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 الردود الواردة من الدول والمنظمات  - ثانيا  
 

 النمسا  
 باإلنكليزية[]األصل: 

 [2022تشرين الثاني/نوفمبر  30]
 

 النمسا: مساهمة مقدمة إلى الفريق العامل المعني باستدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد

تتزايد األنشــطة الفئــا ية، التي تئــطلا جها اللهات الفاعلة من القطاعين اللاا والىاح علو ءد بــوا ، بشــ ل  
ينطوي علو إم انات اقتصـادية ها لة. جيد أ  النمو المسـتمر يشـ ل أيئـا تحديا أماا اال ـط    مطرد، وهو ما 

اآلمن والمســــتداا باألنشــــطة الفئــــا ية. وهتا يؤدي إلو تنامي الحاجة إلو قواعد مشــــتركة متلددة األ را  تنظم 
 األنشطة اآلمنة والمستدامة في الفئا  الىارجي.

اد المبادئ التوجيهية بشـن  ابـتدامة أنشـطة الفئـا  الىارجي في األمد البليد البال                              وفي هتا السـيا،، ي لتبر اعتم
إنلازا كبيرا لللنة ابـــــــتىداا الفئـــــــا  الىارجي في األ را  الســـــــلمية.  2019عددها واءدا وعشـــــــرين في عاا 

ألمد البليد  وترءب النمســـــا ترءيبا ءارا ب نشـــــا  فري  عامل ثا  ملني بابـــــتدامة أنشـــــطة الفئـــــا  الىارجي في ا
لمواصـلة ملاللة أنشـطة الفئـا  الىارجي في األمد البليد علو مسـتوع متلدد األ را  في إ ار الللنة الفر ية  
الللمية والتقنية. وأظهرت المشـاركة النشـيطة ل ل المشـاورات  ير الربـمية التي جرت في تشـرين الثاني/نوفمبر 

و ــــرورة ملاللة هتم المســــنلة علو هتا المســــتوع من أجل  أ  الدول األعئــــا  تدرح الحاجة إلو اللمل    2022
 إعداد إرشادات عملية بشن  التحديات الحالية والناشئة في هتا السيا،.

وتؤيد النمســا تنييدا تاما اتفا، الللنة بشــن  ملاالت اللمل الر يســية الث ثة للفري  اللامل: تأا ابــتبانة التحديات 
بادئ توجيهية جديدة بشــــن  ابــــتدامة أنشــــطة الفئــــا  الىارجي في األمد ودرابــــتها والنظر في إم انية و ــــا م

                                                                                                          البليد؛ تبا تبادل الىبرات والمماربـات والدروس المسـتفادة من التنفيت الطوعي للمبادئ التوجيهية الم لتم دة علو 
اد الفئــــــــا   الصــــــــليد الو ني؛ ت ا إعكا  الوعي وبنا  القدرات، ال بــــــــيما في أوبــــــــاط الدول الحديثة اللهد بارتي 

 والبلدا  النامية. ونلتقد أ  هتا يمثل نهلا متوازنا وشام  لتناول هتم المسنلة جرمتها.

+، الملنونة "الناس والمناخ واالقتصـاد:  2030وفي اللاا الما ـي، نشـرت النمسـا ابـتراتيليتها الفئـا ية اللديدة 
ــتراتيلية جتوجي  من الوزارة اال ــلت االبـــ ــا  لللميا". وقد و  ـــ تحادية لللمل المنالي والبيئة والطاقة والتنقل                                                            الفئـــ

تدجيرا  30واالجتكار والتكنولوجيا، إلو جانب أصــــحاب المصــــلحة الملنيين. وهي تحدد بــــتة أهدا  ابــــتراتيلية و
ــتدامة علو األر  وفي  ــتراتيلية في دعم وتلزيز مفهوا االبـ ــي ل بـ ــابـ لبلوغ تلك األهدا . وي من الهد  األبـ

ــا  الىارجي عل ــتىداا  الفئــــ ــراءة  االبــــ ــتراتيلية صــــ ــوا . ويتناول تدجيرا  من التداجير المحددة في االبــــ                                                                                و ءد بــــ
 المستداا للفئا  الىارجي في بيا، دجلومابية األمم المتحدة الفئا ية وقانو  الفئا  الدولي المستداا.

  
 السياسة العامة واإلطار التنظيمي ألنشطة الفضاء -الباب ألف

ــا،  ــا  الىارجي. وقد اعتمدت النمســ ــا دولة  ر  في جميا ملاهدات األمم المتحدة الىمم المتللقة بالفئــ النمســ
ــا  الىارجي في عاا  ــمن 2011من أجل الوفا  بالتزاماتها الدولية بموجب الملاهدات، قانونا و نيا للفئــ . ويتئــ

للفئـــا  تقانو  الفئـــا  الىارجي؛ اللريدة   القانو  االتحادي المتلل  باإلع  باألنشـــطة الفئـــا ية وسنشـــا  بـــلل
ا اللناصـر التالية: نطا، االنطبا،، التلاري،، اإلع ، 132/2011الربـمية للقوانين االتحادية، اللز  األول، رقم 

شــــروط اإلع  تتنمين المســــؤولية ما الحد األدنو لمبل  التنمينا، التىلي، من الحطاا الفئــــا ي، تلديل النشــــاط  
اؤم؛ إلغا  األعو  وتلديلها، النقل، الســــــلل، التســــــليل والمللومات الىاصــــــة بالســــــلل، الطلن، الفئــــــا ي أو إنه
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ل في ال حة تنظيمية، اإلشــــــرا  والســــــلطات المىتصــــــة، اللزا ات، ء م انتقالي، التنفيت.                                                                                                 اللوانب التي بــــــت فصــــــ 
وهما: تأا منا الحطاا  ويتئــــمن قانو  الفئــــا  الىارجي ء مين صــــريحين لتلزيز االبــــتدامة في األمد البليد،  

                                                          من قانو  الفئـــا  الىارجي، وتبا أشـــ ال التلوى األلرع المئـــر ة   5ا باالقترا  بالمادة  4ت 4الفئـــا ي تالمادة 
ــا  الىارجي تالمادة   ــلة من ملاهدة 5ت  4بالبيئة والفئـــــــــ ــا  الىارجي باالقترا  بالمادة التابـــــــــ ا من قانو  الفئـــــــــ

 الفئا  الىارجيا.

، وقد صــدقت علو دبــتور االتحاد الدولي 1866منت عاا   وبــلف اد الدولي ل تصــاالت  والنمســا عئــو في االتح
                                                                                                ل تصـــاالت واتفاقيت . ويشـــمل علك أيئـــا لوا   االتصـــاالت الراديوية التي ت حد ى كل ث ى إلو أربا بـــنوات في  

الت الســـــلكية وال بـــــلكية                                                                                 المؤتمر اللالمي ل تصـــــاالت الراديوية. وت دار الترددات النمســـــاوية وفقا لقانو  االتصـــــا
النمسـاوي وال  حة النمسـاوية المنظمة البـتىداا الترددات بما يتماشـو ما مصـال  الدولة. والنمسـا، جوصـفها دولة  
عئوا في االتحاد الدولي ل تصاالت، ملزمة باالمتثال للوا ح  الحالية، وال بيما فيما يتلل  بالتبلي  عن السواتل  

ديوية التابا ل تحاد الدولي ل تصـــاالت. وهتا يئـــمن تنســـي  الترددات، واالبـــتىداا  لدع م تب االتصـــاالت الرا
 الفلال للترددات، وتلنب التدالل الئار.

  
 أمان العمليات الفضائية -الباب باء

تشــارح النمســا جنشــاط في تحســين رصــد الحطاا الفئــا ي والتلاو  الدولي بشــن   قم الفئــا  جوابــطة اللهات  
 .ورة أدنامالفاعلة المتك

مرصـــد لوبـــتبوهيل، التابا ألةاديمية الللوا النمســـاوية، هو جهة فاعلة ملتر  جها دوليا في ملال رصـــد الحطاا  
 الفئا ي من ل ل قياس المسافات نحو السواتل بابتىداا الليزر.

لفئا : تأا جاملة  وتشارح اللهات الفاعلة التالية جنشاط في تبادل البيانات والتنبؤات التشغيلية الىاصة بطقم ا
 راتم، مرصـــد كانتســـلهوه  تالفيزيا  الشـــمســـية، والتنبؤات بالنشـــاط الشـــمســـي، و قم الفئـــا ا؛ تبا مىتبرات  
بــايبربــدور  تأثر األشــلة الكونية و قم الفئــا  علو الطا رات واألفرادا؛ ت ا ملهد البحوى الفئــا ية التابا 

 ا يسية لقياس  قم الفئا ا.ألةاديمية الللوا النمساوية تتطوير مقاييم المغن 

                                                                                                 وس ــافة  إلو علك، تؤدي جاملة  راتم دورا ر يســيا في فري  اللمل الدولي الملني بطقم الفئــا ، التي أنشــ  
ــال   ــا  ونقطة االتصــــ ــن   قم الفئــــ ــ  الو ني للمبادرة الدولية بشــــ ــا ، وهي المنســــ في إ ار للنة أبحاى الفئــــ

                                                            اح بالمرف  الدولي للبيئة الفئـــــــــــا ية. وس ـــــــــــافة  إلو علك، فلاملة  الو نية وكتلك المركز اإلقليمي لإلنتار الى
 راتم، بالتلاو  ما جاملة  راتم للتكنولوجيا، عئـــــــــــــو في فري  الىبرا  الملنيين بالتو ية بنءوال الفئـــــــــــــا   

 .ا/https://helioforecast.space ر:و قم الغ   األيوني التابا لوكالة الفئا  األوروبية تانظ
  

 التعاون وبناء القدرات والتوعية على الصعيد الدولي -الباب جيم

منت بــــتينيات القر  اللشــــرين، جنت النمســــا كفا ات محددة وقيادة تكنولوجية في ملال الفئــــا . ويتميز المشــــهد 
ايد من الشـركات الناشـئة، ومؤبـسـات  الفئـا ي في النمسـا بمؤبـسـات دينامية صـغيرة ومتوبـطة الحلم، وعدد متز 

ــا  األوروبي والدولي من ل ل   ــيا في ملتما الفئـ ــا  النمســـاوي عئـــوا ر يسـ بحث رابـــىة. وأصـــب  قطا  الفئـ
 المشاركة في جرامج الفئا  األوروبية والدولية.

و  الفئـــــــــــا  في  وتقوا وزارة اللمل المنالي والبيئة والطاقة والتنقل واالجتكار والتكنولوجيا، المســـــــــــؤولة عن شـــــــــــؤ 
النمســـــــــــا، جنبا إلو جنب ما الوكالة النمســـــــــــاوية لتلزيز البحوى، جتطوير وتنفيت أنشـــــــــــطة مىتلفة للتو ية لفا دة 

 ملتملات مىتلفة من المستىدمين.

https://helioforecast.space/
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ويوفر الموقا الشـــب ي "النمســـا في الفئـــا " مللومات مســـتليئـــة عن األنشـــطة الفئـــا ية النمســـاوية والفلاليات 
ــا ل اإلع ا وجميا المتحمســــين الملنيين بملال  اللارية لفا دة الم هنيين المتىصــــصــــين وأصــــحاب المواهب ووبــ
 ا./https://austria-in-space.at/enالفئا  تانظر: 

مات دالل موقا "النمســـــا في الفئـــــا " هي وبـــــيع يهد  إلو اللما جين مقدمي جيانات/لد  BOOSTومنصـــــة 
ــســـــــــات/شـــــــــركات البحث   مراقبة األر  وملموعة وابـــــــــلة من اللهات الفاعلة، مثل الوكاالت الح ومية ومؤبـــــــ

 ا./https://boost.austria-in-space.atوالشركات الىاصة تانظر: 

األوروبي لموارد التلليم في ملال الفئــــا  لفا دة المدارس،                                           وت نشــــر أيئــــا مللومات إ ــــافية عن  ري  الم تب 
ومركز ءا ـنات األعمال في النمسـا التابا لوكالة الفئـا  األوروبية، وجهة االتصـال الو نية النمسـاوية الملنية 

وبي  بقانو  الفئـا  التابلة للمركز األوروبي لقانو  الفئـا ، والملهد األوروبي لسـيابـات الفئـا ، والمركز األور 
 القتصاد وتلارة الفئا  المنشن ءديثا.

  
 البحث والتطوير في المجالين العلمي والتقني -الباب دال

ــا   ــو في وكالة الفئــ ــا دولة عئــ ــا  الىارجي. والنمســ ــتدامين للفئــ ــتىداا المســ ــا  واالبــ ــتكشــ ــا االبــ تؤيد النمســ
 جرنـامج و ني للفئـــــــــــــــا ، ، وهي تشـــــــــــــــارح في اللـديـد من جراملهـا. ولـدع النمســـــــــــــــا  1987األوروبيـة منـت عـاا  

، في ابـتئـافة الندوة المشـتركة جين  1994هو البرنامج النمسـاوي للتطبيقات الفئـا ية. وتشـارح النمسـا، منت عاا 
األمم المتحدة والنمســا بشــن  التطبيقات الفئــا ية، التي تركز بشــ ل لاح علو تســىير الفئــا  من أجل اللمل 

ــا وم2019المنالي. ومنت عاا  ــا  اللالمي التي يركز  ، نظمت النمسـ ــا  الىارجي منتدع الفئـ ــؤو  الفئـ  تب شـ
                                                                                                علو االبــــتدامة في الفئــــا  وعلو األر . وتهد  كلتا الفلاليتين المنظ متين علو نحو مشــــترح إلو اللما جين  
ــاعدة  ــاداتنا وملتملنا بمسـ ــتداا القتصـ ــر والمسـ ــلة من اللهات الفاعلة من أجل دعم التحول األلئـ ملموعة وابـ

 ت الفئا ية والبيانات الفئا ية.الموجودا
  

 الصين  
 [ الصينية]األصل: 

 [2022تشرين الثاني/نوفمبر  14]
 

 ورقة مقدمة إلى الفريق العامل المعني باستدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد

، الحاجة إلو  ـما  ابـتدامة أنشـطة الفئـا  الىارجي في األمد البليد، 73/6أةدت اللمعية اللامة، في قرارها  
وأعربت عن اقتناعها بئــرورة القياا، عن  ري  للنة ابــتىداا الفئــا  الىارجي في األ را  الســلمية، جتو يد 

ة في تحقي  رؤية مشــتركة للمســتقبل: ابــتكشــا  الفئــا  التلاو  الدولي من أجل تحقي  تلك األهدا  والمســاهم
ــال  التي تلود علو البشـــــــــرية جملا .  ــلمية من أجل تلزيز الفوا د والمصـــــــ  الىارجي وابـــــــــتىدام  لل را  الســـــــ
وما فتئت الصــــين تشــــارح مشــــاركة جنا ة في أعمال األمم المتحدة بشــــن  ابــــتدامة أنشــــطة الفئــــا  الىارجي في  

ــا  الىارجي في األمد البليد  األمد البليد. ومن أج ــطة الفئــــ ــتدامة أنشــــ ل تلزيز عمل الفري  اللامل الملني بابــــ
علو نحو فلال ومنظم، تقدا الصـــين، امتثاال لىطة عملها الىمســـية، مللومات و را ها بشـــن  الموا ـــيا الث ثة 

 مل .التالية المدرجة في إ ار الفري  اللامل فيما يتلل  بالتصاصات  وأباليب عمل  ولطة ع
  

https://austria-in-space.at/en/
https://boost.austria-in-space.at/
http://undocs.org/A/RES/73/6
http://undocs.org/A/RES/73/6
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استبانة التحديات الناشئة ودراستها والنظر في إمكانية وضع مبادئ توجيهية جديدة بشأن استدامة أنشطة 
 الفضاء الخارجي في األمد البعيد 

تلتقد الصـــين أن ، في ظل التطور الســـريا لللوا وتكنولوجيا الفئـــا ، تواج  أنشـــطة الفئـــا  الىارجي بابـــتمرار 
 ابتبانة وتحليل التحديات المستلدة والنظر في صيا ة قواعد تنظيمية جديدة.  تحديات جديدة، ومن الئروري 

وما تزايد وفرة المماربـات في أنشـطة الفئـا  الىارجي والتراةم التدريلي للتلارب والمشـاةل المتصـلة بابـتدامت  
 تنقي .في األمد البليد، قد ي و  من المم ن زيادة تحسين المبادئ التوجيهية القا مة من ل ل ال

وينبغي للفري  اللامل أ  يولي أهمية كبيرة لمهمة صــوغ مبادئ توجيهية جديدة مم نة، كوبــيلة للتصــدي بفلالية 
                                                                                                للتحديات المســتلدة التي تواج  أنشــطة الفئــا  الىارجي الحالية والبحث عن ءلول للمشــاةل التي تصــاد   من 

ــا  الـناءـية اللملـية. وينبغي للمـبادئ التوجيهـية   اللـدـيدة المتولـاة أ  تمتـثل لإل ـار القـانوني الـدولي القـا م للفئــــــــــــ
الىارجي وأ  تركز علو المســــــا ل عات االهتماا المشــــــترح، ما مراعاة االءتياجات والمصــــــال  الىاصــــــة للبلدا  

 النامية والدول الحديثة اللهد بارتياد الفئا ، ما تبادل المللومات علو نحو كا  في إ ار هتم اللملية.

وت ءظ الصــين أيئــا، شــننها شــن  اللديد من الدول األعئــا  والمنظمات الدولية، التحديات التي تطرءها التشــ ي ت  
ــاتلية الئــــــــــىمة عات المدار المنىفل، مثل تنامي أءداى التقارب الىطير وأثرم علو عمليات اإل  ، ال ءقة  الســــــــ

رب عن تنييدنا أل  يلري الفري  اللامل مناقشـــــات عات  للمركبات الفئـــــا ية وكتلك عمليات الرصـــــد الفلكية. ونحن نل 
 أهدا  أةثر تحديدا بشن  هتم المسنلة اللديدة، بما في علك صيا ة أي مبادئ توجيهية جديدة محتملة. 

  
 تنفيذ المبادئ التوجيهية القائمة وتبادل الدروس المستفادة

القا مة إلو أقصـــــو ءد مم ن وعملي، وفقا تؤيد الصـــــين جميا أصـــــحاب المصـــــلحة في تنفيت المبادئ التوجيهية  
لظرو  وقدرات كل منهم، وتشــــــــللهم علو أ  يتبادلوا  وعا تلاربهم ومماربــــــــاتهم علو قدا المســــــــاواة وبحوافز  
إيلاجية. ومن وجهة نظر الصـين، يم ن أ  تكو  ابـتدامة الفئـا  الىارجي في األمد البليد بمثابة موج  لنا في  

  والتلاو  الدولي. والصين مستلدة لتبادل التلارب والمللومات عات الصلة بشن  مواصلة تطوير صناعة الفئا
 المسا ل المستبانة ما جميا األ را .

  
 العمل بنشاط على تطوير إطار قانوني وسياساتي فضال عن اللوائح التنظيمية الوطنية  )أ(  

تلمل ء ومة الصــين علو إعداد مشــرو  ال حة تنظيمية بشــن  إدارة الترددات الســاتلية والموارد المدارية، وهي تلزز 
اإلع   عن الترددات الســــــاتلية والموارد المدارية وتنســــــيقها وتســــــليلها. وع وة علو علك، تواصــــــل الصــــــين تلزيز  

الســــواتل، واإلشــــرا  علو األنشــــطة الفئــــا ية وفقا   عملية إصــــدار التراليأل واألعو  للمليات اإل  ،، وتصــــدير 
للتداجير المؤقتة إلصـدار التراليأل لمشـاريا اإل  ، الفئـا ي المدنية. وقامت السـلطات الصـينية، من أجل الوفا   
ــي  اللملية والمتطلبات المتللقة  ــا  الىارجي، جتو ــــ ــاا المطلقة في الفئــــ ــليل األجســــ بالتزاماتها بموجب اتفاقية تســــ

، نقحت الصين تداجيرها الىاصة  2015ر تسليل األجساا الفئا ية والحدود الزمنية المو وعة لها. وفي عاا  جتداجي 
ــا ي والحماية من  جهد  تنفيت وسدما  القواعد الدولية الملتمدة ءديثا في اللوا     ب دارة عملية تىلي، الحطاا الفئـــــــــــ

ــين ال  حة 2021التنظيمية الداللية. وفي عاا  ــدرت الصــ ــواتل  ، أصــ التنظيمية المتللقة جتلزيز التطوير المنظم للســ
المي روية وسدارة أمنها، التي تنأل علو أمور منها متطلبات األما  الىاصــــــة بالمناورة المدارية وتلنب االصــــــطداا  

ــبة للســـــــواتل المي روية. ومنت عاا  ــا  المتللقة 2006بالنســـــ ، أصـــــــدرت الصـــــــين نســـــــىا متلددة من الورقات البيئـــــ
ــا  الىارجي في    جبرناملها  ــتدامة أنشـــطة الفئـ ــا ي ونظامها لســـواتل الم ءة المســـمو بايدو، اللتين يلززا  ابـ الفئـ

 األمد البليد علو مستوع السيابات ويقدما  إرشادات عامة في المماربة اللملية. 
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 السعي إلى التحسين المستمر للحلول التقنية لألنشطة الفضائية  )ب(  

لفئـا ية وصـنلها وتشـغيلها، وتحسـين المتطلبات المتللقة جتىلي، الحطاا الفئـا ي،  ما تحسـين تصـميم المركبات ا 
ــلة   ــلسـ ــواتل المدارية وسلراجها من المدار بلد البلثات، ت ىم ل السـ ــواريل الحاملة والسـ                                                                                                            وتلزيز تداجير التىلأل من الصـ

  Zhongxingو   Fengyunبلـد اإل  ،، كمـا أ  الســـــــــــــواتـل    Long-Marchالكـاملـة من الصـــــــــــــواريل الصـــــــــــــينيـة  
ــنت   BeiDouو  ــ ل فلال. وقد أنشــــــ ــا ي بشــــــ قادرة علو إجرا  عمليات اإللرا  من المدار لمنا زيادة الحطاا الفئــــــ

الصــين شــب ة لرصــد الحطاا الفئــا ي، موازاة ما مواصــلة تحســين قاعدة البيانات عات الصــلة وتوبــيا القدرات في  
مما يوفر دعما تقنيا قويا لســــــــ مة المركبات الفئــــــــا ية ملال اإلنتار باالصــــــــطداا والتو ية باألءداى الفئــــــــا ية،  

والســــــــواتل الموجودة في المدار. واتىتت محطة الفئــــــــا  الصــــــــينية مؤلرا تدجيرين لتلنب االصــــــــطداا في ءاالت  
 الطوارئ فيما يتلل  بسواتل بتارلينك. 

  
 المساهمة بنشاط في تبادل المعلومات المتعلقة باألنشطة الفضائية  )ج(  

ــل  ــنوات عديدة، وهي تواصـــ ــاا الىطيرة لســـ ــطة الدولية المتللقة بالتنبؤ جدلول األجســـ ــين في األنشـــ ــاركت الصـــ شـــ
تحســين دقة البيانات المدارية بشــن  األجســاا الفئــا ية وتلزيز مماربــة تبادل البيانات وفا دتها. وتتبادل الصــين 

ة اللنصــــــــــر المداري الثنا ي الىع التابا المللومات ءول األءداى المدارية واألجســــــــــاا الفئــــــــــا ية، مثل ملموع
ا. وتىطر الصــــــين البلدا  en.cmse.gov.cnلمحطة الفئــــــا  الصــــــينية، عن  ري  الموقا الشــــــب ي الربــــــمي ت

الملنية مســــــــــبقا بننشــــــــــطة اإل  ، التي تقوا جها من ل ل  ليات تلاونية مثل  ليات الطيرا  المدني والىدمات  
، تراقــب الوكــالــة 2022في تشــــــــــــــرين األول/أةتوبر    Long March 5B،  البحريــة. ومنــت إ  ، مركبــة اإل  

ــا ية المنهولة عن كثب البارامترات المدارية لحطاا المرءلة األليرة من مركبة اإل  ،،   ــينية للرء ت الفئــ الصــ
ــ ، تدرح  ــفا . وفي الوقت نفســــ ــدر المللومات للملتما الدولي في الوقت المنابــــــب وعلو نحو مفتو  وشــــ وتصــــ

ــي  ن عدا وجود تنســــــــــــي  جين مىتلل منصــــــــــــات تبادل المللومات، مما يلو، الكفا ة والفلالية من الناءية الصــــــــــ
                                                                                    التشغيلية. وس افة  إلو علك، أنشنت الصين أيئا قنوات اتصال ثنا ية ما البلدا  الملنية.

ءة، واشــتركت مؤلرا  وابــتئــافت الصــين االجتما  الثالث عشــر لللنة الدولية الملنية بالنظم اللالمية لســواتل الم  
ــو  "تحقي  أهدا    ــا ية ءول مو ـ ــن  الحلول الفئـ ــين بشـ ــترح جين األمم المتحدة والصـ ــافة المنتدع المشـ ــتئـ في ابـ
التنمية المستدامة"، ما م تب شؤو  الفئا  الىارجي. وبتستئي، الصين الدورة الثانية من ءلقة اللمل المشتركة 

إلو   21ية بشـــن  االبـــتكشـــا  واالجتكار في ملال الفئـــا  في الفترة من  جين األمم المتحدة والصـــين للشـــراةة اللالم 
 تشرين الثاني/نوفمبر في هاي و، الصين، مما يسم  بمزيد من التبادل والتفاعل ما مىتلل األ را .   24

ــا  والبلدا  النا ــين الوعي وبنا  القدرات لدع الدول الحديثة اللهد بارتياد الفئـ ــلي لتحسـ مية.  وهناح ءاجة إلو السـ
ــينا، المنتســــب إلو   ــيا والمحيع الهادئ تالصــ ــا  في  بــ                                                                                                    وقد در ب المركز اإلقليمي لتدريم علوا وتكنولوجيا الفئــ

متدرب في ملال    1  000األمم المتحدة، التي أنشــــــ  في الحرا اللاملي الر يســــــي للاملة جيهان ، ما يقرب من  
ة ملاالت مىتلفة مثل قانو  الفئــــا  والســــيابــــات  جلدا. وتغطي البرامج التدريبي   60الفئــــا  اللوي من أةثر من  

الفئــــــا ية، واالتصــــــاالت الســــــاتلية، واالبــــــتشــــــلار عن بلد، ونظم المللومات اللغرافية. وفي الســــــنوات األليرة،  
ــا    أ ـــــيفت إلو هتا البرنامج أنشـــــطة تدريبية بشـــــن  ءماية البيئة في الفئـــــا  الىارجي وابـــــتدامة أنشـــــطة الفئـــ

يد وتىلي، الحطاا الفئــــــــا ي. وتدعم الصــــــــين جنشــــــــاط جرنامج األمم المتحدة البــــــــتىداا  الىارجي في األمد البل 
ــبايدرا، وتواصــــل تقديم الدعم   ــتلابة في ءاالت الطوارئ تجرنامج بــ ــا ية في إدارة الكوارى واالبــ المللومات الفئــ

ل مسـاعدة البلدا   المالي جهد   ـما  التشـغيل اليومي لم تب جرنامج بـبايدر في جيلين وتنفيت مشـاريل ، من أج 
النامية علو تحســـــــين قدرتها علو ابـــــــتىداا المللومات الفئـــــــا ية في إدارة الكوارى. وفي تشـــــــرين الثاني/نوفمبر  

ا، وهو أول بـــــــاتل في اللالم  SDGSAT-1" ت 1، أ لقت الصـــــــين جنلا  "بـــــــاتل علوا التنمية المســـــــتدامة  2021
هم، من ل ل توفير جيانات الرصــد بشــن  بـــط   . وهو يســ 2030مىصــأل لىدمة لطة التنمية المســتدامة للاا  
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ــتدامة اللالمية.   ــن  أهدا  التنمية المســـ ــد والتقييم والبحث الللمي بشـــ ــة والمحيطات، في الرصـــ األر  مثل اليابســـ
 وفي الوقت الحا ـــــــــــــر، تتا  البيانات الســـــــــــــاتلية علو نحو مفتو  للميا المســـــــــــــتىدمين في جميا أنحا  اللالم،  

 لي، وال بيما البلدا  النامية، لدع إجرا  بحوى بشن  أهدا  التنمية المستدامة. مما يفيد الملتما الدو 
  

 تعزيز الوعي وبناء القدرات

ما فتئت الصـين تتمسـك بالرؤية الرامية إلو جنا  ملتما عي مسـتقبل مشـترح للبشـرية جملا ، وهي تسـهم جنشـاط 
ــا  الىارجي في األمد في التلاو  الدولي من أجل زيادة الوعي وبنا  القدرات في مل ــتدامة أنشــــــطة الفئــــ ال ابــــ

البليد. ومنت إنشـــــــا  الفري  اللامل األول الملني بابـــــــتدامة أنشـــــــطة الفئـــــــا  الىارجي في األمد البليد في عاا 
، شــــــاركت الصــــــين دا ما جنشــــــاط في مناقشــــــات الفري  اللامل، وقدمت  را ها واقتراءاتها ءيثما كا  علك 2010

ير الفري  اللامل ومباد   التوجيهية، وتبادلت اآلرا  المتلمقة بشـــن  ملموعة وابـــلة   ـــروريا بشـــن  صـــيا ة تقر 
من المســـــــا ل ما الممثلين والىبرا  من جميا األ را . وقدمت الصـــــــين مقترءات وورقات موقل متلددة، علو 

ابـــــتدامة ا  في إعكا  الوعي ب                    ، أبـــــهمت إبـــــهاما جن  2021و  2020و 2019نحو منفرد أو جماعي، في األعواا 
أنشـــــــــطة الفئـــــــــا  الىارجي في األمد البليد جين البلدا  والمنظمات الدولية الح ومية الدولية وعامة الناس، وفي 
تلزيز التلاو  الدولي وبنا  القدرات في البلدا  النامية والدول الحديثة اللهد بارتياد الفئــــــا . والصــــــين مســــــتلدة 

 حة بشن  اللانبين التاليين.لتلزيز الحوار والتنسي  ما جميا أصحاب المصل
  

 النهوض بمهام الفريق العامل على نحو متوازن  )أ(  

ــتدامة أنشـــــطة   ــا  لتحقي  ابـــ ــابـــ ــبقا  أو األبـــ ــين أ  إعكا  الوعي وبنا  القدرات هما الشـــــر ا  المســـ تلتقد الصـــ
لة فلالة لتحســــين الفئــــا  الىارجي في األمد البليد، وأ  تبادل الىبرات بشــــن  تنفيت المبادئ التوجيهية هو وبــــي 

ــيد التطورات   ــا مبادئ توجيهية جديدة لتلســ ــلحة. وع وة علو علك، فو ــ ــحاب المصــ التنفيت فيما جين جميا أصــ
التي عرفها الفئــــا  الىارجي أمر بال  األهمية للتصــــدي علو النحو الســــليم للتحديات المســــتلدة. وهتم الركا ز  

ــاوية ــتين  الث ى مهمة علو نحو مماثل وتســــــــتح  ملاملة متســــــ                                                         . ووفقا للقرار التي ات ىت أثنا  الدورة الثانية والســــــ
ــلة، ينبغي للفري  اللامل أ   ــلمية والقرارات األلرع عات الصـ ــا  الىارجي في األ را  السـ ــتىداا الفئـ لللنة ابـ
ــوغ مبادئ توجيهية جديدة،  ــاوية للركا ز الث ى وأ  يلززها بطريقة متوازنة، بما في علك صـــــــــــ يولي أهمية متســـــــــــ

                                                                                                دل الىبرات في ملال التنفيت، وسعكا  الوعي وبنا  القدرات. وي شــل ا جميا أصــحاب المصــلحة علو االمتنا   وتبا
 عن اعتماد نهج انتقا ي والتقيد جوالية الفري  اللامل والتصاصات .

  
 دعم بناء القدرات لدى البلدان النامية والبلدان الحديثة العهد بارتياد الفضاء  )ب(  

ــطة  إ   ــتدامة أنشـ ــرية جملا ، وال يم ن تحقي  ابـ ــاح البشـ ــتىدام  من التصـ ــا  الىارجي وابـ ــا  الفئـ ــتكشـ ابـ
الفئا  الىارجي في األمد البليد دو  جهود مشتركة من جميا الدول. وتلتقد الصين أن  ينبغي للملتما الدولي 

ة اللهد بارتياد الفئــــــــــــا  ب ية تلزيز  أ  يلطي األولوية للمســــــــــــاعدة في تلزيز قدرة البلدا  النامية والدول الحديث 
ابـــــتدامة أنشـــــطة الفئـــــا  الىارجي في األمد البليد. وتدعو الصـــــين جميا أصـــــحاب المصـــــلحة إلو تزويد تلك 
البلدا  والدول بمزيد من المســـاعدة والدعم في إ ار للنة ابـــتىداا الفئـــا  الىارجي في األ را  الســـلمية من 

صـــــل الصـــــين أيئـــــا االنىراط في التلاو  اللملي ما البلدا  األلرع في  أجل تحقي  التنمية المشـــــتركة. وبـــــتوا
ملال الفئـــــا  وتوفير الفرح لمزيد من البلدا ، ولاصـــــة البلدا  النامية والدول الحديثة اللهد بارتياد الفئـــــا ، 

رات  للمشـــاركة في مشـــاريا الفئـــا  الصـــينية. وبـــتواصـــل الصـــين اللمل ما جميا البلدا  األلرع لدعم جنا  القد
 و ما  ابتدامة أنشطة الفئا  الىارجي في األمد البليد.
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ــلمية، أ   ــا  الىارجي في األ را  الســ ــين أن  ينبغي للمم المتحدة، ممثلة  في للنة ابــــتىداا الفئــ                                                                                                  وتلتقد الصــ
ــبة إليها، مثل ــات اإلقليمية المنتســ ــســ  تؤدي دورا مركزيا في إعكا  الوعي وبنا  القدرات، في ءين أن  يم ن للمؤبــ
المراةز اإلقليمية لتدريم علوا وتكنولوجيا الفئـــــــــا ، المنتســـــــــبة إلو األمم المتحدة، أ  تقدا مزيدا من الدعم من 
ءيث إقامة الشـــــــــــب ات. ونحن نؤيد تلزيز التبادل والتلاو  جين المراةز اإلقليمية. وع وة علو علك، فنحن ندرح  

لة في ملال الفئـا ، وال بـيما تقدم  السـريا في ملال  النفوع المتزايد للقطا  الىاح في ملال المسـاعي المبتو 
الللم والتكنولوجيا، ونواف  علو فكرة دعوة الكيانات الفئـــــــا ية التلارية إلو المشـــــــاركة جنشـــــــاط في إعكا  الوعي 
ــاهمت  علو نطا، أوبـــــا في جنا  القدرات والتلاو   ــا ، وتقديم ءوافز لتشـــــليا مســـ وبنا  القدرات ءســـــب االقتئـــ

                                                                                            الصـــــــــــلة. وتقتر  الصـــــــــــين أ  يقي  م الفري  اللامل فلالية اللهود المبتولة ءاليا من أجل زيادة الوعي الدولي عي 
وبنا  القدرات وأوج  القصــور التي تلتريها وأ  يلما توصــيات من جميا أصــحاب المصــلحة بشــن  كيلية تلزيز  

م في تقرير الفري  اللـامل كمرف    لـيات التلـاو  الدولي في هتا الصــــــــــــــدد. وينبغي دمج المللومات المـتكورة أع 
 لكي تنظر في  الللنة الفر ية الللمية والتقنية.

وابـــتشـــرافا للمســـتقبل، بـــتســـلو الصـــين إلو مواصـــلة جنا  قنوات اتصـــال مؤبـــســـية ومنصـــات للتبادل في إ ار  
ملال   المحافل عات الصـــــلة، مثل مؤتمر الفئـــــا  الصـــــيني، جهد  تلزيز تبادل المللومات والتلاو  الدولي في

زـيادة الوعي وبـنا  القـدرات. وتلتقـد الصــــــــــــــين أ  الـندوة المقرر عقـدهـا ل ل دورة الللـنة الفر ـية الللمـية والتقنـية 
ــتلقد في عاا   ــاعدة في أنشــــطة إعكا  الوعي   2024التي بــ ــن  المســ ــ ل أةبر تبادل اآلرا  بشــ يم ن أ  تحفز بشــ

 وبنا  القدرات في البلدا  النامية.
  

 ألمانيا  
 ]األصل: باإلنكليزية[

 [2022تشرين الثاني/نوفمبر  29]
 

 ا 1ت البعيدتنفيذ المبادئ التوجيهية بشأن استدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد 

                                                                                                  تلل  ألمـانـيا أهمـية كبيرة علو ابـــــــــــــــتدامة أنشــــــــــــــطـة الفئــــــــــــــا  الىـارجي في األمد البلـيد. وي لـ د  التوج  نحو مـبدأ 
ادئ التوجيهية الشــاملة البــتراتيلية الح ومة االتحادية في ملال الفئــا . وهو يحدد " ــما   االبــتدامة أءد المب 

ابـــتدامة األنشـــطة الفئـــا ية" كملال ر يســـي من ملاالت بـــيابـــات الفئـــا . والتزمت الح ومة االتحادية أيئـــا 
تىلي، من مشـــــــ لة  جو ـــــــا ابـــــــتراتيلية فئـــــــا ية جديدة في الفترة التشـــــــريعية الحالية ما إي   اعتبار لاح لل

 الحطاا الفئا ي وءلها.

ــليد الدولي.  ــا  في األمد البليد تلاونا دوليا ومبادئ توجيهية ت نف ت علو الصــ ــتدامة في الفئــ                                                                                                      ويتطلب تحقي  االبــ
ــا ي كبير،  ــرو  فئـ ــاس التقني والمالي لكل مشـ ــا  األبـ ــ ل التلاو  الدولي في ملال الفئـ ــبة أللمانيا، يشـ وبالنسـ

ــا  الىارجي في  ولتا فهو أمر ال   نو عن . وقد عملت ألمانيا في الما ـــــــــــي من ل ل للنة ابـــــــــــتىداا الفئـــــــــ
 األ را  السلمية للنهو  جهد  الحفاظ علو ابتدامة أنشطة الفئا  الىارجي في األمد البليد.

ئ للديباجة والمباد 2019وترءب ألمانيا باعتماد للنة ابــتىداا الفئــا  الىارجي في األ را  الســلمية في عاا 
ــا  الىارجي في األمد البليد، البال  عددها  ــطة الفئــ ــتدامة أنشــ ــن  ابــ ، وعملت منت علك الحين 21التوجيهية بشــ

 علو تنفيتهما. وفيما يلي وصل موجز لهتم اللهود.

 __________ 

 يم ن ألعئا  الفري  اللامل الملني بابتدامة أنشطة الفئا  الىارجي في األمد البليد اال    علو النأل الكامل للورقة المقدمة   ا1ت 
 من ألمانيا علو الصفحة الشب ية للفري  اللامل. 
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                                                                                                     فيما يتلل  باإل ار الســيابــاتي والتنظيمي للنشــطة الفئــا ية، ت قد  ا وكالة الفئــا  األلمانية منحا وعقودا تىأل و 
ا البلثات الفئـا ية في إ ار البرنامج الو ني للفئـا  واالجتكار، وتفر  عليها متطلبات مشـاريا محددة، مشـاري 

ولصــوصــا من ءيث تىلي، الحطاا الفئــا ي. وتتماشــو تلك المتطلبات ما المبادئ التوجيهية لتىلي، الحطاا  
لنة التنســــي  المشــــتركة جين الفئــــا ي الصــــادرة عن للنة ابــــتىداا الفئــــا  الىارجي في األ را  الســــلمية ول

                                                                                                    الوكاالت والملنية بالحطاا الفئـا ي. وهي تطب   أيئـا علو مشـاريا السـواتل الصـغيرة في اللاملات التي تتلقو  
 دعما تمويليا من وكالة الفئا  األلمانية. كما تلمل ألمانيا ءاليا علو و ا قانو  و ني بشن  الفئا .

                                                                  صـــــــاالت، وهي تمن  ءقو، الترددات وفقا للمتطلبات المنطبقة، التي تنف ت  وألمانيا عئـــــــو في االتحاد الدولي ل ت 
ــب ات،                                                                                                   في القانو  الو ني بموجب قانو  االتصـــــــاالت. وتتولو إدارة  تىصـــــــيأل الترددات الوكالة  االتحادية للشـــــ

ئــــا ية  التي تدير أيئــــا مركز قياس للىدمات الراديوية الفئــــا ية من أجل رصــــد ءركة االتصــــاالت الراديوية الف
 وتحديد موقا التدالل الراديوي وسزالت .

                                                                                              ويتلهد م تب  الطيرا  االتحادي الســــــلل  الو ني للجســــــاا الفئــــــا ية. وءاالت التســــــليل تلدها وكالة الفئــــــا   
األلمانية وتنســــقها، عند االقتئــــا ، ما الدول المطلقة األلرع. وبلد التســــليل علو الصــــليد الو ني، تقدا وزارة  

انية المللومات إلو م تب شـؤو  الفئـا  الىارجي. ويتئـمن السـلل الو ني ءاليا واءدا وتسـلين الىارجية األلم
 جسما فئا يا.

وفيما يتلل  بسـ مة اللمليات الفئـا ية، يئـطلا المركز األلماني للتو ية بنءوال الفئـا  بمهمة إعداد مللومات 
 ية بنءوال الفئـــــــــــا  وكتلك لدمات تشـــــــــــغيلية عملياتية للتو ية بنءوال الفئـــــــــــا . ويوفر المركز مللومات للتو 

ــا يين، وتتبادل جيانات   ــارح ألمانيا في جرنامج االتحاد األوروبي للمراقبة والتتبا الفئـ ــتفيدين الح وميين. وتشـ للمسـ
 أجهزة االبتشلار ما أعئا  .

األلمانية. وهو يتبادل البيانات ما مقدمي                                                                 وي شــــــغ  ل المركز األلماني لللمليات الفئــــــا ية عددا كبيرا من الســــــواتل 
                                                                                               لدمات تقييم التقارب، وينســ  تداجير تلنب االصــطداا ما مشــغلي الســواتل اآللرين. وعادة  ما يســتىدا مشــغلو 
الســواتل األةاديمية والتلارية األلما  البنو التحتية الىاصــة جهم، في ءين أ  البلل يســتفيد من لدمات جرنامج  

 للمراقبة والتتبا الفئا يين.االتحاد األوروبي  

                                        ا، التي   و  ر  ءديثا، عنصـرا أبـابـيا في  GESTRAويمثل الرادار األلماني التلريبي للمراقبة والتتبا الفئـا يين ت
                                                                                              ملال ملرفة أءوال الفئــــا . وهو يســــم  جرصــــد المدار األر ــــي المنىفل، ويول  د جيانات مدارية عن األجســــاا  

اني للتو ية بنءوال الفئـا . ويمثل رادار التتبا والتصـوير عنصـرا  لر من عناصـر الفئـا ية لفا دة المركز األلم
البنية التحتية األلمانية للتو ية بنءوال الفئــــــــــا ، ويم ن  تتبا وتحديد لصــــــــــا أل فرادع األجســــــــــاا جدقة عالية. 

ا  SMARTnetغيرة ت                                                                                   وي شــغ  ل المركز األلماني للمليات الفئــا  أيئــا شــب ة المقاريب الروبوتية عات الفتحة الصــ 
 لرصد األجساا الموجودة في مدار ثاجت بالنسبة للر .

                                                                                                       وي ل د  المركز األلماني للتو ية بنءوال الفئــــا  فهربــــا و نيا للجســــاا الفئــــا ية والبيانات المدارية، تئــــا  إلي  
ــي و  الفهرس بمثابة أبـــــاس لمنتلات المركز ولدمات  فة وي حد ى بانتظاا. وبـــ ــ  ــاا الم تشـــ من أجل ءماية                                                                                       األجســـ

النظم الفئــــا ية الو نية. وفي إ ار جرنامج االتحاد األوروبي للمراقبة والتتبا الفئــــا يين، بــــتبني ألمانيا وتتلهد  
 فهرس األجساا الفئا ية والبيانات المدارية.

لمراقبة  وتقدا ألمانيا جيانات أجهزة االبــــــــتشــــــــلار إلو لدمة تلنب االصــــــــطداا التابلة لبرنامج االتحاد األوروبي ل
ــم  ــا يين، التي كانت تئــ ــل   و 140والتتبا الفئــ ــتىدما مســ ــل   ءتو  عار/مارس   270                مســ ــات  مســ .  2022                         بــ

والىدمة متاءة ملانا للميا المشــــــــغلين األوروبيين، وبــــــــتكو  متاءة في المســــــــتقبل أيئــــــــا للمســــــــتىدمين  ير 
ســــــــواتل وببلثات بلينها مســــــــتمدة من األوروبيين. ويتلهد المركز قاعدة جيانات تتئــــــــمن مللومات االتصــــــــال بال
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مشــــغلي الســــواتل األلما ، بمن فيهم أولئك التين ليســــوا من مســــتىدمي لدمات جرنامج االتحاد األوروبي للمراقبة  
 والتتبا الفئا يين، من أجل التواصل عند وقو  أءداى شديدة الىطورة.

لمؤبـــــســـــات، مثل ملهد علم الفيزيا   ويوجد في ألمانيا ملتما علمي وابـــــا يدرس  قم الفئـــــا . وتقدا بلل ا
الشــمســية واألر ــية التابا للمركز األلماني لشــؤو  الفئــا  اللوي، لدمات ما قبل التشــغيل، بما في علك جيانات  
ــا الىدمات والقدرات التي يم ن أ  تســـــــــــهم في اللهود  ــا . وتبني الح ومة االتحادية أيئـــــــــ ونواتج  قم الفئـــــــــ

                                                                      يشـمل علك إنشـا  دا رة و نية لطقم الفئـا . كما ت شـغ  ل كيانات مىتلفة في  المبتولة علو المسـتوع األوروبي. و 
                                                                                                 ألمانيا أجهزة ابـــتشـــلار أر ـــية لطقم الفئـــا . وت در س  ثار  قم الفئـــا ، وكتلك المتطلبات المتللقة بطقم  

 الفئا ، علو الصليد الو ني.

ــا  في ألمانيا جهودا لئــــما  إم انية تتب  ا الســــواتل وللحد من عمرها المداري من وتبتل األوبــــاط الملنية بالفئــ
                                                                                                       أجل الحد من تكو   الحطاا الفئـا ي. وتحمل السـواتل األلمانية في الغالب أجهزة ابـتقبال النظم اللالمية لسـواتل 

ا من أجل الســما  بالتتبا النشــيع والســلبي. ويتلين التىلأل من الســواتل التي 1Uالم ءة، وهي أةبر من فئة ت
                                                  عاما علو األةثر. كما ت طو  ر أوبـاط الفئـا  األلمانية  25الفئـا  األلمانية وسزالتها من المدار بلد  تمولها وكالة 

                                                                                     تقنيات للحد من وقت بقا  األجساا في المدارات المحمية، مثل أشرعة الس حب أو  ليات الدفا.

قبل وقت  ويل من   2011في عاا   ROSATوقد أجلغت ألمانيا اللمهور عن اللودة  ير المتح م فيها للســـــــاتل  
هتا الحدى. وتشــــــــارح وكالة الفئــــــــا  األلمانية بانتظاا في ءم ت التبار اللودة التي تقوا جها للنة التنســــــــي  
المشــــــــــــــتركة جين الوكاالت والملنية بالحطاا الفئــــــــــــــا ي، وكتلك في لدمة تحليل اللودة التابلة لبرنامج االتحاد 

 األوروبي للمراقبة والتتبا الفئا يين.

تهد  ألمانيا، عند ابـــتىداا أجهزة الليزر في بلثاتها الفئـــا ية، إلو  ـــما  أال تشـــ ل تلك األجهزة لطرا علو و 
ا لقياس الميثا   MERLINأجســـــــاا فئـــــــا ية ألرع أو علو مواقا فلكية علو األر . وبالنســـــــبة لبلثة ميرلين ت

                               نســــــا وألمانيا، ءل ل الشــــــركا  في  ا، المشــــــتركة جين فر LIDARباالبــــــتشــــــلار عن بلد بابــــــتىداا جهاز الليدار ت
                                                    المشرو  اءتمال اإل ا ة اللر  ية أثنا  عملية التطوير.

ويشــ ل التلاو  الدولي مو ــوعا ر يســيا في األنشــطة الفئــا ية األلمانية، المتربــىة بشــدة في التلاو  األوروبي  
 والدولي، وال بيما ما وكالة الفئا  األوروبية تاإليساا واالتحاد األوروبي.

ــا ية  ــتدامة األنشـــطة الفئـ ويشـــارح الىبرا  األلما  جنشـــاط في المنتديات والهيئات الدولية التي تدعم أنشـــطتها ابـ
في األمـد البليـد، بمـا في علـك الللنـة الـدوليـة لتنســــــــــــــي  الحطـاا، التي ترأبــــــــــــــتهـا وكـالـة الفئــــــــــــــا  األلمـانيـة من 

تحاد األوروبي للمراقبة والتتبا الفئـــــــا يين،  ، وبرنامج اال2021إلو تشـــــــرين األول/أةتوبر  2020نيســـــــا /أجريل  
والمنظمة الدولية لتوءيد المقاييم، ومبادرة التلاو  األوروبي علو و ا ملايير فئا ية موءدة. وتتواصل وكالة 
الفئــــا  األلمانية أيئــــا ما قطا  الصــــناعة بشــــن  ابــــتدامة الفئــــا  من ل ل فريقها اللامل الملني بئــــما  

                                                                                 قد جدأت ءوارا بشن  ابتدامة الفئا  ما اللاملات األلمانية التي ت شغ  ل بواتل صغيرة.المنتلات واللودة، و 

وتؤيد ألمانيا  ا فة وابــلة من تداجير جنا  القدرات، بما في علك جرنامج األمم المتحدة للتطبيقات الفئــا ية، التي 
ــقاط، مما يم     ــلة تلارب جر  اإلبــ ــلســ ن أفرقة البحوى من البلدا  النامية من                                                                   تنظم الكيانات األلمانية في إ ارم بــ

إجرا  تلارب علو اللاعجية الصــغرية. وتدعم ألمانيا أيئــا جرنامج األمم المتحدة البــتىداا المللومات الفئــا ية  
ــبايدرا وميثا، التلاو  علو تحقي  االبــــــــــتىداا  ــتلابة في ءاالت الطوارئ تجرنامج بــــــــ في إدارة الكوارى واالبــــــــ

ــا   ــا الميثا، الدولي بشــــــن  المنســــــ  للمراف  الفئــــ ية في ءال وقو  كوارى  بيعية أو تكنولوجية تالمســــــمو أيئــــ
الفئـــــــــــا  والكوارى الكبرعا. وفي ملال قانو  الفئـــــــــــا ، دعمت ألمانيا وترأبـــــــــــت الفري  اللامل الملني بحالة  

انونية التابلة لللنة  ملاهدات األمم المتحدة الىمم المتللقة بالفئــا  الىارجي وتطبيقها، التابا لللنة الفر ية الق
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ابـتىداا الفئـا  الىارجي في األ را  السـلمية، في إعداد الوثيقة التوجيهية المتللقة باإل ار القانوني للنشـطة  
 الفئا ية. ويمثل شر  كولونيا لقانو  الفئا  إبهاما في التفسير والتطبي  الموءدين لقانو  الفئا .

و الحم ت أو الملار ، تهد  اللهات الفاعلة األلمانية في  ومن ل ل وبـــــــــــــا ل مىتلفة، مثل المنشـــــــــــــورات أ
ــا ية للحياة علو األر . ويتي  جرنامج   ــا  إلو زيادة الوعي جين عامة الناس بفوا د التطبيقات الفئــــ ملال الفئــــ
المىتبرات المدربـــــــــــية التابا للمركز األلماني لشـــــــــــؤو  الفئـــــــــــا  اللوي للملموعات المدربـــــــــــية تلربة الظواهر 

وجية في األنشـــــــطة الفئـــــــا ية علو نحو تفاعلي، وينقل الملار  المتللقة بالتطبيقات الفئـــــــا ية وأهميتها  التكنول
 بالنسبة للملتما الحديث.

ــار،  ــا  من التلوى الئــــــ ــا مبادئ توجيهية لحماية األر  والفئــــــ ــا  في و ــــــ وتدعم ألمانيا للنة أبحاى الفئــــــ
ــا ية  ــا ية  وتطب  تلك المبادئ التوجيهية في بلثاتها الفئــــ ــا تطوير تكنولوجيات فئــــ الو نية. وتدعم ألمانيا أيئــــ

 مستدامة، مثل نظم الدفا أو تلميا البنو التحتية الفئا ية في المدار.

                                                                                           وترصـــــــد وكالة الفئـــــــا  األلمانية البحوى التي ت لرع بشـــــــن  الحطاا الفئـــــــا ي وو ـــــــا تداجير تىلي، لتكيي، 
ــتدامت  ــ متها وابــ ــما  المنتلات وبــ ــن   ــ ــا  التابلة للمركز متطلباتها بشــ ــاريا الفئــ ــيع ما مشــ ها علو نحو نشــ

األلماني لشــــــؤو  الفئــــــا  اللوي. كما تؤلت في االعتبار التطورات اللديدة مثل نهج التصــــــميم بغر   ــــــما  
 الت شي أو التش ي ت الساتلية أو األمن السيبراني الفئا ي. 

ا من أجل إزالة قطلة  ClearSpace-1لفئــــــا ي توعلو مســــــتوع اإليســــــا، تدعم ألمانيا أول بلثة إلزالة الحطاا ا
ــي منىفل. ويم ن للبلثة أ  ت ل د  بلثات ألرع إلزالة   ــا من مدار أر ــــــــ ــا ي المملوح لإليســــــــ                                                                                              من الحطاا الفئــــــــ

 الحطاا الفئا ي وكتلك توفير لدمات تلارية للصيانة في المدار.
  

 إيطاليا  
 ]األصل: باإلنكليزية[

 [2022الثاني/نوفمبر تشرين  30]
 

 ورقة مقدمة من إيطاليا بشأن التنفيذ الطوعي للمبادئ التوجيهية بشأن استدامة أنشطة الفضاء الخارجي  
 ا2ت في األمد البعيد

شـــــــاركت إيطاليا مشـــــــاركة كاملة في اللملية التي أدت إلو اعتماد الديباجة والمبادئ التوجيهية بشـــــــن  ابـــــــتدامة  
. ويســــــــرها اآل  أ  تقدا تقريرا عن 2019في عاا   21في األمد البليد البال  عددها  أنشــــــــطة الفئــــــــا  الىارجي  

التنفيت الطوعي للمبادئ التوجيهية لكي تنظر في  الللنة الفر ية الللمية والتقنية في دورتها الســتين. وبلد بــنوات 
بارها عمليا. ومن ل ل تلميا  من اللمل الممتاز الرامي إلو و ا المبادئ التوجيهية، ءا  الوقت لتطبيقها والت 

وابـــتلرا  تلارب ودروس جميا الدول األعئـــا  في تنفيت المبادئ التوجيهية، بـــي و  هناح فهم أفئـــل ب ثير  
 للىطوات اللملية التي يم ن أ  تتىتها للنة ابتىداا الفئا  الىارجي في األ را  السلمية.

  
 التنظيمي ألنشطة الفضاءالسياسة العامة واإلطار  -الباب ألف

إيطاليا  ر  في أربا من ملاهدات األمم المتحدة المتللقة بالفئـــــا ، وهي ملاهدة المبادئ المنظمة لنشـــــا ات الدول 
في ميدا  ابـتكشـا  وابـتىداا الفئـا  الىارجي، بما في علك القمر واألجراا السـماوية األلرع، واتفا، إنقاع الم ءين  

 __________ 

 الفري  اللامل الملني بابتدامة أنشطة الفئا  الىارجي في األمد البليد اال    علو النأل الكامل للورقة المقدمة   يم ن ألعئا  ا2ت 
 من إيطاليا علو الصفحة الشب ية للفري  اللامل. 
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ءين الفئــــــا يين ورد األجســــــاا المطلقة في الفئــــــا  الىارجي، واتفاقية المســــــؤولية الدولية عن الفئــــــا يين وسعادة الم  
األ ـرار التي تحدثها األجسـاا الفئـا ية، واتفاقية تسـليل األجسـاا المطلقة في الفئـا  الىارجي، وقد نفتتها في شـ ل  

عات صـلة، مثل المسـؤولية عن األ ـرار                                                                       قوانين أو مرابـيم ءسـب محتواها. وقد ن ظمت تشـريلات  داللية الءقة مسـا ل 
التي تلح  باأل را  الثالثة، وتســـليل األجســـاا الفئـــا ية، وتشـــغيل نظم االتصـــاالت الســـاتلية. وتئـــا إيطاليا ءاليا،  
ب ية الوفا  بالتزاماتها بطريقة مســــــتدامة، إ ارا قانونيا أةثر شــــــموال للترليأل للمشــــــغلين الىواح. وبــــــتشــــــمل اللملية  

 لارية ملايير تقييم جديدة لئما  اإلشرا  علو األنشطة الفئا ية للقطا  الىاح. التشريعية ال 

ولطالما امتثلت المماربـة اإليطالية المتللقة جتسـليل األجسـاا الفئـا ية ل لتزامات الناشـئة عن ملاهدات األمم المتحدة  
ـــيات الواردة في قرار اللمعـية ال  ، فيـما يتلل  ـبالمللوـمات  101/ 62ـلاـمة المنطبـقة، كـما أنـها ـتنـلت في االعتـبار التوصـــــــــــ

 اإل افية  ير اإللزامية. وتلتقد إيطاليا أن  ال يزال هناح ملال لتحسين تنسي  مماربات التسليل بش ل أةبر. 

                                                                                         وي و  تىصــــــيأل الترددات الراديوية مشــــــموال جتراليأل من أجل تشــــــغيل نظم االتصــــــاالت وموج ها نحو تلزيز  
 االنفتا  واالبتدامة.

  
 أمان العمليات الفضائية -باء الباب

تنفت إيطاليا المبادئ التوجيهية جز يا من ل ل تحسين ببل وصولها إلو قدرات التو ية بنءوال الفئا  والمراقبة  
والتتبا الفئـــا يين. وفي ءين أ  األوبـــاط الللمية والمؤبـــســـية والصـــنا ية الو نية الملنية بالفئـــا  قد اةتســـبت 

ــا جدور مهم في اإل ار األوروبي دراية مهمة في ملال التو  ــطلا أيئـــــــــ ــا ، ف   إيطاليا تئـــــــــ  ية بنءوال الفئـــــــــ
للتلاو  في تطوير البنو التحتية وتقديم لدمات المراقبة والتتبا الفئــــــــــــــا يين ل تحاد األوروبي، في الوقت التي 

 ألر  و قم الفئا .تشارح في  في أنشطة وكالة الفئا  األوروبية تاإليساا فيما يتلل  باألجساا القريبة من ا

ــا ية، وتىطر، في الوقت المنابـــــب، وسلو أقصـــــو ءد   ــاا الفئـــ وتبل  إيطاليا عن المللومات المدارية عن األجســـ
                                                                                           مم ن، الدول التي ي حتمل أ  تتنثر بني   مناورات مقررة عندما يلزا تلديل مسار لتلن ب االصطداا.

ــاط الللمية والتكنولوجية   ــ ، تحظو األوبــــــــ ــ لها  وفي الوقت نفســــــــ اإليطالية بىبرة  ويلة في ميادين األلطار التي تشــــــــ
  Flyeyeاألجســـاا الفئـــا ية االصـــطنا ية والحطاا المداري، كما يتئـــ  من التقدا المحرز في إنشـــا  ونشـــر مقاريب  

ن                                                                                                          الم ر بــة لمســ  ملمو  قطا الحطاا الفئــا ي. وتدعم إيطاليا أيئــا جهود اإليســا الرامية إلو تيســير التلاو  فيما جي 
 الدول األعئا  عن  ري  تلزيز قاجلية التشغيل المتبادل وتوءيد المقاييم فيما يتلل  جتقييمات التقارب. 

 Aerospace                                                                                     ويهد  مشـــرو  مركز  قم الفئـــا  في الغ   اللوي الهيليوبـــفيري، التي ينف ت بالترزر جين شـــركة 

Logistics Technology Engineering Company   ــد الو ني ــابا للملهـ ــة التـ الفلكيـ ــا   ومرصــــــــــــــــد تورينو للفيزيـ
ــير، من ل ل اللما جين  ــع والقصــ ــا  في األمدين المتوبــ اإليطالي للفيزيا  الفلكية، إلو توفير تنبؤات بطقم الفئــ

 االبتشلار عن بلد والبيانات المفتوءة في الموقا من ل ل تكنولوجيات جديدة لتحليل البيانات. 

، و ـــــــــلت إيطاليا ملموعة من المماربـــــــــات الليدة المتللقة 2002في عاا   BeppoSAXتل ومنت عودة الســـــــــا
ــم   ــبب فيها ارتطاا جســـــــــ ــديدة والتي يم ن أ  يتســـــــــ بلمليات إعادة الدلول المتوقلة التي تنطوي علو لطورة شـــــــــ

تشــلار  فئــا ي أو مادة متبقية في أ ــرار جســيمة أو تلوى إشــلاعي. وسلو جانب علك، تســهم إيطاليا بنجهزة ابــ 
                                                                                                        و نية في لدمة تحليل إعادة الدلول التي تقدمها مبادرة المراقبة والتتب ا الفئا يين التابلة ل تحاد األوروبي.

  
 التعاون وبناء القدرات والتوعية على الصعيد الدولي -الباب جيم

ــاط في مىتلل المنتديات الدولية والو نية إلجرا  البحوى المتللقة با ــارح إيطاليا جنشــــــــ ــتدامة األنشــــــــــطة  تشــــــــ بــــــــ
                                                                                                  الفئـــــا ية، وهي تســـــل  م باألهمية القصـــــوع للتلاو  الدولي كنبـــــاس للميا الدول من أجل تطوير وتلزيز قدراتها  
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علو اال ــــط   بننشــــطة الفئــــا  و/أو االبــــتفادة منها. وع وة علو علك، يم ن للتلاو  الدولي في المشــــاريا  
 المرتادة ل  أ  يسهم في جنا  القدرات والثقة. الللمية والتقنية جين الدول المرتادة للفئا  و ير

                                                                                             وتنف  ت إيطاليا تداجير في هتا الملال بـــــــــــــوا  علو الصـــــــــــــليد الح ومي أو علو مســـــــــــــتوع الوكاالت. وعلو وج   
الىصـــــــــــــوح، تلمل وكالة الفئـــــــــــــا  اإليطالية في إ ار الل قات الثنا ية والمتلددة األ را  واتفاقيات التلاو   

 ة إيطاليا في مشاريا الفئا  األوروبية والدولية.الفئا ي، وتنس  مشارك

وتشارح إيطاليا بقوة في المبادرات الدولية واإلقليمية، والللا  األةاديمية الدولية و يرها من الكيانات، والمنظمات  
 ير الح ومية وقطاعات الصـــــــــناعة لملاللة مســـــــــا ل االبـــــــــتدامة في األمد البليد والســـــــــما  جتبادل المللومات 

رات والتلارب فيما يتلل  بابـــــتدامة أنشـــــطة الفئـــــا  الىارجي في األمد البليد جين أعئـــــا  هتم الكيانات. والىب 
ــتفادة القصـــوع من  ــا ية، وهي تدعم بقوة هتم المنهلية واالبـ ــتدامة البيئة الفئـ وتشـــلا إيطاليا النقاشـــات ءول ابـ

 ءوار أصحاب المصلحة المتلددين من أجل تلزيز تبادل المللومات.

فتئت إيطاليا تشــلا وتدعم جنا  القدرات في قطا  الفئــا  لفا دة البلدا  الحديثة اللهد بارتياد الفئــا . ومنت  وما
، تئـــــطلا وكالة الفئـــــا  اإليطالية وجاملة بـــــاجينزا ووكالة الفئـــــا  الكينية بننشـــــطة في ملال جنا  2019عاا 

الدولي والتنمية المســتدامة، التي يركز علو  القدرات من ل ل مشــرو  قانو  الفئــا  الىارجي من أجل التلاو  
بابـتدامة األنشـطة الفئـا ية، بما في علك المبادئ التوجيهية بشـن   الصـ وح القانونية والسـيابـاتية، المتللقة كتلك

. وتشـــــمل األنشـــــطة دورات تدريبية وندوات 21ابـــــتدامة أنشـــــطة الفئـــــا  الىارجي في األمد البليد البال  عددها 
 نترنت والمشاركة المشتركة في المؤتمرات الدولية.منظمة عبر اإل

وتشـــلا إيطاليا عدة مبادرات تســـهم في زيادة الوعي باألنشـــطة الفئـــا ية وفا دتها للملتما، وكتلك بالحاجة إلو 
 الحفاظ علو جيئة الفئا  من أجل األجيال القادمة.

ــا ، التي أ لقتها في عاا                                                              وع وة علو علك، ت ل د  إيطاليا داعما قويا لمبادرة اجتما  قاد ــاد الفئـــــــــ   2020ة اقتصـــــــــ
الهيئة الســــلودية للفئــــا  علو هام  اجتما  ملموعة اللشــــرين، والتي تهد  إلو زيادة الوعي بنهمية اقتصــــاد  
ــرين. ونظمت   ــو  في جداول أعمال ملموعة اللشــ ــاد اللالمي وتلزيز إدرا  هتا المو ــ ــبة ل قتصــ ــا  بالنســ الفئــ

ــا  االيطالية، النســـىة الثانية من المبادرة، علو هام  ملموعة اللشـــرين في ظل  إيطاليا، من ل ل وكالة ا لفئـ
الر ابـــــة اإليطالية، وشـــــللت علو اعتماد توصـــــية نها ية لدعم تنفيت المبادئ التوجيهية بشـــــن  ابـــــتدامة أنشـــــطة  

 الفئا  الىارجي في األمد البليد.
  

 والتقنيالبحث والتطوير في المجالين العلمي  -الباب دال

ترع إيطاليا أ  اإلجرا ات المتىتة في ميدا  تىلي، الحطاا الفئــــــــــا ي تكتســــــــــي أهمية بالغة. وتشــــــــــارح وكالة 
ســا لللنة التنســي  المشــتركة جين الوكاالت والملنية بالحطاا الفئــا ي،                                                                                                    الفئــا  االيطالية، جوصــفها عئــوا مؤبــ  

 جنشاط في اللمل اللاري بشن  رصد ملمو  الحطاا الفئا ي.
  

 التحديات الرئيسية

تود إيطاليا أيئــا أ  تشــدد علو بلل التحديات اللديدة القا مة لكي ينظر فيها الفري  اللامل الملني بابــتدامة 
أنشـــطة الفئـــا  الىارجي في األمد البليد، وال بـــيما تحســـين وموا مة المماربـــات الفئـــا ية فيما يتلل  جتســـليل 

واألجســـاا المصـــنوعة في الفئـــا  أو علو األجراا الســـماوية، وابـــتدامة   التشـــ ي ت الكبيرة من الســـواتل الصـــغيرة
البلثات المربـــــــلة إلو بـــــــط  القمر في  ـــــــو  الزيادة المقبلة في األنشـــــــطة والقرب الشـــــــديد المحتمل لللمليات، 

 والبلثات النشيطة إلزالة الحطاا و ثارها علو ابتدامة أنشطة الفئا  الىارجي في األمد البليد.
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 االتحاد األوروبي  
 ]األصل: باإلنكليزية[

 [2022تشرين الثاني/نوفمبر  29]
 

 المساهمة المشتركة لالتحاد األوروبي حول تنفيذ المبادئ التوجيهية للجنة استخدام الفضاء الخارجي  
 ا 3ت األمد البعيدفي األغراض السلمية بشأن استدامة أنشطة الفضاء الخارجي في 

 مقدمة

، اعتمدت للنة ابــــــــتىداا الفئــــــــا  الىارجي في األ را  الســــــــلمية المبادئ التوجيهية  2019 في ءزيرا /يوني 
والمرف  الثانيا. وشـــــللت   163، الفقرة  A/74/20بشـــــن  ابـــــتدامة أنشـــــطة الفئـــــا  الىارجي في األمد البليد ت

ة علو اتىـاع تداجير  و ـية لئــــــــــــــمـا  تنفـيت هتم المـبادئ التوجيهـية إلو الللـنة الدول والمنظمـات الح ومـية الدوليـ 
 أقصو ءد مم ن وعملي.

ــا ، أ  يلر  ءـاـلة التنفـيت مقـارـنة  جبلل                                                                                           وفي  ــــــــــــــو  عـلك، يود االتحـاد األوروبي، إلو جـاـنب دوـل  األعئــــــــــــ
 المبادئ التوجيهية.

دئ التوجيهية بشن  ابتدامة أنشطة الفئا                                                               ولــــــــــــم ا كا  االتحاد األوروبي يشترح ودول  األعئا  في رعاية المبا
، ومن أجل المســــــــاهمة جنشــــــــاط في الفري  اللامل الملني بابــــــــتدامة 21الىارجي في األمد البليد البال  عددها  

أنشــــطة الفئــــا  الىارجي في األمد البليد، أعد االتحاد األوروبي ودول  األعئــــا  مســــاهمة مشــــتركة ءول تنفيت  
، التي يشـــــــــــــار إليها ءســـــــــــــب عنوانها وترتيب  21مة وفقا للمبادئ التوجيهية البال  عددها                        المبادئ التوجيهية منظ  
 .A/74/20ظهورها في الوثيقة 

وتتنلل المســاهمة المشــتركة ل تحاد األوروبي من مســاهمة االتحاد األوروبي ومســاهمات فردية مقدمة من الدول  
                                                                                                     األعئــــا  الملنية، ت قد ا بمقتئــــاها مللومات عن كيلية تنفيتها للمبادئ التوجيهية أو عما تنوي عمل  في بــــبيل  
 القياا جتلك، ما مراعاة مستوع تطور األنشطة الفئا ية علو مستوع االتحاد األوروبي وعلو الصليد الو ني.

 تالية:وتقدا هتم المساهمة مللومات عن تنفيت المبادئ التوجيهية ال
  

 السياسة العامة واإلطار التنظيمي ألنشطة الفضاء -الباب ألف

ــا  الىارجي، وتنقيحها وتلديلها،  1-المبدأ التوجيهي ألل ــطة الفئـــــــــ ــن  أنشـــــــــ                                                                             : اعتماد أ  ر تنظيمية و نية بشـــــــــ
 ءسب االقتئا 

الترددات الراديوية وشــتو المنا                                                   :  ــما  االبــتىداا الرشــيد والفلال والمنصــل ل ط ي،  4-المبدأ التوجيهي ألل
 المدارية التي تستىدمها السواتل

  
 أمان العمليات الفضائية -الباب باء

                                                                            : تقديم جيانات اتصال محد ثة ومللومات بشن  األجساا الفئا ية واألءداى المدارية1-المبدأ التوجيهي با 

ســــاا الفئــــا ية وتلزيز مماربــــات تبادل المللومات : زيادة دقة البيانات المدارية عن األج2-المبدأ التوجيهي با 
 المدارية عن األجساا الفئا ية وزيادة جدوع هتا التبادل

 __________ 

 كامل للورقة المقدمة  يم ن ألعئا  الفري  اللامل الملني بابتدامة أنشطة الفئا  الىارجي في األمد البليد اال    علو النأل ال  ا3ت 
 من االتحاد األوروبي علو الصفحة الشب ية للفري  اللامل. 

http://undocs.org/ar/A/74/20
http://undocs.org/ar/A/74/20
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 : تلزيز جما مللومات عن رصد الحطاا الفئا ي وتبادلها ونشرها3-المبدأ التوجيهي با 

           ة للتح  م: تقييم التقارب ل ل جميا المراءل المدارية للتحليقات الىا ل4-المبدأ التوجيهي با 

 : و ا نهو  عملية بشن  إجرا  تقييم قبل اإل  ، الءتماالت التقارب5-المبدأ التوجيهي با 

 : تبادل البيانات والتنبؤات التشغيلية المتللقة بطقم الفئا 6-المبدأ التوجيهي با 

ا بشن  التىلي،  : و ا نماع  وأدوات بشن   قم الفئا  وجما المماربات الملمول جه7-المبدأ التوجيهي با 
 من  ثار  قم الفئا 

 : تصميم األجساا الفئا ية وتشغيلها، بصر  النظر عن لصا صها الفيزيا ية والتشغيلية8-المبدأ التوجيهي با 

ــا ية إلو الغ   اللوي 9-المبدأ التوجيهي با  ــاا الفئــ                                                                                : اتىاع تداجير للتصــــد  ي للمىا ر المرتبطة بلودة األجســ
      ح  مبطريقة  ير لا لة للت 

  
 التعاون وبناء القدرات والتوعية على الصعيد الدولي -الباب جيم

                                                                                  : تلزيز التلاو  الدولي وتيسيرم دعما  البتدامة أنشطة الفئا  الىارجي في األمد البليد1-المبدأ التوجيهي جيم

البليد وو ــــــا  : تبادل التلارب المتللقة بابــــــتدامة أنشــــــطة الفئــــــا  الىارجي في األمد2-المبدأ التوجيهي جيم
 إجرا ات جديدة، ءسب االقتئا ، لتبادل المللومات

 : تشليا ودعم جنا  القدرات3-المبدأ التوجيهي جيم

 : إعكا  الوعي باألنشطة الفئا ية4-المبدأ التوجيهي جيم
  

 البحث والتطوير في المجالين العلمي والتقني -الباب دال

ب ل الكفيلة جتلزيز ابـــــتكشـــــا  الفئـــــا   : تشـــــليا ودعم  1-المبدأ التوجيهي دال                                                                   البحث والتطوير فيما يتلل  بالســـــ 
 الىارجي وابتىدام  علو نحو مستداا

ــا ي في األمد البليد، والنظر في تنفيت  2-المبدأ التوجيهي دال ي تداجير جديدة إلدارة ملمو  الحطاا الفئـ                                                                                   : تقصـــ  
 تلك التداجير

  
 منظمة كانيوس الدولية  

 يزية[]األصل: باإلنكل
 [2022تشرين الثاني/نوفمبر  29]

 
موجز مساهمات منظمة كانيوس: الفريق العامل المعني باستدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد 

 التابع للجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة للجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية

تقديم موجز لمساهماتنا بمللومات و را  ءول الموا يا المدرجة في الوثيقة ترءب منظمة كانيوس جهتم الفرصة ل
A/AC.105/1258.المرف  الثاني والتتييل ، 

ــا    ــتىداا الفئـــــ ــا  في للنة ابـــــ ــا  الىارجي وعدة دول أعئـــــ ــؤو  الفئـــــ وتتلاو  منظمة كانيوس ما م تب شـــــ
األ را  الســلمية في اتىاع تداجير محددة في إ ار تنفيت المبادئ التوجيهية بشــن  ابــتدامة أنشــطة   الىارجي في

 .21الفئا  الىارجي في األمد البليد البال  عددها 
  

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1258
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استتبانة التحديات ودراستتها والنظر في إمكانية وضتع مبادئ توجيهية جديدة بشتأن استتدامة أنشتطة الفضاء   )أ(  
 األمد البعيد الخارجي في  

 يتئمن تركيزنا في هتا التقرير مسنلتين ر يسيتين:

معالجة مستألة التشتكيالت المتعددة الستواتل  ات المدار األرضتي المنخفد وتدااالتها مع  ‘1’
. هناح ءاجة إلو إنشــــــا  مركز دولي لحماية األنشتتتتطة الفضتتتتائية وعمليات الريتتتتد الفلكية الروتينية

حت رعاية للنة ابـــــتىداا الفئـــــا  الىارجي في األ را  الســـــلمية، ءتو النظم اإلي ولوجية للر  ت 
                                                                                ي و  م م     لمركز ءماية السماوات الحالكة والهاد ة التابا ل تحاد الفلكي الدولي.

ــواتل الفردية إلو تقييم  ــات من النظر إلو الســــ ــيابــــ ــىمة تحوال في وجهات النظر والســــ ــ ي ت الئــــ وتتطلب التشــــ
   السواتل، والقياا جتلك ما فهم لحدود جيئة األر ، بما في علك مداراتها.منظومات م ونة من  ال

ولتلك، تقتر  منظمة كانيوس ابـــــــــتكشـــــــــا  مبادئ توجيهية جديدة لملاللة مشـــــــــ لة تنثير التشـــــــــ ي ت المتلددة 
 السواتل عات المدار األر ي المنىفل علو المهاا التقليدية المنلزة في الفئا  وانط قا من الفئا .

                        . ت ل د  ملار  ومماربـات                                                           كيف ت فهم معارف الشتعوب األيتلية أو ت تناول في األطر الفضتائية ‘2’
ــاهم في اةتســـــــاب القدرة علو  ــلية ءيوية لحفظ النظم الغتا ية والنظم اإلي ولوجية وتســـــ الشـــــــلوب األصـــــ

  الشـــــــــلوب الصـــــــــمود أماا المناخ والكوارى. ويلزا االعترا  جهتا الدور وتوثيق  من ل ل دمج ملار 
 األصلية في علوا الفئا  وتكنولوجيات  لتحقي  أهدا  التنمية المستدامة.

وتتمثل إءدع المزايا الر يســـــية إلدما  ملار  الشـــــلوب األصـــــلية في األ ر المتللقة بالفئـــــا  في أنها بـــــتوفر 
األصليين، ف    درجة من الحماية والو اا. وفي ءين أ  الفئا  القريب من األر  يؤثر علو ملتملات الس ا 

 ملار  الشلوب األصلية ءابمة بالنسبة إلدارة الفئا .

                                                                                                   ولتلك، بــتســاعد المبادئ التوجيهية اللديدة أيئــا في توءيد المبادئ األبــابــية المئــم نة في أ ر األمم المتحدة 
تيا  8لمادة من إع   األمم المتحدة بشــن  ءقو، الشــلوب األصــلية أو ا  31القا مة مثل تلك الواردة في المادة 

 من اتفاقية التنو  البيولوجي.
  

                                                                                           تبادل الخبرات والممارسات والدروس المستفادة من التنفيذ الطوعي للمبادئ التوجيهية الم عتم دة  )ب(  

 السياسة العامة واإلطار التنظيمي ألنشطة الفضاء -الباب ألف

 التلربة
ــما    تلمل منظمة كانيوس ــيا وأمري ا ال تينية ومنطقة البحر الكاريبي لئـــــــــــ ــركا  من أفريقيا و بـــــــــــ ما عدة شـــــــــــ

 االبتىداا المنصل والفلال لمىتلل المنا   المدارية التي تستىدمها السواتل.
  

 الدروس المستفادة
ــادية. و  ــبة للبلدا  التي ال تملك قدرات تقنية واقتصـ ــتىداا  ير فلال لتلك الموارد بالنسـ ــي  هناح ابـ قد ي و  التنسـ

                                                            ل ل المؤتمر اللالمي المقبل ل تصاالت الراديوية م م    ومفيدا.
  

 أمان العمليات الفضائية -الباب باء

 التلربة
                                                                                                           باهمت منظمة كانيوس في البحوى الو نية بشن  الحطاا الفئا ي والطر، التي تنف ت جها المبادئ التوجيهية لتىليف . 
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 الدروس المستفادة

مشــ لة التدالل واأللطار البليدة األمد ما ظهور تشــ ي ت متلددة الســواتل في مدارات منىفئــة تشــ ل    ال تزال
تحديا. وللل إدلال التلدي ت عات الصـــــــلة علو جند جدول أعمال الللنة الفر ية الللمية والتقنية بشـــــــن  الحطاا  

 الفئا ي يساعد علو ملاللة هتم المسنلة.
  

 القدرات والتوعية على الصعيد الدولي التعاون وبناء -الباب جيم

 التلربة
دولة في القارة األمري ية وأوروبا و بـــــــــــــيا وأفريقيا، من ل ل شـــــــــــــب تها   58تتلاو  منظمة كانيوس ما أةثر من 

                                                                                                      التلاونية الرابـىة والملر بة. ومنظمة كانيوس هي أيئـا شـريك لمنتدع األمم المتحدة الملني بملايير االبـتدامة،  
للحــــد من مىــــا ر الكوارى، ومبــــادرة وشــــــــــــــب ــــة األم م المتحــــدة للمحيطــــات، ومنتــــدع األمم المتحــــدة اللــــالمي 

Resilience Frontiers   التــابلــة التفــاقيــة األمم المتحــدة اإل ــاريــة بشـــــــــــــــن  تغير المنــاخ، ومؤتمر األمم المتحــدة
إلنما ي، جهد  اإلبـــــهاا في الحلول  الملني بنقل البلدا  نموا، واتفاقية التنو  البيولوجي، وبرنامج األمم المتحدة ا

ــا   ــا  إم انية إنشــ ــتكشــ ــا  الىارجي من أجل ابــ ــؤو  الفئــ ــا . ومولت منظمة كانيوس م تب شــ المتللقة بالفئــ
 شراةة باتلية عالمية للمساعدة في النهو  بالتلاو  الدولي.

األصـلية  ـمن لطة   وعلو مر السـنين،  ورت منظمة كانيوس ءلوال بـريلة للداول األعمال المتللقة بالشـلوب
ــاريا التلريبية وبرامج  2030عاا  ــد األر ، من ل ل اللديد من المشـــــــــ ــتىداا الحلول القا مة علو رصـــــــــ بابـــــــــ

التدريب والمبادرات المحددة األهدا  التي تشـمل تسـىير تكنولوجيا الفئـا  أل را  تتصـل جتغير المناخ واألمن 
 ألرع. الغتا ي والقدرة علو مواجهة الكوارى، من جين أمور

ا المبرا جين منظمــة كــانيوس  2025-2021ويلري تنفيــت هــتم المبــادرات من ل ل اتفــا، التلــاو  الىمســــــــــــــي ت
وصــندو، تنمية الشــلوب األصــلية في أمري ا ال تينية ومنطقة البحر الكاريبي، التي يدعم  ربــميا م تب شــؤو  

بيولوجي التابلة لملموعة اللشـرين بابـتىداا الفئـا  الىارجي. وتسـاهم منظمة كانيوس أيئـا في مبادرة التنو  ال
 تكنولوجيا الفئا .

  
 الدروس المستفادة

                                                                                          ل ىصــــــت الدروس المســــــتفادة في ابــــــتحداى وتنفيت ءلول فئــــــا ية جديدة تراعي الشــــــلوب األصــــــلية من الناءية 
ــتدامة وتغير المناخ واألمن  ــا النطا، علو االبـ                          الغتا ي في تقريري  عامي                                                                                الثقافية، بما يم   ن من إءداى أثر وابـ

لفري  اللمل المشــــــــترح جين وكاالت األمم المتحدة الملني جتســــــــىير الللم والتكنولوجيا واالجتكار   2022و  2021
 أل را  أهدا  التنمية المستدامة.

مشارح من جرنامج جنا  القدرات التي تقودم منظمة كانيوس ما ملهد األمم المتحدة  1  000وقد ابتفاد أةثر من  
للتدريب والبحث، وم تب شؤو  الفئا  الىارجي، وصندو، تنمية الشلوب األصلية في أمري ا ال تينية ومنطقة  

 .2022و 2021                                                                                          البحر الكاريبي في المنتديات السيابية الرفيلة المستوع المتللقة بالتنمية المستدامة في عامي  
  

 البحث والتطوير في المجالين العلمي والتقني -الباب دال

 لتلربةا
أنشــــنت منظمة كانيوس، بالشــــراةة ما م تب شــــؤو  الفئــــا  الىارجي، وصــــندو، تنمية الشــــلوب األصــــلية في  
أمري ـا ال تينيـة ومنطقـة البحر الكـاريبي، ومنظمـة األ ـتيـة والزراعـة للمم المتحـدة، والصــــــــــــــنـدو، الـدولي للتنميـة 
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عدة جهات ألرع من أصـــــــــحاب المصـــــــــلحة اللالميين، الزرا ية، ومنظمة األمم المتحدة للتربية والللم والثقافة، و 
                                                                                               مبادرة فريدة لمســـــــتود  عالمي للبحوى والملار ، ت لر  بابـــــــم "الهياةل البحثية األبـــــــابـــــــية لملار  الشـــــــلوب  
 األصلية"، جهد  دمج ملار  الس ا  األصليين في التكا  اللغرافي الم اني لتحقي  أهدا  التنمية المستدامة.

بحثية األبـابـية لملار  الشـلوب األصـلية"  بارة عن أداة بحث تلاونية رقمية عالمية دينامية ومبادرة "الهياةل ال
تسـتىدا تكنولوجيات الفئـا  للما ملار  الشـلوب األصـلية من مصـادر متلددة وملاللتها وتحليلها وعر ـها. 

ظمة كانيوس المتحدى  ومن شــــــركا  مبادرة "الهياةل البحثية األبــــــابــــــية لملار  الشــــــلوب األصــــــلية" التابلة لمن 
 من أهدا  التنمية المستدامة تالحد من عدا المساواةا. 10الربمي بابم األمم المتحدة للهد  

  
 الدروس المستفادة

الشـلوب األصـلية"   بـلع المللم االقتصـادي واالجتماعي الئـو  علو مبادرة "الهياةل البحثية األبـابـية لملار 
مية الر يســـــــية الىمم الرامية إلو النهو  بنهدا  التنمية المســـــــتدامة.  جوصـــــــفها واءدة من جين الشـــــــراةات اللال

وتسـتفيد مبادرة "الهياةل البحثية األبـابـية لملار  الشـلوب األصـلية" من قوة رصـد األر  لإلبـهاا في النهو  
 جتنفيت جميا أهدا  التنمية المستدامة.

األصــــلية" من اللهود المتنوعة في جميا أنحا  وبــــتســــتفيد مبادرة "الهياةل البحثية األبــــابــــية لملار  الشــــلوب 
ــباب   ــنن  أ  يلهم مشـــــاركة شـــ ــا  إ ار منظم وشـــــراةات من ل ل نموع  إنما ي جديد من شـــ اللالم من أجل إنشـــ

 الشلوب األصلية في تطوير أدوات تنظيم المشاريا بابتىداا تكنولوجيا الفئا  ونقل التكنولوجيا.

ملار  الشــلوب األصــلية علو ابــتلادة ملار  الشــلوب األصــلية والحفاظ  وبــتلمل الهياةل البحثية األبــابــية ل
عليها لتحقي  عوا د اجتما ية واقتصـــــــادية  ويلة األجل للملتما، ال بـــــــيما بالنظر إلو الوتيرة الســـــــريلة للتنمية  

جتما ية  التي تحفز شـــباب الشـــلوب األصـــلية علو الهلرة إلو مراةز النمو االقتصـــادي وتهدد البنية المادية واال
 واالقتصادية لملتملات الشلوب األصلية.

  
 إ كاء الوعي وبناء القدرات، ال سيما في أوساط الدول الحديثة العهد بارتياد الفضاء والبلدان النامية  )ج(  

 التلربة
نموا، وال بيما بالنظر إلو التحديات المتمثلة في تسار  أوج  عدا المساواة في تكنولوجيا الفئا  جين أقل البلدا  

الشـــــــلوب األصـــــــلية، هناح ءاجة ملحة لســـــــد الفلوة الناجمة عن هتم االلت الت، بما في علك الحواجز اللغوية 
 وسدما  اللنسين في ملتما الفئا .

ــلية تمثل المنا   الســــبا في   ــنادي  ومنظمات للشــــلوب األصــ ولتلك، أقامت منظمة كانيوس شــــراةة ما عدة صــ
ة الشــــــلوب األصــــــلية في أمري ا ال تينية ومنطقة البحر الكاريبي، وصــــــندو، باوانكا،  اللالم، مثل صــــــندو، تنمي 

و يرهما، ل  ـــــط   بمبادرات لبنا  القدرات، وال بـــــيما التدريب اللملي، والمشـــــاريا اإليئـــــاءية التي تســـــتىدا  
 علوا وتكنولوجيات الفئا  الناشئة. 

ا، جدعم من اللديد من أصـــــحاب المصـــــلحة المحليين  وع وة علو علك، تىطع منظمة كانيوس وصـــــندو، باوانك
 .2023واإلقليميين، لتنفيت بلسلة من جرامج التو ية في جميا أنحا  اللالم ل ل عاا 

  
 الدروس المستفادة

ــتدامة من منظور علومها وملارفها التقليدية، ربما من ل ل   ــلية ءلوال مســـ ــلوب األصـــ تريد أقل البلدا  نموا والشـــ
 سية والتنظيمية. لياتها المؤب
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ولتلك، ينبغي للوبـاط الفئـا ية اللالمية إدما  أقل البلدا  نموا وملار  الشـلوب األصـلية ومماربـاتها في هتم 
 اللملية. وفي الوقت نفس ، ينبغي للشلوب األصلية تكيي، تكنولوجيات الفئا  الناشئة.

ج  ملتملات الســ ا  األصــليين لتنفيت ءلول فئــا ية وهناح ءاجة إلو: تأا درابــة وتحديد التحديات والحواجز التي توا 
قاجلة للتطبي  والتكرار؛ تبا تقليل الشـــلور بن  قطا  تكنولوجيا الفئـــا  يتلاهل الشـــلوب األصـــلية جوصـــفها مشـــاركا  
نشيطا في تحقي  أهدا  التنمية المستدامة، وليم ملرد متل ؛ ت ا تحويل اللهد التلاوني اإلقليمي بابتىداا الدروس 

 بحيث يصب  قاج  للتوبيا والتكرار في جميا أنحا  اللالم.   19- لمستفادة ل ل جا حة كوفيد ا 

لللنــة الفر يــة الللميــة والتقنيــة في   ــتين  ــل في الــدورة الســــــــــــ وتلتزا منظمــة كــانيوس كــتلــك تقــديم تقرير مفصـــــــــــــ
 .2023شباط/فبراير  

فري  اللامل الملني بابتدامة أنشطة الفئا                                                                 وتقد  ر منظمة كانيوس كثيرا قيادة أوماماهسوارا  ر. في توجي  ال
ــتقب   الىارجي في األمد البليد، وهي ال تزال ءريصـــــــة علو المســـــــاهمة في اللمل التي بـــــــيئـــــــطلا ب  مســـــ

 وملتزمة جتلك.
  

 رابطة القرية القمرية  
 ]األصل: باإلنكليزية[

 [2022تشرين الثاني/نوفمبر  29]
 

القمرية بشأن الدعوة إلى تقديم معلومات وآراء إلى الفريق العامل المعني باستدامة مساهمة من رابطة القرية 
 أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد 

كمنظمة  ير ء ومية مقرها في فيينا. والرابطة بمثابة منتدع عالمي  2017أنشـئت رابطة القرية القمرية في عاا 
ــلحة مثل الح وما ــحاب المصــ ــمي دا م ألصــ ــاط األةاديمية واللمهور المهتم  ير ربــ ــناعة واألوبــ ت وقطا  الصــ

ــة القا مة  ــتكشـــا  القمر اللالمية اللمومية أو الىاصـ جتطوير القرية القمرية. وتلزز الرابطة التلاو  جين جرامج ابـ
 50عئـــوا مؤبـــســـيا من أةثر من  33مشـــارح في أنشـــطة الرابطة و  600أو المىطع لها. وهي تئـــم أةثر من  

   ملموعة متنوعة من الملاالت التقنية والللمية والثقافية والمتلددة التىصصات.جلدا، يمثلو 

، قررت الرابطة تلزيز تطوير منتدع محايد لمناقشــــــــــات أصــــــــــحاب المصــــــــــلحة المتلددين ءول  2021وفي عاا 
فتقار ابـــــتكشـــــا  القمر وابـــــتىدام ، وهو فري  الىبرا  اللالمي الملني باألنشـــــطة القمرية المســـــتدامة. ويمثل اال

الحالي آلليات التنسي  الىاصة باألنشطة القمرية تحديات للبلثات المستقبلية، ويم ن أ  يؤدي إلو تدالل  ار  
 ير مقصــود، لاصــة في  ــو  االهتماا اللالمي المتزايد بمنا   محددة مثل القطب اللنوبي للقمر. وتســتدعي 

ية، إلو جانب الرغبة في جد  ءقبة جديدة من الحاجة إلو الحفاظ علو ابـــــــتىداا الفئـــــــا  في األ را  الســـــــلم
ابــتكشــا  الفئــا  علو نحو مســتداا، النظر في النهو  التي تلزز االبــتدامة القمرية في المســتقبل والمماربــات 

 الموصو جها للنشطة القمرية القادمة.

ــير في م ــا  الىارجي في األمد البليد تشـ ــتدامة أنشـــطة الفئـ لظمها، كما يتئـــ  ور م أ  المبادئ التوجيهية البـ
ــنلة   ــتدامة مســـــــ ــا ية المدارية للر ، فللينا أ  نتتكر أ  االبـــــــ من الكلمات األولو من النأل، إلو البيئة الفئـــــــ

 ءابمة تتلاوز علك ب ثير.

من أجل تحقي   2021ولهتا الســـبب، يلمل فري  الىبرا  اللالمي الملني باألنشـــطة القمرية المســـتدامة منت عاا 
 األهدا  التالية:
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االبـــــتفادة من مســـــاهمات أصـــــحاب المصـــــلحة الر يســـــيين في ملتما الفئـــــا ، بما في علك  أات 
 وكاالت الفئا  والشركات الىاصة واألوباط األةاديمية والمنظمات الدولية؛

إشـراح اللمهور من ل ل تلزيز جهود التواصـل فيما يتلل  بننشـطة الفري  من ل ل إشـراح   بات 
 لو المستوع اللالمي؛اللهات الفاعلة المحلية ع

اللمل كمنصـــــــــة لتبادل المللومات واآلرا  دالل ملتما الفئـــــــــا  ءول المســـــــــا ل الر يســـــــــية   ات 
 ل  ط   باألنشطة القمرية أل را  بلمية ومستدامة.

لي ويهد  فري  الىبرا  اللالمي الملني باألنشطة القمرية المستدامة إلو توفير اتلاهات متميزة وجديدة للتلاو  الدو 
من أجل تشليا ابتدامة األنشطة القمرية. وقد أنشن الفري  ملموعات فر ية لتسهيل عمل  وملاللة المسا ل األةثر 
ــغيل  ــا  القمر: تبادل المللومات واللمليات اآلمنة وءماية البيئة القمرية، وقاجلية التشــــ ــتكشــــ ــتقبل ابــــ إلحاءا في مســــ

للفري  في الوثيقة الملنونة "اإل ار الموصـــــــــــو ب  واللناصـــــــــــر  التبادلي، وءوكمة القمر. ويتمثل المنلز الر يســـــــــــي  
                            . وبـتقد ا هتم الوثيقة أيئـا  2023                                                                              الر يسـية للنشـطة القمرية السـلمية والمسـتدامة"، التي بـت نشـر وت وز   في أوا ل عاا 

 لمية والتقنية. إلو للنة ابتىداا الفئا  الىارجي في األ را  السلمية أثنا  الدورة الستين لللنتها الفر ية الل 

من اإل ار المرجلي للفري   6و 4ونظرا إلم انية تقديم مللومات و را  بشــــــــــــن  الموا ــــــــــــيا الواردة في الفقرتين  
اللامل الملني بابــتدامة أنشــطة الفئــا  الىارجي في األمد البليد وأبــاليب عمل  ولطة عمل ، تود رابطة القرية 

األنشـطة القمرية الحالية والمقبلة في بـيا، ابـتىداا الفئـا  الىارجي  القمرية أ  تشـلا المناقشـات المتللقة برثار  
في األمد البليد، لاصـــة ابـــتلابة للبند تأا، بشـــن  ابـــتبانة التحديات ودرابـــتها والنظر في إم انية و ـــا مبادئ 

 توجيهية جديدة بشن  ابتدامة أنشطة الفئا  الىارجي في األمد البليد.

أل را  بـلمية أيئـا علو ابـتدامة األنشـطة المئـطلا جها هناح وعلو إم انية  ويلتمد مسـتقبل ابـتكشـا  القمر
ــ ل الفري   ــتفادة وزيادة الوعي وبنا  القدرات. ولتلك، يم ن أ  يشـــــــ ــات والدروس المســـــــ تبادل الىبرات والمماربـــــــ

 األمد البليد.اللامل محف  جيدا البتبانة التحديات وتحديد مبادئ توجيهية بشن  ابتدامة األنشطة القمرية في 
 

 


