتيزيز االســــتدامة إعدادها لومن األمثلة علل الجهود التي تبالها  
                                                                                                   من الح امل، التي أ جريت مؤ را وهدف تحديد توصــيات ملموســة إلمكانية ت بي  وتنفيا لنهج ال لو من الح امل  

ــاتي وادد د ــياســ ــا المابلة. وبما أن هاا النهج ال نمكن تنفياد علل المىــــتو  الىــ ون وجود قدرات  في بيثات اإلنىــ
تكنولوجية الزمة لل يام والأ، فاد أشــــــــــركت اإلنىــــــــــا جهات فاعلة متيددة من ق اع الفضــــــــــاء األوروبي في هاد 

                                       . وتتياون اإلنىـــــــا أنضـــــــا  مو مشـــــــغلي الفضـــــــاء  2030الدراســـــــة للىـــــــماال بالنضـــــــج التاني المحتمل بحلول عام 
لة في المىــــــتابل وتدعمهم، وتيمل ااا كرافد في  المؤســــــىــــــيين والتجاريين ال رين الرا بين في اعتماد نهوج مماث 

                                                               . و ضـافة  إلل ذلأ، تدفو اإلنىـا أوج  التادم التكنولوجي المىـتدامة )9(ت وير تكنولوجيات وسـياسـات دا لية جديدة
إلل األمـام، ـبالتيـاون مو الجهـات الـفاعـلة ذات الصـــــــــــــــلة دا ـل الصـــــــــــــــناعـة، عن طري  ت وير تكنولوجـيا لعزالة  

،  2025/2026في  ClearSpace-1                                              ضـــــافي مىـــــجل لد  اإلنىـــــا من المدار. وســـــت  ل  البيثة النشـــــ ة لجىـــــم ف
وســـتيرس نموذجا ضـــروريا لمىـــتابل ال دمات التجارية إلزالة الح ام، اعتمادا علل الدور األســـاســـي للصـــناعة، 

 وستىت دم أنضا كمادمة لىوق  دمات اإلزالة في المىتابل.
  

 __________ 

 (8) ESA/ADMIN/IPOL(2014)2. 
تتاال قافمة بالدراسات األ ر  لمرف  التصميم المتزامن التابو لوكالة الفضاء األوروبية بشمن الت ورات التكنولوجية علل الرابأ:   (9) 

https://www.sdo.esoc.esa.int/environment_report/Space_Environment_Report_latest.pdf . 

https://www.sdo.esoc.esa.int/environment_report/Space_Environment_Report_latest.pdf
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ال ت ضو اإلنىا، ووصفها منظمة اكومية دولية، لتشرييات فضافية وطنية وال نمكنها سن مثل تلأ التشرييات.  
ــرييات   ــو وتنفيا تشـــ ــاء، وناء  علل طلبها، في جهودها الفردنة المتيلاة ووضـــ ــاط الدول األعضـــ                                                                                                    ويد أنها تدعم ونشـــ

(. 3-والمبدأ التوجيهي ألف 1-ية )المبدأ التوجيهي ألففضــــــــافية وطنية من  الل تادنم المشــــــــورة التانية والاانون 
وقد اعترفت الدول األعضـــــــاء في اإلنىـــــــا والأ وشـــــــجيت  في عدة ااالت، كان آ رها في قرار المجل  الوزارت 
ــا تاديرها للدعم المتواصـــل   ــاء في اإلنىـ ــاء في أوروبا، الات أودت في  الدول األعضـ بشـــمن تىـــريو اســـت دام الفضـ

وكالة في وضـــــو وتنفيا تشـــــرييات فضـــــافية وطنية ولتوفير فرص مىـــــتمرة لتبادل وتنىـــــي  المواقف  الات تادم  ال
المتيلاة باانون الفضــــــاء الدولي. ودعما إلذكاء الوعي المنصــــــوص علي  في المبادئ التوجيهية بشــــــمن اســــــتدامة  

ل، البيئة الفضـافية الىـنوت تارير أنشـ ة الفضـاء ال ارجي في األمد البييد، تواصـل اإلنىـا إصـدار منشـور بينوان ل
. والغرس من التارير هو تادنم لمحة عامة شــفافة عن األنشــ ة الفضــافية اليالمية، )10(وهو متاال لالطالع اليام

وتادير أثر هاد األنشـــ ة علل البيئة الفضـــافية، والتحديد الكمي ألثر تداوير الت  ي  الميتمدة دوليا والرامية إلل 
 لفضافية. تحىين استدامة الراالت ا

وتوفر اإلنىــــــــــــــا والمركز األوروبي لـاانون الفضــــــــــــــاء طـافـفة كبيرة ومتنوعـة من اـلدورات واألاـداث والـاات اليمـل 
والندوات لشــبكة متنامية باســتمرار من قوانين وســياســات الفضــاء في جميو أنحاء أوروبا و ارجها في مجال وناء  

(. وتوج  هاد األاداث  1-ضــــافية )المبدأ التوجيهي جيمالادرات في الميادين ذات الصــــلة باســــتدامة األنشــــ ة الف
                                                                                           إلل المت صــــصــــين في هاا المجال ومىــــؤولي الوزارات واألوســــاط األكادنمية وال الب. وتل  ص أنشــــ ة المركز 
بانتظام في ورقات تحضيرية لفافدة اللجنة الفرعية الاانونية التابية للجنة است دام الفضاء ال ارجي في األ راس  

                                                                                                 . و الل المؤتمر الدولي للمالاة الفضافية لهاا اليام، نظم المركز ادثا  مكرسا  إلذكاء الوعي بشمن لدور  الىلمية
 الاوانين والىياسات في تيزيز ق اع فضافي مىتدامل.

  
 االستنتاج  - 4 

ة الفضــاء  شــكل اعتماد لجنة اســت دام الفضــاء ال ارجي في األ راس الىــلمية المبادئ التوجيهية بشــمن اســتدامة أنشــ  
  وة مهمة نحو االعتراف بمجموعة من الممارسات الفضلل المابولة دوليا،    2019ال ارجي في األمد البييد في عام 

دولة.  ير أن ق اع الفضـــــــــاء التجارت ال يزال    92التي اتفات عليها الدول األعضـــــــــاء في اللجنة آنااي البال  عددها 
فية تحدنا عالميا نمكن التصـدت ل  علل النحو المناسـب باسـتباق المزيد  يت ور بىـرعة، وتشـكل اسـتدامة األنشـ ة الفضـا 

ــياق   ــاء المتيددة األطراف في ســ ــية الفضــ من الت ورات ومتابية االتجاهات التكنولوجية في الا اع ومن  الل دولوماســ
ي تنفيا المبادئ  لجنة اســت دام الفضــاء ال ارجي في األ راس الىــلمية، ايث ينبغي للدول أن تواصــل تبادل  براتها ف 

ــية الالزم لتيزيز   ــاســــــــ ــافة  إلل ذلأ، فين تيزيز أوج  التادم التكنولوجي األســــــــ                                                                                                             التوجيهية وتادنم تاارير إلل اللجنة. و ضــــــــ
االســــــــت دام المىــــــــتدام للفضــــــــاء ال ارجي نظل في صــــــــميم ميالجة هاد المىــــــــملة. وال نمكن النظر في أهمية المبادئ  

ــتدامة أنشـــ ة الفضـــ  ــد  التوجيهية بشـــمن اسـ ــلة ت ويرها لتشـــمل وتجىـ اء ال ارجي في األمد البييد دون الت لو إلل مواصـ
 الفضاء.   الت ورات التكنولوجية الىريية الجارية االيا في ق اع 

  

 __________ 

متاال علل الرابأ:    2022اليدد الىادس الموسو الصادر في نيىان/أوريل  (10) 
https://www.sdo.esoc.esa.int/environment_report/Space_Environment_Report_latest.pdf . 

https://www.sdo.esoc.esa.int/environment_report/Space_Environment_Report_latest.pdf
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 المنظمة األوروبية لألبحاث الفلكية في نصف الكرة األرضية الجنوبي    

 ]األصل: باإلنكليزية[

  [ 2022تشرين الثاني/نوفمبر  9]
                                                                                       مساهمة من المنظمة األوروبية لألبحاث الفلكية في نصف الكرة األرضية الجنوبي ردا  على الدعوة   

 ستدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيدإلى المشاورات غير الرسمية للفريق العامل المعني با 

المنظمة األوروبية لألبحاث الفلكية في نصــــــــف الكرة األرضــــــــية الجنوبي منظمة اكومية دولية مهمتها تصــــــــميم 
 وبناء وتشغيل مراصد فلكية رافدة عالميا وتيزيز التياون الدولي في مجال اليلوم. 

في ســيرو أرمازوني ، شــيلي. وســيكون ذلأ الماراب، بمرآت  الرفيىــية التي يبل   وتبني المنظمة االيا مارابا كبيرا للغانة  
مترا، أكبر ماراب بصـــــــــرت وباألشـــــــــية تحت الحمراء في اليالم عند أول اســـــــــت دام ل  في نهانة هاا الياد.    39ق رها  

أل ر ، ويبحث عن وسيمثل آلة قوية الستكشاف الفضاء ال ارجي، وسيتياب الكواكب الشبيهة باألرس اول النجوم ا 
أدلة علل وجود اياة  ارج نظامنا الشمىي. كما سيىبر الماراب أبيد مناط  الكون، ويكشف عن  صافص المجرات 
األولل وطبيية الكون المظلم. كما تتولل المنظمة دعم وت وير صـ يفة أتاكاما المليمترية ودون المليمترية الكبيرة، وهي 

ــية الجنوبي، وأمريكا                                 شـــــــراكة دولية وين أوروبا، ممثلة   في المنظمة األوروبية لألبحاث الفلكية في نصـــــــف الكرة األرضـــــ
ــيلي. وال يزال الماراب الكبير جدا وم ياس التدا ل ال اص ب  )  ــيا، بالتياون مو شـــــ ــمالية وشـــــــرق آســـــ ( في  VLTIالشـــــ

والدولة المضــيفة، شــيلي،  دولة،    16طليية علم الفلأ البصــرت. وبدعم من الدول األعضــاء في المنظمة، البال  عددها 
والشــــــريأ اإلســــــتراتيجي أســــــتراليا، ال تزال المنظمة المرصــــــد الفلكي األكثر إنتاجية في اليالم، ايث توفر مجموعة من 
ــافــات علميــة مــاهلــة، من أجــل                                                                                                            المراف  الرافــدة عــالميــا ليلمــاء الفلــأ من جميو أنحــاء اليــالم، وتمك  ن من تحاي  اكتشــــــــــــ

 ال ارجي ومصلحة البشرية. االستكشاف الىلمي للفضاء 

                                                                                                      و ضـــــــــــــــافـة  إلل ال يمـة اليلميـة الجوهريـة ليلم الفلـأ، فـين الـدور الكبير الـات يؤدنـ  علم الفلـأ في توفير وظـافف  
ااسـمة السـتكشـاف الفضـاء، وعلوم الفضـاء، والدفاع عن الكواكب، وفي افز االهتمام بالدراسـات والمهن اليلمية 

ية من أجل امتالي قدرة فضـــــافية، هو أمر موضـــــو تادير كبير. وقد أقرت لجنة  والتانية، وفي وناء الادرات الوطن 
                                                                                                 اســـت دام الفضـــاء ال ارجي في األ راس الىـــلمية في دورتها ال امىـــة والىـــتين، بمهمية ذلأ الدور أنضـــا ، ايث  

أعمال اللجنة  ورد في تاريرها أن إدراج البند بشــمن الىــماوات الحالكة والهادفة من أجل اليلم والمجتمو في جدول  
الفرعية اليلمية التانية هو ل... إقرار هام بمن عمليات الرصد الفلكي أل راس علم الفلأ الضوفي والراديوت علل 

 (.182، الفارة A/77/20الىواء تشكل أاد الجوانب األساسية لألنش ة الفضافية وينبغي امايتها من التدا لل )

ومو ذلأ، فين مىتابل علم الفلأ مهدد بالتحدنات الحالية. ومن الضرورت التفكير في اليدد المتزايد من األجىام  
الفضـــافية االصـــ ناعية، وال ســـيما التشـــكيالت الىـــاتلية الموضـــوعة في مدار أرضـــي من ف ، والتي تهدف إلل 

نات وفرصـا علل اد سـواء، فاد أثار مجتمو علم توفير اتصـاالت عالمية. وفي اين أن هاد الت ورات تمثل تحد
 الفلأ م اوف كبيرة بشمن األثر علل الادرة علل االض الع بمنش ة اليلوم األساسية. 

                                                                                                                والتحدت الات تمثل  تلأ التشـكيالت الكبيرة أمام اسـتدامة الفضـاء ال ارجي في األمد البييد ن ىـل م ب  بالفيل في المبادئ  
أنشـــــــ ة الفضـــــــاء ال ارجي في األمد البييد، التي تنص في ال ل ية علل أن  ل... قد نكون   التوجيهية بشـــــــمن اســـــــتدامة 

النتشـار الح ام الفضـافي وتزايد تيايد اليمليات الفضـافية وظهور تشـكيالت كبيرة وزيادة م اطر االصـ دام والتشـويش  
 ، المرف  الثاني،  A/77/20بييدل ) علل تشــــغيل األجىــــام الفضــــافية أثر علل اســــتدامة األنشــــ ة الفضــــافية في األمد ال 

 (. ور م ذلأ، ال تزال الشوا ل المتيلاة بيلم الفلأ تنتظر ميالجتها في إطار الفري  اليامل. 1الفارة 

االعتبار، ووفاا لعطار  وتضـــــو المنظمة األوروبية لألبحاث الفلكية في نصـــــف الكرة األرضـــــية الجنوبي ذلأ في 
ــاء ال ارجي في األمد البييد ) ــ ة الفضـــ ــتدامة أنشـــ (، 167، الفارة  A/77/20التوجيهي للفري  اليامل الميني باســـ

http://undocs.org/ar/A/77/20
http://undocs.org/ar/A/77/20
http://undocs.org/ar/A/77/20
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ــجو الفري  اليامل عل ــلة التي أعدها االتحاد الفلكي الدولي، والتي تشــــ ل إذكاء الوعي فينها تؤيد الورقة ذات الصــــ
والنظر في كي ية ضـمان اسـتدامة الوصـول إلل الميارف اليلمية من سـماء الليل. وفي هاا الصـدد، تر  المنظمة  
ــواتل في مدار قريب من األرس  ــكيالت الكبيرة من الىـ ــلبي للتشـ ــماء الحالكة والهادفة من األثر الىـ أن امانة الىـ

 مة أنش ة الفضاء ال ارجي في األمد البييد علل مىتو  رفيو.ينبغي أن نيالجها الفري  اليامل الميني باستدا

وتشــــجو المنظمة أنضــــا لجنة اســــت دام الفضــــاء ال ارجي في األ راس الىــــلمية ولجنتها الفرعية اليلمية والتانية  
ــمن تداوير الت  ي  لحمانة الىـــماء الحالكة والهادفة علل مىـــتو  مفصـــل  ــلة الحوار بشـ علل دعم الليات لمواصـ

ــت  ــملة  واسـ ــوع إلل أن ت ح ل  المىـ ــمن الموضـ ــافل منها االاتفاظ وبند في جدول األعمال بشـ ــاف تلأ التداوير، ووسـ                                                                                                كشـ
 بشكل مرس.

 


