
 

 الزخم نح   خاللهو من ت اصلهومة ند ة  تعقد كياو اإل
 لرحالت السفر إلى الفضوءاآلمن االستكيعوب 

الذي  زخمالعدم إعوقة  ضمون بهدف أنه ،ألي  الدات ر أ ل م يو بينورد ،ياو مجلس اإلأعلن رئيس  – 15/3/2016، لكيوم نتر
الجهوت  المنظموت الد لية    ن على الد ليتعي   ،رحالت السفر إلى الفضوءفي مجول تط ير الاالبتاور   يتحقق على مست ى 

قطوع هذا اللالالزمة  مسوعدةتقديم الل منوسبال قت الفي الالزمة   السيوسوت ضع الل ائح لضمون  معو   عملالالمعنية األخرى 
دراج    تينالعولمي   نخطتيلل 2019هو في عوم ؤ المزمع إجرا ةالمراجععمليوت  فياألحاوم  تلكالمرتبط ب ضع زمني الجد ل ال ا 
 .الج ية  المالحة سالمة الطيرانل

ماتب األمم المتحدة لشؤ ن  بولتعو ن مع ياو الج ي التي نظمتهو اإل الفضوء ند ة ألي  خالل الدات رجوءت تصريحوت   
 ةتجوريالرغرا  ألل ئيالفضوالنقل قطوع لقد أحرز " الدات ر ألي  في هذا الصدد:  قول. ظبي أب  فيالي م  الفضوء الخورجي

: قوئال    أضوف. المهمة"التفوصيل المحددة  معولجة بع  في شر علل الجوري العومخالل س ف تتوح لنو الفرصة ،   ابيرا   مو  تقد  
مست ى أن     النقل لسيوحةجديدة لأس اق  خلقمن شأنهو  الفضوء الخورجيرحالت    المدارية د نالرحالت  أنب ياو اإل قر  ت  "

 متحمس   ،مهندسو   بصفتي ،شخصيو   أنو . للغوية يو  م اتال يزال  ة بهومرتبطفي المجوالت اللبحث  التط ير ات الم جهة لاالستثمور 
 ."و  ملم س و   اقع اآلن بحصت ءفضوالودية إلى تيعاالرحالت ال ةنظري   حلملرؤية بدرجة ابيرة 

 زيودة مطردةحدثت    .مستمر نم في  االنتهوءأ شك على  أ  انتهى العمل على تصنيعهوالتي  هيوال الطوئرات عددزال   مو
هذا  يتطلب . و  في ال قت الراهنعملي اقعو  الم انئ الفضوئية التجورية  المرابوت الفضوئية،  صورت إطالقعمليوت  في اذلك

.  استطرد ال طنية  الحا موت ياو هي مسؤ لية تقع على عوتق اإل،   الحولية التنظيميةاألطر  م اءمة ال تيرة متسورعال االبتاور
 ءالفضومجول  ن فيتاريمبالق عنهو ذهن ت  يتف همة التيمال التغيرات استيعوبل إلى سبل نت ص  لم  نإ": شورحو  الدات ر ألي  

التان ل جيو هذه المتعلقة ب يةالتنظيم الق اعد فرطسنعوني إمو من    ال طنية األحاوم بين مختلف تنسيقالن من لن نتما  ، الخورجي
أن تحديدا   نبغيي مو"هذا ه  : أيضو   لو.  قالتشغيلية  التجورية" تنف عدم التيقن المتزايد المجوالتياس  ، فيهونقص من   أ
  اثق منأنو ف،  المسؤ لين عن الق اعد التنظيميةن ياوديمياأل   رجول األعمول نخبة عولمية من الي م بيننوحيث ي جد    ،بهتجن  ن

 .تقدم"د من المست ى جي  حرز أننو سن  

المحرز في  التقدم مع ات في مجول الفضوء الج ي نم ا  يت اابقدر نم  ال لضمون للغوية استراتيجية استبوقية ياو  ضعت اإل قد 
 تط ير.عملية ال رس  ي   ت   نة مر  هوفي محل   يةتنظيمال الل ائح ضمون أن تا ن  العولمية ل ضع الق اعد القيوسيةأهب للت   صنوعةال

الق اعد  الل ائح العولمية المتعلقة بولفضوء الج ي الد لي. ل ضع  أنفسنو إلعدادنحن بحوجة ": قوئال   الدات ر ألي ح أيضو   صر  



- 2 - 

. المدني في مجول الطيران اآلن حتى هواعتمدنوبولاومل مع آالف الق اعد  الل ائح التي تا ن متمشية أن   ينبغي بودئ ذي بدء
 في إطور  .معو   واستخدامهإلى  بحوجة جميعو  التي نحن األج اء  سالمة  أمن نوضمننو من ما  تطريقة أفضل هي  تلك  

من المنتظر  التي الق اعد القيوسيةأن تستند  عمن المت ق  ، السن ات األخيرةعلى مدار  ياو اإل فيالجورية االتجوهوت العومة 
 ."ت عيقه ال  على االبتاور  عتشج   بحيثلى اإللزام، إاألداء ال إلى   ضعهو

ن    . ياو الستراتيجية اإل ةفعلي حصيلة ه  ماتب األمم المتحدة لشؤ ن الفضوء الخورجيمع في حد ذاته  الند ةهذه  تنظيما 
على تعلمت  ياو اإل أنأاد    ."؟ةق اعد القيوسيال هذه سيق م بصيورغة "من طرح الدات ر ألي  سؤاال  على المشوراين في الند ة: 

الذي ه  السبب  "هذا :م ضحو   ضوفأ   .التنظيم الفعول مفتوحمو ه المعرفة  الخبرةأن ح ونجحوفل بولال   توريخهو الط يل مر
 ر ف  أنهو تذلك  ،فريدة من ن عهو ماتب شؤ ن الفضوء الخورجي  ياو فولفعوليوت المشتراة بين اإل. الي م اجتمعنو من أجله

 ."إلى الفضوء ترحالال الجيل القودم من يطرحهوالتي   االهتموموت لم اجهة التحديوتب المشترك للتأه    سيلةنو يلقطوع  

إلى العمل الذي أ نجز خالل  ، هي الثونية من ن عهو ، ماتب شؤ ن الفضوء الخورجي ياو المشتراة بين اإل ند ةال تستند هذه 
األ سوط من الهومة نخبة من رجول األعمول  الشخصيوت  تضم  هي   . 2015ول عوم ـمت في م نترياأل لى التي ن ظ  الند ة 

 .مجولي الفضوء  الطيران المدنيفي  ة األاوديميالتنظيمية 

 30 -- 

لتعزيز التط ر اآلمن  المنظم  1944نشئت في عوم المتحدة، أ  ( هي إحدى ال اوالت المتخصصة التوبعة لألمم ياو منظمة الطيران المدني الد لي )اإل
من بين ، سعة الطيران  حموية البيئة   ةسالمة  أمن  افوء الل ائح الالزمة ل ضع الق اعد  المنظمة تت لى   للطيران المدني الد لي في شتى أنحوء العولم.

 د لة في جميع مجوالت الطيران المدني. 191 البولغ عددهو عضوءاأل د لهوبين  لتعو نمحفل لبمثوبة المنظمة هي   يد من األ ل يوت األخرى. العد

 معل موت للمحرركين
 2016ماتب األمم المتحدة لشؤ ن الفضوء الخورجي    ياو ند ة اإل 
 للفضوء ياو م قع برنومج اإل 
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