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مشروع التقرير
خامسا -الحطام الفضائي
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وفقــا لقراا العمةيــع ال ــامــع  ،92/75نظرت اللعنــع العرةيــع فب ال نــد  7من جــدوا األامــاا ،الم ن ن
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وتكلم فب إطاا ال ند  7من جدوا األاماا ممثل كل من االتحاد الروسـ ــب وألمانيا ونندونيسـ ــيا ون طاليا

"الحطام العضائب".

وال ارزيل وبيرو وتايلند والص ـ ـ ــين وفنموير ةجم ايع–ال ليعاايع) وفنلندا وكندا وكينيا والمكس ـ ـ ــيس والنمس ـ ـ ــا وال ند

وه لندا وال ال ات المتحدة األمريكيع واليابان .وأثناء التبادا ال ام لآلااء ،ألقى ممثل دوا أاضـ ـ ـ ــاء أًر أ ضـ ـ ـ ــا

كلمات تت لق ب ذا ال ند.
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واستم ت اللعنع العرةيع إلى ال روض اإل ضاحيع ال لميع والتقنيع التاليع:
ةأ)

"القياسات الع ت متريع العضائيع الكند ع لتشكيلع "ستاالنس"" ،قدمه ممثل كندا؛

ةب)

"أبرز األنشطع المت لقع بالحطام العضائب ل ام  2020فب فرنسا" ،قدمه ممثل فرنسا؛

ةج)

"الراداا األلمانب التعري ب ل مليات المراقبع والتتبع العضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائيع  -ااداا تعري ب االب األداء

ةد)

" ،SMOG-1الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتــل الطربب ال نةــاا الرابع من ف ــع  PocketQubeالكــائن فب المــداا

للمراقبع العضائيع" ،قدمه ممثل ألمانيا؛
األاضـب المنفع ::نظام قيا

ممثل هنةاايا؛
ةه)

"بح

ةو)

"أنش ــطع تف يل الحطام العض ــائب التب اض ــطلع ب ا االتحاد الروس ــب فب اام  ،"2020قدمه

ممثل االتحاد الروسب؛
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ةز)

"تحديثات بشـ ـ ـ ــان بي ع الحطام العضـ ـ ـ ــائب واألنشـ ـ ـ ــطع المت لقع به فب ال ال ات المتحدة" ،قدمه

ةح)

"أنشـ ـ ــطع وكالع العضـ ـ ــاء األواوبيع المت لقع بالحطام العضـ ـ ــائب واالسـ ـ ــتدامع فب اام ،"2020

ةط)

"إدااة حركع المروا فب العضــاء واســتدامع ال ي ع العضــائيع فب اصــر العضــاء العديد" ،قدمه

ممثل ال ال ات المتحدة؛

قدمه المراقب ان وكالع العضاء األواوبيع؛

المراقب ان الرابطع الدوليع لت ميم األمان فب العضاء.
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وارضت الى اللعنع العرةيع م ل مات ان بح

تت لق بالحطام العضائب ،وبامان األجسام العضائيع

التب تحمل الى متن ا مص ـ ــادا قداة ن ويع ،وبالمش ـ ــاكل المتص ـ ــلع بام ـ ــطدام تلس األجس ـ ــام بالحطام العض ـ ــائب،

وادت فب الردود المتلق ــاة من ال ــدوا األاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء والمنظم ــات ال ــدولي ــع ةانظر ال ث ــائق A/AC.105/C.1/118

و A/AC.105/C.1/118/Add.1و.)A/AC.105/C.1/2021/CRP.6
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والحظــت اللعنــع العرةيــع بــااتيــاح أن إقراا العمةيــع ال ــامــع ،فب قرااهــا  ،217/62للمبــادا الت جي يــع

الحي

ل ذه المبادا فب السيطرة الى مشكلع الحطام العضائب من أجل ضمان أمان الب ثات العضائيع المق لع.
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والحظـت اللعنـع العرةيـع أ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بـااتيـاح أن الكثير من الـدوا والمنظمـات الحك ميـع الـدوليـع تنعـذ تـدابير

لتف يل الحطام العضـائب ،التب وضـ ت ا لعنع اسـتفدام العضـاء الفااجب فب األ راض السـلميع ،قد أث ت الدوا

لتف يل الحطام العض ـ ــائب تت افق مع المبادا الت جي يع التب وضـ ـ ـ ت ا اللعنع بش ـ ــان تف يل الحطام العض ـ ــائب

وبشـان اسـتدامع أنشـطع العضـاء الفااجب فب األمد الب يد و/أو المبادا الت جي يع لتف يل الحطام العضـائب التب
وض ـ ت ا لعنع التنســيق المشــتركع بين ال كاالت والم نيع بالحطام العضــائب ةلعنع التنســيق المشــتركع) ،وأن اددا

من الدوا قد واءم م اييره ال طنيع الفامع بتف يل الحطام العضائب مع تلس المبادا الت جي يع.
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والحظت اللعنع العرةيع أن ب  :الدوا تس ـ ـ ـ ــتفدم المبادا الت جي يع لتف يل الحطام العض ـ ـ ـ ــائب التب

وض ـ ت ا اللعنع ،والمدونع األواوبيع لق ااد الســل خ الفامــع بتف يل الحطام العضــائب ،ومةياا المنظمع الدوليع

للت حيد القياسـ ـ ـ ـ ـ ــب  ISO 24113:2011ةالنظم العضـ ـ ـ ـ ـ ــائيع :متطلبات تف يل الحطام العضـ ـ ـ ـ ـ ــائب) والت مـ ـ ـ ـ ـ ــيع

 ITU-R S.1003ةحما ع بي ع المداا الســاتلب الثابت بالنســبع ل اض) الصــاداة ان االتحاد الدولب لرتصــاالت
كنقاط مرجةيع فب أطرها التنظيميع ل نشطع العضائيع ال طنيع.
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والحظت اللعنع العرةيع أ ضـ ــا أن ب  :الدوا تت اون الى م العع مشـ ــكلع الحطام العضـ ــائب ضـ ــمن

إطاا برنامج دام امليات الرمـ ـ ـ ـ ـ ــد والت قب العضـ ـ ـ ـ ـ ــائيع ،المم ا من االتحاد األواوبب وبرنامج الت ةيع باح اا
العضاء ،التابع ل كالع العضاء األواوبيع.
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وأاربت اللعنع العرةيع ان قلق ا إزاء تمايد مقداا الحطام العض ــائب ،وع ــع ت الدوا وال ي ات وأوس ــاط

الصــنااع والمسسـســات األكاد ميع التب لم تنعذ ب د المبادا الت جي يع التب وضـ ت ا اللعنع بشــان تف يل الحطام
العضائب وبشان استدامع أنشطع العضاء الفااجب فب األمد الب يد الى النظر فب تنعيذها ط اا.
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والحظت اللعنع العرةيع أن لعنع التنسيق المشتركع ،التب كان امل ا األولب ه األسا

الذ استندت

إليه المبادا الت جي يع لتف يل الحطام العض ـ ـ ـ ـ ــائب التب وض ـ ـ ـ ـ ـ ت ا اللعنع ،قد حدثت مبادئ ا الت جي يع لتف يل

الحطام العضائب فب اام  2020لكب تعسد التط ا فب ف م حالع الحطام العضائب.
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والحظــت اللعنــع العرةيــع مع التقــدير أن ب  :الــدوا قــد اتفــذت اــددا من التــدابير لتف يل الحطــام

العضـ ـ ــائب ،من ا تحسـ ـ ــين تصـ ـ ــميم مركبات اإلطري والمركبات العضـ ـ ــائيع ،واسـ ـ ــتحدا

برمعيات ًامـ ـ ــع ،ونقل

الس اتل إلى مدااات أًر  ،والتفميل ،وتمديد ال مر التشةيلب ،ونجراء ال مليات المرتبطع بانت اء ال مر التشةيلب
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ل جس ـ ـ ـ ــام العض ـ ـ ـ ــائيع والتفلل من ا .كما الحظت اللعنع العرةيع تط ا التكن ل جيات المت لقع بفدمع الس ـ ـ ـ ـ اتل

الم ج دة فب المداا ب اسطع الروب تات وبتمديد ال مر التشةيلب للس اتل وباإلزالع الع ليع للحطام العضائب.
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وأحاطت اللعنع العرةيع الما باس ــتحدا

وتط يق تكن ل جيات جديدة ،وبالبح

العاايع بش ــان تف يل

الحطام العض ــائب؛ وتعاد االم ــطدام؛ وحما ع النظم العض ــائيع من الحطام العض ــائب؛ والحد من ت لد المميد من

الحطام العضائب؛ وتقنيات اإلاادة إلى الةرف الع

وتعاد االمطدام؛ وقيا

حعم الحطام العضائب وتحديد

ًصـ ـ ــائصـ ـ ــه وامـ ـ ــده باسـ ـ ــتمراا ونمذجته؛ والتن س بحاالت ا دة الحطام العضـ ـ ــائب إلى الةرف الع

االمطدام واإلنذاا ب ا والت ليغ ان ا؛ وتةير مدااات الحطام العضائب وتشظيه.
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ومفاطر

وأاربت ب  :ال ف د ان قلق ا البالغ إزاء وضــع تشــكيرت ك يرة وضــفمع من السـ اتل واتثاا المترتبع

الى ذلس ،واأت فب هذا الصدد أن اللعنع العرةيع ينبةب أن تتناوا هذا الم ض ع الى س يل األول يع بغيع الحد

من تك ن الحطام العضائب.
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وائب أن من الم م تحسـين ومـقل المبادا الت جي يع الحاليع لتف يل الحطام العضـائب والتشـعيع الى
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وائب أن هناخ حاجع إلى زيادة االمتثاا للمبادا الت جي يع لتف يل الحطام العض ــائب وم ام ــلع ال مل

وضع م ايير دوليع ملممع.

لض ـ ـ ــمان إمكانيع تحديد وتط ير أطر مةياايع كاايع لم العع مش ـ ـ ــكلع الحطام العض ـ ـ ــائب الى الصـ ـ ـ ـ يد الدولب،

وضرواة تقد م تقااير متسقع ان تنعيذ األطر المةياايع الدوليع الى الص يد ال طنب.
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واأت ب  :ال ف د أن الت اون الدولب ضـ ـ ـ ـ ــروا للحد من ال راقيل والمفاطر التب ت ترض إاسـ ـ ـ ـ ــاا ب ثات

معد ع إلزالع الحطام المداا  ،وأن ت س ـ ـ ــيع دائرة االتعاي بين الدوا الى اإلطاا المناس ـ ـ ــب المق ا دوليا لتلس الب ثات

سيك ن أم ار أساسيا لضمان أن تتمكن من تقد م مساهمات إ عابيع وععافع فب استدامع ال ي ع العضائيع.
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واأت ب  :ال ف د أن من الض ـ ـ ـ ــروا ت ثيق الت اون الدولب الى ت ميم برامج البح

المتص ـ ـ ـ ــلع بالحطام

العض ـ ــائب والى بناء القداات فب ال لدان المس ـ ــتعدة فب معاا العض ـ ــاء ،وال س ـ ــيما تف يل الحطام العض ـ ــائب وم العع

مشـاكله ،الى أن شـمل ذلس ،ضـمن جملع أم ا ،الت اون بشـان امليات التقييم والحسـابات المداايع ،والنماذج التن سيع،
وأدوات امد الحطام العضائب ،وال روت ك الت التشةيليع ،واالاتبااات المت لقع بتصميم األقماا الصناةيع.
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واأت ب  :ال ف د أن الت اون الدولب ضـروا من أجل تبادا الم ل مات ان أح اا العضـاء وتشـاطر
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واأت ب  :ال ف د أن من الضـ ـ ــروا ت ليغ جميع الم ل مات المتصـ ـ ــلع بدً ا الحطام العضـ ـ ــائب إلى
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نطاقات الحطام العضــائب بالليما لتحســين التن سات

الم ل مات ح ا األجسام واألحدا

الةرف الع

العضائيع.

ب نا ع وسراع إلى ال لدان التب قد تتاثر بذلس الحطام.

وائب أن من الضــروا إنشــاء عــبكع االميع لقيا

المــداايــع ،إذ إن من الممكن االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعــادة من ــا فب منــاواات تعــاد االمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطــدام أو ًــدمــات اإلنــذاا بــاالقتران

وب ثات اإلزالع.
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وائب أن من الم م ت ميم الت اون الدولب ،ال ايما يت لق فحسـ ــب بشـ ــبكات الرمـ ــد ،بل بتبادا ال يانات
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وائب أن هناخ حاجع إلى م العع جميع المس ـ ـ ــائل المتص ـ ـ ــلع بالحطام العض ـ ـ ــائب ،بما فب ذلس ج ان ا

أ ضا ،ونظم تع يم ال يانات.

القان نيع واالقتصاد ع والتكن ل جيع والسياسيع فب إطاا اللعنع والى أسا

V.21-02699
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والحظـت اللعنـع العرةيـع بـااتيـاح اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمراا ت ـح ديـ

الفرمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ال اايـع للم ـايير التب ااتمـدت ـا الـدوا

والمنظمات الدوليع لتف يل الحطام العضـ ــائب ،وأعـ ــاات اللعنع العرةيع إلى أن الفرمـ ــع ال اايع ،التب اسـ ــت لت ا

ألمانيا وتشـيكيا وكند ،مكن االطرع الي ا الى الم قع الشـبكب لمكتب عـسون العضـاء الفااجب ،وعـع ت الدوا

األاضاء الى م املع تقد م اإلس امات وال يانات المحدثع إلى الفرمع ال اايع.
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واتعقت اللعنع العرةيع الى م امــلع دا ة الدوا األاضــاء والمنظمات الدوليع ،التب ل ا مــعع المراقب

الدائم لد اللعنع ،إلى تقد م تقااير ان البح

المت لقع بالحطام العضـ ـ ــائب وأمان األجسـ ـ ــام العضـ ـ ــائيع الممودة

بمصـادا قداة ن ويع الى متن ا والمشـاكل المتصـلع بامـطدام تلس األجسـام بالحطام العضـائب والسـ ل التب عر
ب ا تنعيذ المبادا الت جي يع لتف يل الحطام العضائب.

ثالث عشر -الفضاء والصحة العالمية
-25

وفقــا لقراا العمةيــع ال ــامــع  ،92/75نظرت اللعنــع العرةيــع فب ال نــد  15من جــدوا األامــاا الم ن ن
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وتكلم فب إطاا ال ند  15من جدوا األاماا ممثل كل من إسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرائيل ونندونيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيا وبيرو والصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين

"العضاء والصحع ال الميع".

والمكس ـ ـ ــيس وال ند وال ال ات المتحدة واليابان .وأثناء التبادا ال ام لآلااء ،ألقى ممثل دوا أاض ـ ـ ــاء أًر أ ض ـ ـ ــا

كلمات تت لق ب ذا ال ند.
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واستم ت اللعنع العرةيع إلى ال روض اإل ضاحيع ال لميع والتقنيع التاليع:
ةأ)

"المباداات األستراليع فب معاا الصحع الرقميع أثناء أزمع العائحع وب دها" ،قدمته ممثلع أستراليا؛

ةب)

"تكن ل جيا الم ل مات المكانيع وال قا ع من األمراض ومكافحت ا فب الصين" ،قدمه ممثل الصين؛

ةج)

"كيمياء العضــاء والصــحع ال الميع :اســتحدا

ك اونا ةك فيد)19-

ةد)

"االستعادة من تط يقات تكن ل جيا العضاء فب ال ند فب التصد لك فيد ،19-قدمه ممثل ال ند؛

ةه)

"االسـ ــتعادة من الطب العضـ ــائب فب الطب األاضـ ــب 60 :ااما منذ ااتياد اإلنسـ ــان العضـ ــاء

ةو)

"برنامج ك برنيك

وك فيد :19-مباداات برنامج االتحاد األواوبب لرم ـ ـ ـ ـ ــد األاض" ،قدمته

ةز)

"العلطـات الـدم يـع فب العضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء و ثـااهـا الى األبحـا

ةح)

"تقييم امليات ام ـ ــد األاض كاداة محتملع للتن س بالم ااد ونداات ا ًرا جائحع ك فيد،"19-

ةط)

"دوا العضاء فب التصد ل وب ع ال الميع" ،قدمه المراقب ان جام ع العضاء الدوليع.

فب العضاء" ،قدمه ممثل هنةاايا؛

مضــادات لمرض فيرو

ألوا مرة" ،قدمه ممثل االتحاد الروسب؛
المراقبع ان االتحاد األواوبب؛

قدمه المراقب ان منظمع "كاني

" الدوليع؛

المت لقـع بك فيـد 19-الى األاض"،

قدمته المراقبع ان المعلس االستشاا لعيل العضاء؛
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وكان م روضا الى اللعنع العرةيع ما يلب:
ةأ)

الردود ال اادة الى معم اع األسـ لع المت لقع بالسـياسـات والتعااب والممااسـات فب معاا تسـفير ال م

وتكن ل جيـا العض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء أل راض الص ـ ـ ـ ـ ـ ـحـع ال ـالميـع ةانظر ال ثـائق  A/AC.105/C.1/119وA/AC.105/C.1/119/Add.1

و A/AC.105/C.1/119/Add.2و A/AC.105/C.1/119/Add.3و.)A/AC.105/C.1/2021/CRP.21
ةب)

واقع اجتماع تتض ـ ـ ـ ـ ـ ــمن مذكرة من األمانع ب ن ان "اس ـ ـ ـ ـ ـ ــت راض الردود ال اادة الى معم اع

األسـ لع المت لقع بالسـياسـات والتعااب والممااسـات فب معاا تسـفير ال م وتكن ل جيا العضـاء أل راض الصـحع

ال الميع" ة.)A/AC.105/C.1/2021/CRP.7
ةج)

واقــع اجتمــاع تحت

الى واقــع امــل مقــدمــع من ائيس العريق ال ــامــل الم نب بــالعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء

والصـ ــحع ال الميع ب ن ان "مشـ ــاايع ت مـ ــيات بشـ ــان السـ ــياسـ ــات والتعااب والممااسـ ــات فب معاا تسـ ــفير ال م

وتكن ل جيا العضاء أل راض الصحع ال الميع" ة.)A/AC.105/C.1/2021/CRP.8
-29

وأحاطت اللعنع العرةيع الما بطائعع واسـ ع من األنشــطع ذات الصــلع بالعضــاء والصــحع ال الميع ،مثل

التط يب ان ب د وال م الحياة العض ــائيع وتكن ل جيات العض ــاء ود ااس ــع األوب ع ان ب د وندااة الك اا ةبما في ا
التصــد ل وب ع) ،وكذلس األنشــطع المضــطلع ب ا من ًرا البح

متن محطع العضاء الدوليع.
-30

العضــائيع ،بما شــمل البح

العاايع الى

وســلمت اللعنع العرةيع بهسـ ام ال م وتكن ل جيا العضــاء والتط يقات العضــائيع فب ال قا ع من األمراض

ومكافحت ا وت ميم م ـ ـ ـ ـ ــحع اإلنس ـ ـ ـ ـ ــان وافاهه وم العع مش ـ ـ ـ ـ ــاكل الص ـ ـ ـ ـ ــحع ال الميع ،والن ض بالبح

الط يع

وبالمما اس ـ ــات الص ـ ــحيع وت فير ًدمات الراا ع الص ـ ــحيع ل فراد والمعتم ات المحليع ،بما فب ذلس فب المناطق
الري يع التب تقل في ا فرص الحص ا الى الراا ع الصحيع.
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والحظت اللعنع العرةيع بقلق الحالع االسـ ـ ـ ـ ـ ــتثنائيع ،ذات اتثاا ال الميع ،وليدة جائحع ك فيد ،19-التب

اس ــتش ــرت فب جميع أاجاء ال الم فب ضـ ـ ن بضـ ـ ع أعـ ـ ر فقأ وألحقت أضـ ـ ار اا بمفتلو المعتم ات وباح ال ا
الصحيع وباالقتصاد والسياحع والرياضع والثقافع و يرها من مناحب الحياة بص اة لم س ق ل ا مثيل.
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ون هـت اللعنـع العرةيـع بمـا لل لم والتكن ل جيـا والبحـ

واالبتكـاا من دوا حي

فب التصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد لعـائحـع

ك فيد 19-ودوا حاس ـ ــم فب المس ـ ــاادة الى تتبع المفالطين ،وتحديد المناطق المتاثرة ،ونمذجع انتش ـ ــاا المرض
وام ــد انتقاله ،وممااس ــع ال مل ان ب د ،وت فير الفدمات الص ــحيع ان ب د ،واالتص ــاا ،فض ــر ان المس ــاادة

الى التةلب الى مشاكل ال ملع االجتماةيع.
-33

وامر بالعقرة  5من قراا العمةيع ال امع  ،92/75ااودت اللعنع العرةيع ،فب جلسـ ـ ــت ا  935الم ق دة
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وأقرت اللعنع العرةيع فب جلس ـ ــت ا الم ،الم ق دة فب الم نيس ـ ــان/أبريل ،تقرير العريق ال امل الم نب

فب  19نيسان/أبريل ،اقد فريق ا ال امل الم نب بالعضاء والصحع ال الميع برئاسع أنط ان ا س لر ةس يسرا).
بالعضاء والصحع ال الميع ،ال ااد فب المرفق ا...م ب ذا التقرير.
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