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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي 
 في األغراض السلمية
 اللجنة الفرعية القانونية

 الدورة الستون 
    2021حزيران/يونيه  11 -أيار/مايو  31فيينا، 

 مشروع التقرير   
 

بتعريف الفضاء الخارجي وتعيين حدوده وبطبيعة المدار الثابت    المتصلة المسائل   -خامسا  
                                                                    بالنسبة لألرض واستخدامه، بما في ذلك النظر في الس بل والوسائل الكفيلة 

اس  بتحقيق االستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابت بالنسبة لألرض، دون مس
 بدور االتحاد الدولي لالتصاالت

من جـدل  األعمـا  ندـند منتظم  6، نظرت اللجـن  الرريـي  فا الدـند 75/92                          عمال  بقرار الجمعـي  الاـامـ   -1
 فا جدل  أعمالها، لنصه نما يلا:

 "المسائل المتصل  بما يلا: 

 تاريف الرضاء الخارجا لتايين حدلده؛ ")أ( 

دل طديا  المدار  ")ب(                                                            الثابت بالنســــــض  لسرخ لاهــــــتخدامه، بما فا  لل النظر فا الســــــ 
ــض  لسرخ، دلن مســـا  بدلر  ــيد لالااد  للمدار الثابت بالنسـ ــائل اللريل  بتحقيال اخهـــتخداي الرلـ لالوهـ

 ".اختحاد الدللا لالتصاخت

ل لئندلنيســــيا لئيران من جدل  األعما  ممثلو نل من اختحاد الرلهــــا لئهــــرائي  6                     لتلل م فا إطار الدند  -2
الدوليراري ( لنندا لنواا لالمكســـــيل. لألق  –اإلهـــــالمي ( لاا ســـــتان لجنوب أفرياليا لفنزليال )جمهوري -)جمهوري 

ــتاريكا نلم  نياب   عن مجموع  ال ــاء 77                                        ممثل نوهــــــ ــين. لأبناء التضاد  الااي لقراء، ألق  ممثلو دل  أعضــــــ لالصــــــ
 أخرى نلمات تتالال بهذا الدند.

أيار/مايو، فريقها الاامل المانا  31الماقودة فا  995عت اللجن  الرريي  القانوني ، فا جلســـــــــــــتها لد -3
ــ  أندريه  ــاء الخارجا لتايين حدلده إل  اخناقاد مجددا  برئاهـــــــــــ ــائل المتالق  بتاريف الرضـــــــــــ ريدل جوال                                                                                       بالمســـــــــــ

لت إليه اللجن  )الدرازيل( بالنياب ، فا غياب الرئيس جوزيه مونسـيرات فيلو )الدراز                                             يل(. لعمال  باختراق الذي توصـ 
                                                                                                       الررييــ  فا دلرتهــا التــاهــــــــــــــاــ  لالثالبين لأ ر تــه اللجنــ  فا دلرتهــا الثــالثــ  لاألرااين، اللتين عقــدتــا نلتــا مــا فا 
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                                                   ، د عا الرريال الاـامـل إل  اخجتمـاك للا ينظر حصــــــــــــــرا  فا 75/92                             ، لعمال  بقرار الجمعيـ  الاـامـ  2000عـاي 
 المسائل المتالق  بتاريف الرضاء الخارجا لتايين حدلده.

ــات. لأ ر ت اللجـن  الرريـي ، فا جلســــــــــــــتهـا  ... ، الماقودة فا  ...   -4                                                                                         لعقـد الرريال الاـامـل بالل جلســــــــــــ
 حزيران/يونيه، تقرير رئيس الرريال الاامل بالنياب ، الوارد فا المرفال الثانا بهذا التقرير.

 ريي  الوبائال التالي  من أجل النظر فا  ذا الدند:لعرضت عل  اللجن  الر -5

ــاء فا اللجن  عن الت ـــــرياات  )أ(  مذنرة من األمان  تتضـــــمن مالومات لردت من الدل  األعضـــ
 A/AC.105/865/Add.23لالممــــارهـــــــــــــــــات الوطنيــــ  المتالقــــ  بتاريف الرضـــــــــــــــــاء الخــــارجا لتايين حــــدلده )

 (؛A/AC.105/865/Add.26ل A/AC.105/865/Add.25ل A/AC.105/865/Add.24ل

ــاء فا األمم المتحـدة  ذنرةمـ  )ب(                                                                  من األمـانـ  تتضـــــــــــــــم ن الردلد الواردة من الـدل  األعضـــــــــــــ
ــحل  حو  التحليقات دلن المداري  أل راخ الضاثات الالمي  ل/أل  لالمرا دين الدائمين لدى اللجن  عل  أهــ

  A/AC.105/1039/Add.15ل A/AC.105/1039/Add.14، لA/AC.105/1039/Add.13نقل الض ر )
 ؛(A/AC.105/1039/Add.17ل A/AC.105/1039/Add.16ل

من األمان  تتضمن آراء الدل  األعضاء لالمرا دين الدائمين لدى اللجن  ب أن تاريف الرضاء   مذنرة  )ج(  
 A/AC.105/1112/Add.9ل A/AC.105/1112/Add.8، لA/AC.105/1112/Add.7) الخــارجا لتايين حــدلده 

 ؛(A/AC.105/1112/Add.10ل

مذنرة من األمان  تتضــمن مالومات عن أي حال  عملي  مارلف  من لــأنها أن تدرر تاريف   )د( 
 (؛A/AC.105/1226/Add.1ل A/AC.105/1226رضاء الخارجا لتايين حدلده )ال

ــاء  ) ـ(  ــأل  تاريف الرضــــــ ــ  تاريخي  للنظر فا مســــــ ــمن خالصــــــ ــاف  إل  تقرير لسمان  يتضــــــ إضــــــ
 (؛A/AC.105/769/Add.1ا لتايين حدلده )الخارج

لر   اجتماك ب ـأن مسـأل  الوصـو  الااد  للدل  األعضـاء النامي  إل  المدار الثابت بالنسـض   )ل( 
)ب( من جدل  أعما  اللجن  الرريي  القانوني    6لسرخ، مقدم  من جمهوري  إيران اإلهـــــــــــالمي  فا إطار الدند 

(A/AC.105/C.2/2021/CRP.21.) 

لرأى أحد الوفود أن من لـــــــأن عدي تاريف الرضـــــــاء الخارجا لعدي تايين حدلده إيجاد حال  من عدي  -6
اليقين القانونا يمكن أن تؤبر عل  تطديال  وانين الرضــــاء الخارجا لالجو لأن من الضــــرلري توضــــي  المســــائل 

تطديال النظم القانوني  التا تحكم الرضــــــاء الجوي لالرضــــــاء   المتالق  بســــــيادة الدل  عل  الرضــــــاء الجوي لنطاق
زاك بين الدل . لرأى  لل الوفد أيضا أن عل  اللجن  أن تيسر المدالخت الخارجا من أجل الحد من احتماخت الن 

بين الدل  األعضــاء ب ــأن مســأل  تاريف الرضــاء الخارجا لتايين حدلده نأهــا   انونا تســتند إليه الدل  فا 
 ره  هيادتها عل  فضائها الجوي لفا اخضطالك بأن ط  فا الرضاء الخارجا.مما

                                                                                          لر ئا أن تاريف الرضــاء الخارجا لتايين حدلده أمران مهمان لماالج  األن ــط  المتزايدة فا الرضــاء  -7
 الخارجا، بما فا  لل األن ط  التجاري .

 طان ارتضاطا لبيقا بمسألتا األمان لاألمن.                                                      لر ئا أن تاريف الرضاء الخارجا لتايين حدلده أمران مرتض  -8

 نيلومتر   100اخعتضــارات المراعــاة فا تايين حــدلد الرضــــــــــــــاء الخــارجا عنــد مســـــــــــــتوى يق  بين  أن ئا    ر  ل  - 9
نيلومترات فوق هــط  الضحر تســتند إل  جوانم لــامل ، من بينها الخصــائة الالمي  لالتقني  لالمادي  للمســأل ،    110ل 

 وي لمدى  درة الطائرات عل  اخرتراك لنقط  حضيض المرنض  الرضائي  لخط نارمان. أي طضقات الغالف الج 

http://undocs.org/ar/A/AC.105/865/Add.23
http://undocs.org/ar/A/AC.105/865/Add.24
http://undocs.org/ar/A/AC.105/865/Add.25
http://undocs.org/ar/A/AC.105/865/Add.26
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1039/Add.13
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1039/Add.14
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1039/Add.15
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1039/Add.16
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1039/Add.17
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1112/Add.7
https://undocs.org/ar/A/AC.105/1112/Add.8
https://undocs.org/ar/A/AC.105/1112/Add.9
https://undocs.org/ar/A/AC.105/1112/Add.10
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1226
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1226/Add.1
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                                                                                لر ئا أن من الضـــــــرلري مواصـــــــل  تحليل موضـــــــوك تاريف الرضـــــــاء الخارجا لتايين حدلده من أجل  -10
 إحراز تـقدي فا  ـذا ال ــــــــــــــأن، لتجـنم اناـداي اليقين الـقانونا، لامتال  ت ــــــــــــــرياـات تنطدال عل  األفاـا  المتالـق 
 بقوانين الرضاء الخارجا لالجو، لمماره  السيادة، لئعما  مددأ حري  اهتل اف الرضاء الخارجا لاهتخدامه.

                                                                                            لر ئا أن التحليقـات دلن المـدارـي  لالطـائرات الموجهـ  عن باـد ل ير ـا من منجزات التطور التلنولوجا  -11
 المتالق  بتاريف الرضاء الخارجا لتايين حدلده.تاالج فا المنا  ات  مواضي ينضغا أن تلون 

ــر   -12 ــاء الخارجا لتايين حدلده لها تأبير مضالـــــــــ ــائل المتالق  بتاريف الرضـــــــــ لرأى أحد الوفود أن المســـــــــ
ــاء  خ ــل  بالرضـــ ــا عل  عمل الهيحات األخرى  ات الصـــ يناكس فقط عل  عمل اللجن  الرريي  القانوني ، بل أيضـــ

الدللا لاختحاد الدللا لالتصـــاخت، لأن المنا  ـــات ب ـــأن  ذا الموضـــوك ينضغا أن  مثل منظم  الطيران المدنا
تجري فا إطار من التاالن الوبيال م  منظم  الطيران المدنا الدللا. لأعرب  لل الوفد أيضا عن تأييده إلن اء 

 آلي  تنسيال تضم مكتم لؤلن الرضاء الخارجا لأمان  منظم  الطيران المدنا الدللا.

                                                                                         لر ئا أنــه خ ينضغا التــأخر أ ثر من  ــذا فا إعالن تاريف الرضــــــــــــــاء الخــارجا لتايين حــدلده، نظرا ألن   - 13
ــائي  مأ ول  أل راخ تجاري ، لأن ألجه التقدي الالما   ــتادلن للالياي برحالت فضـ ــاء التجاري  مسـ ــغلا خدمات الرضـ م ـ

لرضــائي  آخذة فا التزايد، لأن  ذه الرحالت تنرذ  لالتلنولوجا، بما ي ــمل التحليقات دلن المداري ، فا مجا  الســياح  ا 
  الضا فا الرضاء الجوي لالرضاء الخارجا عل  السواء، مما  د يخلال  موضا فيما يتالال بالقانون المنطدال عليها. 

                                                                                        لر ئا أن الحاج  إل  لضـــــــ  لوائ   انوني  تنظيمي  لتايين حدلد الرضـــــــاء الخارجا لالرضـــــــاء الجوي،  -14
ــكل ملحوال فا مجاخت مختلر ، منها  اللذين تنطدال عل يهما نظم  انوني  دللي  مختلر  اختالفا جو ريا، تزداد ب ــــــ

تايين الحدلد المكاني  لإل ليم الذي تمار  الدل  هـــــيادتها عليه، لضـــــمان األمن القوما للدل ، لتهيح  الظرلف 
 مليات الطيران.المؤاتي  خهتدام  الامليات فا الرضاء الخارجا فا األمد الضايد لألمان ع

                                                                                    لر ئا أنه خ ينضغا إن ــــــــاء "منطق  رمادي " بين الرضــــــــاء الجوي لالرضــــــــاء الخارجا هــــــــواء لمصــــــــلح   -15
 التحليقات دلن المداري  أل ألي  رخ آخر.

                                                                                      لر ئا أن المقترحات، التا  دمت لنو  ــــــت فا الماضــــــا ب ــــــأن تايين حد فاصــــــل بين الرضــــــاء الخارجا   - 16
ــاء الجوي عل  ارتراك  ــتند إل  افتراخ أن   110خ يتجالز  لالرضـ نيلومترات فوق مســـتوى هـــط  الضحر لالتا نانت تسـ

ــائي  التابا  ألي دلل  هـــوف تحتري بالحال فا التحليال عل  ارتراعات تحت الحد المترال عليه من أجل   ــاي الرضـ األجسـ
 من جدل  األعما .  دخو  المدار لالاودة إل  األرخ، خ تزا  مهم  لسعما  الجاري  فا إطار  ذا الدند 

                                                                                          لر ئا أن أ مي  مســأل  تاريف الرضــاء الخارجا لتايين حدلده مازالت تتنام  فا ضــوء تزايد اهــتخداي  -17
الرضاء الخارجا لتتجيره )تزايد اهتغالله تجاريا(، لأنها مسأل   انوني  حيوي  لها آبار عملي  عل  الرضاء الجوي 

  ط  فا الرضاء الخارجا. لالتحليقات دلن المداري  لنذلل عل  األن 

لرأى أحد الوفود أن لضــــــ  نظاي متلامل لقانون الرضــــــاء الجوي، دلن المســــــا  باألمن القوما للدل   -18
ــتدام  عمليات  ــرافي  لالقدرة عل  التندؤ، لاالتالا ضـــــمان أمان لاهـــ ــيادتها، يمكن أن يســـــاعد عل  تازيز ال ـــ لهـــ

ــاء الجوي. لرأى  لل الوف ــاء الخارجا لالرضـ ــاء الرضـ ــحا للرضـ ــ  تاريرا لاضـ ــل إل  اتراق يضـ ــا أن التوصـ د أيضـ
الخارجا لالرضــاء الجوي لياين حدلد ما هــيســم  للجن  الرريي  بالترنيز عل  لضــ  لتحســين صــكو   انوني  
تنطدال عل  أن ط   ير  اصرة عل  مجا  لاحد من مجاخت الرضاء لتوفر للم غلين التجاريين اليقين القانونا  

 اجونه من ضمانات. الالزي لما يحت 

لرأت باض الوفود أن موضوك تاريف الرضاء الخارجا لتايين حدلده موضوك مهم ينضغا إبقاؤه عل   -19
جدل  أعما  اللجن  الرريي  القانوني ، لأنه ينضغا الالياي بمزيد من الامل فا  ذا الصـدد ألن النظم القانوني  التا 

 . تحكم الرضاء الجوي لالرضاء الخارجا مختلر 
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لألــــــــــــــارت اللجـن  الرريـي  إل  أن المـدار الـثاـبت ـبالنســـــــــــــــض  لسرخ مورد طدياا محـدلد لأـنه خ يجوز  -20
 إخضاعه للتملل الوطنا بدعوى السيادة أل بطريال اخهتخداي أل اخحتال  أل بأي  لهيل  أخرى.

ــتخد ي  -21 ــض  لسرخ ينضغا أن ي ســــ ــيدا  لأن يتا                                                                   لرأت باض الوفود أن المدار الثابت بالنســــ ــتخداما  رلــــ                            اهــــ
لجمي  الدل ، بصــرف النظر عن  دراتها التقني  الحالي ، لأن  ذا هــوف يتي  للدل  إمكاني  الوصــو  إل  المدار 
ــض  لسرخ ب ــــــــــرلت عادل ، م  إيالء اخعتضار عل  لجه الخصــــــــــو  خحتياجات الدلدان النامي   الثابت بالنســــــــ

ن ، لم  إيالء اخعتضار لامليات اختحاد الدللا لالتصاخت ل واعد األمم                                       لمصالحها لالمو   الجغرافا لدلدان ماي  
 المتحدة ل راراتها  ات الصل .

لرأت باض الوفود أن اهــــــــــــتخداي المدار الثابت بالنســــــــــــض  لسرخ ينضغا أن يخضــــــــــــ  للقانون الدللا  -22
كاني  الوصــــــــــــــو  ب ــــــــــــــكل عاد  المنطدال ليتم لفقا لمددأ عدي جواز تملل الرضــــــــــــــاء الخارجا من أجل نرال  إم

ــيما الدلدان  ــض  لسرخ لفقا خحتياجات جمي  الدلدان، لخ هــ ــمون إل  موا   مداري  فا المدار الثابت بالنســ لمضــ
 النامي  لالدلدان التا لها موا   جغرافي  ماين .

لرأت باض الوفود أن اهــــــــــــتخداي الدل  للمدار الثابت بالنســــــــــــض  لسرخ عل  أهــــــــــــا  مددأ "األللوي   -23
 باألهضالي " يضر برر  الدلدان النامي  فا الحصو  عل  الترددات الرضائي  لالمدارات الساتلي . 

الرلـــــــــيد لرأت باض الوفود أن اختحاد الدللا لالتصـــــــــاخت  و الجه  المختصـــــــــ  بكرال  اخهـــــــــتخداي   -24
 لاخ تصادي لطيف الترددات الراديوي  لالموارد المداري  الساتلي .  ؤلالااد  لاللر

ي تاديل ممارهـــــــــات اختحاد الدللا لالتصـــــــــاخت للوائحه التقني   ر لرأت باض الوفود أن من الضـــــــــرل  -25
ض  لسرخ ب ـــكل القائم ، بالتنســيال الوبيال ماه، من أجل لضـــ  نظاي يضــمن الوصـــو  إل  المدار الثابت بالنســ 

 أ ثر عدخ لئنصافا للدل  المستجدة فا مجا  ارتياد الرضاء لالدل  التا تتطل  خرتياده.

                                                                                          لرأى أحد الوفود أن  المدار الثابت بالنســـــــــــض  لسرخ ينضغا اعتضاره منطق  محددة لفريدة من الرضـــــــــــاء  -26
خضــــــــــــــ  لنظاي فريد من نوعه. لرأى  لل الخارجا تحتاج إل  حونم  تقني  ل انوني  محددة، لمن بم ينضغا أن ي 

                                                                                                        الوفد أيضـــــــــا أن  ذا النظاي الرريد يحتاج إل  بلورة مضاد   انوني  ماي ن  تحكم اهـــــــــتخداي المدار الثابت بالنســـــــــض  
                                                                                             لسرخ، مثل الوصــو  الااد ، لحري  اخهــتخداي، لعدي التملل، لاخهــتخداي فا األ راخ الســلمي  حصــرا ، لأن 

                                                                         أن ي ــــكل األهــــا  لنظاي  انونا لــــامل ينر ذ فا لــــكل لوائ  تنظيمي  تقني  فا إطار  لضــــ   ذه المضاد  ينضغا
ــا لتدعم   اختحاد الدللا لالتصـــاخت. لألـــير، فا  ذا الصـــدد، إل  أن  ذه المضاد  القانوني  يكمل باضـــها باضـ

 أعما  اختحاد الدللا لالتصاخت. 

ختحاد الدللا لالتصـــاخت بســـدم م ـــارنته نمرا م فا                                               لأ لـــير إل  أن  نا  تنســـيقا لبيقا بين اللجن  لا -27
 أعما  اللجن  للجنتيها الررعيتين.  

لرأت باض الوفود أن عل  اللجن  الرريي  القانوني  أن تدعو رهـــــــــميا  طاك اختصـــــــــاخت الراديوي  فا  -28
قطاك المذنور، إل  ألف التاباين لل 4لالرريال الاامل  4اختحاد الدللا لالتصــــــــــــــاخت، لتحديدا فريال الدراهــــــــــــــ   

ــض  لسرخ، لنذلل التاليال  ــيد لالااد  للمدار الثابت بالنسـ ــائل المتالق  باخهـــتخداي الرلـ التاالن فا ماالج  المسـ
عل  فاالي  لجدلى الحلو  المقترح  فا  ذا الصـــــــــدد. لرأت تلل الوفود أيضـــــــــا تضـــــــــمين الدند المقابل من بنود  

قني  موضــــوعا فرييا بانوان "اهــــتاراخ اخهــــتخداي الحالا للمدار الثابت جدل  أعما  اللجن  الرريي  الالمي  لالت 
بالنسـض  لسرخ من منظور عدال  فر  الوصـو  إليه من أجل تقييم  درة النظاي الحالا، الذي يحكم اهـتخدامه، 

فود عل  توفير إمكاني  الوصــــــــــو  الااد  إليه، لا ترا  حلو  ممكن  أللجه القصــــــــــور الملحو  ." لرأت نرس الو 
ــم فريقا عامال بموجم الدند  ــا أنه ينضغا للجن  الرريي  القانوني  أن تن ـــ )ب( من جدل  أعمالها من أجل   6أيضـــ

توجيه جهود ا لأن ــطتها عل  نحو أفضــل، لأن  ذا الرريال الاامل يمكن أن ين ــأ نمضادرة م ــترن  بين اللجنتين  
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ــأل ، عل  النحو المقتر  فا الررعيتين التاباتين للجن  بغي  تمكينهما من ماالج  الج وانم القانوني  لالتقني  للمســـــــــ
 .A/AC.105/C.2/2021/CRP.21الوبيق  

لرأت باض الوفود أن من الضـرلري إبقاء المسـأل  عل  جدل  أعما  اللجن  الرريي  القانوني  من أجل  -29
   نحو عاد .لض  آليات نافي  لضمان اهتدام  المدار الثابت بالنسض  لسرخ لالوصو  إليه عل

ــتوفيت، ألن جمي  ال ـــــوا ل فا  ذا ال ـــــأن مجســـــدة فا  -30 ل  م رأي إل  أن منا  ـــــ   ذا األمر  د اهـــ
ــض  لسرخ" ) ــتخداي المدار الثابت بالنســـــ ، المرفال A/AC.105/738الور   المانون  "باض الجوانم المتالق  باهـــــ

 . 2000التا اعتمدتها اللجن  الرريي  القانوني  فا دلرتها التاها  لالثالبين فا عاي  الثالث(،

                                                                                     لر ئا ضـــــرلرة تضـــــمين الدند الحالا من جدل  األعما  موضـــــوعا فرييا يرنز عل  تحليل الادال  فا  -31
 فر  اهتخداي المدار الثابت بالنسض  لسرخ لتحديد ألجه القصور فا النظاي الحالا. 

  
 تبادل عام لآلراء بشأن الجوانب القانونية إلدارة حركة المرور في الفضاء    - ي عشر حاد 

من جـدل  األعمـا  المانون   12، نظرت اللجنـ  الررييـ  فا الدنـد 75/92                          عمال  بقرار الجمعيـ  الاـامـ   -32
 الجوانم القانوني  إلدارة حرن  المرلر فا الرضاء"، نموضوك/بند منررد للمنا   ."تضاد  عاي لقراء ب أن 

ــيا   12لتللم فا إطار الدند  -33 ــضانيا لألمانيا لئندلنيســــــــــ ــا لئهــــــــــ                                                                    من جدل  األعما  ممث  لو اختحاد الرلهــــــــــ
متحدة األمريكي  لاليابان.  لألنرانيا لالدرازيل لجنوب أفرياليا لالصـين لفرنسـا لالمكسـيل لالنمسـا ل ولندا لالوخيات ال

 لأبناء التضاد  الااي لقراء، ألق  ممثلو دل  أعضاء أخرى نلمات تتالال بهذا الدند.

                                                                                              لألــارت اللجن  الرريي  إل  أن  الرضــاء الخارجا بات بيح  متزايدة التاق د لاخ تظاال بســدم تناما عدد  -34
 ط  الرضائي ، لأنه يمكن النظر فا مسأل  إدارة حرن  المرلر                                                 األجساي فيه لتنو ك الجهات الاامل  به لازدياد األن 

 فا الرضاء ضمن  ذا السياق.

لأبلغــت اللجنــ  الررييــ  باــدد من التــدابير المتخــذة بــالراــل أل  يــد التنريــذ أل المتوخ  اتخــا  ــا عل   -35
ــا ــتدام  فا الرحالت الرضـــ ــتوى األمان لاخهـــ ــين مســـ ــايدين الوطنا لالدللا من أجل تحســـ ئي . لمن بين ما الصـــ

ت ـــــــمله  ذه التدابير توفير خدمات لمســـــــاعدة المرنضات الرضـــــــائي  عل  تجنم اخصـــــــطداي لالاودة إل  الغالف 
ــائي ؛  ــتغال   درات المرالض  لالتتض  الرضـ ــدار إنذارات ل الجوي لماالج  حاخت الت ـــظا من خال  تطوير لاهـ ئصـ

اإلبالغ عن ل لضـ  نظم لإللـاار  دل اإلطالق؛ ل ضـائي ؛ تسـجيل األجسـاي الرل بحاخت اخ تران نخدم  عمومي ؛ 
تنســـيال الجهود عل  الصـــايد الدللا، من ل اهـــتحدال تقنيات إلزال  الحطاي الرضـــائا؛ ل خطط اإلطالق الســـنوي ؛ 

تنقيل المسؤلليات ل خال  اختحاد الدللا لالتصاخت، إلدارة الترددات الراديوي  لالمدارات الثابت  بالنسض  لسرخ؛  
دعم أمان الرحالت الرضـــــــائي  بين اإلدارات الحكومي  لتيســـــــير الوصـــــــو  إل  مجموع  ألهـــــــ  من الديانات عن 

ــياهـــــــات لوضـــــــ   واعد إلدارة حرن  المرلر فا ل لالتحليالت من خال  مســـــــتودك بيانات مرتو  الدني ؛  انتهاج هـــــ
تنظيم ـندلة دللـي  عن ل  لضــــــــــــــ  تقرير عن اخحتـياجـات المطلوـا  من الخـدمـات المـقدمـ  فا المـدار؛ل الرضــــــــــــــاء؛ 

ــاء لتقديم الخدمات فا  ــاء الخارجا ترنز عل  إدارة حرن  المرلر فا الرضـــ ــتقر للرضـــ ــتخداي المســـ ــمان اخهـــ ضـــ
 عقد مؤتمر عل  المستوى األلرلاا إلدارة حرن  المرلر فا الرضاء.ل المدار؛ 

حكاي التقني  لالتنظيمي                                                                     لر ئا أن إدارة حرن  المرلر فا الرضـــــاء، التا تســـــتلزي لضـــــ  مجموع  من األ -36
ــاء الخارجا لالحراال عل  أمان الامليات فيه لالاودة ا من  منه لخلو  لتنريذ ا لتازيز الوصـــو  ا من إل  الرضـ
تلـل الامليـات من التصـــــــــــــــادمـات الراليـ  أل التـداخالت الراديويـ ، إنمـا  ا مقوي بـال  األ ميـ  إلبقـاء الرضـــــــــــــــاء 

  .الخارجا بيح  آمن  مستقرة لمستدام

http://undocs.org/ar/A/AC.105/738
http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
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                                                                                              لر ئا أن مســأل  إدارة حرن  المرلر فا الرضــاء ترتضط ارتضاطا لبيقا برلرة اخهــتخداي المســتداي للرضــاء  -37
ــاء الخارجا بدلن تطوير نظاي فاا  إلدارة حرن   الخارجا، لأنه خ يمكن ضـــمان اهـــتخداي األجيا  المقدل  للرضـ

 المرلر فيه من خال  عمليات لتنظيمها لرصد ا.

أحد الوفود أن ضــــمان الوصــــو  إل  الرضــــاء الخارجا دلن عوائال لاهــــتخدامه بحري  من جانم لرأى   -38
الجمي  يتطلم لضـــــ  نظاي دللا إلدارة حرن  المرلر فا الرضـــــاء، بمان  مجموع  متســـــق  من األحكاي التقني  

من  منه إل  لالتنظيمي  التا تضــــــــــــمن الوصــــــــــــو  ا من إل  الرضــــــــــــاء الخارجا لأمان الامليات فيه لالاودة ا 
لعملا إلدارة حرن  المرلر فا الرضاء أمر مهم للجمي  ألنه  ؤاألرخ. لرأى  لل الوفد أيضا أن لجود نظاي نر

 هيسهم فا حماي  النظم الرضائي  الت غيلي  ليضمن اهتدام  اخهتثمارات الخاص  لالاام  فا الرضاء. 

ــ  المجتم  الدللا، من خال  تنريذ نظا -39 ــتخدي                                                لر ئا أن بوهـــ ــاء، أن يســـ ي إلدارة حرن  المرلر فا الرضـــ
بكرـاءة مختلف المـناطال المـدارـي  ـباعتـضار ـا موارد طديعـي  محـدلدة، لأن يازز الماـايير اـلدللـي  ألمـان األن ــــــــــــــطـ  
ــائي ، لأن يوفر  نوات اتصـــــــــــــا  فاال  لئجراءات ناجا  لتجنم اخصـــــــــــــطداي، لأن يحد من نمي  الحطاي  الرضـــــــــــ

 اهتخداي الرضاء الخارجا فا األمد الضايد.الرضائا ليازز اهتدام  

                                                                                         لر ئا ضــرلرة مراعاة الاناصــر التالي  لدى لضــ  إطار دللا إلدارة حرن  المرلر فا الرضــاء: التوهــ   -40
فا ت ـــاطر المالومات، لخ هـــيما من خال  برامج التويي  بأحوا  الرضـــاء؛ لضـــ  حوافر لت ـــجي  التاالن لاناء  

ــيما القدرات عل  الصــــــايد  الدللا؛ توفير  واعد ت ــــــغيل لماايير أمان م ــــــترن ؛ لضــــــ  آليات لإلخطار، لخ هــــ
بامليات اإلطالق لالمنالرات المداري  لالاودة إل  الغالف الجوي؛ تحديد  واعد لتنظيم حال الطريال؛ لض  أحكاي 

حطاي الرضـــــــــــائا محددة ب ـــــــــــأن األمان تهدف إل  زيادة ال ـــــــــــرافي  لالثق  بين الدل ؛ لضـــــــــــ  أحكاي لتخ يف ال
 لالتخلة منه؛ لض  لوائ  تنظيمي  بيحي .

ــا إل  جنـــم م  التطورات التقنيـــ    -41 لرأت باض الوفود أن التطورات التنظيميـــ  يجـــم أن تســــــــــــــير جنضـ
ــاء الخارجا، لأن التطوير المتوازي لاللامل فا جمي  تلل المجاخت  و  ــيالي  فا أن ـــط  الرضـ ــغيلي  لالتنسـ لالت ـ

 الج  م ا ل ا تظاال الرضاء لئدارة حرن  المرلر فيه عل  النحو األمثل لاألنج .لحده الذي يسم  بما

                                                                                   لر ئا أن التحدي األللا المرتضط بإدارة حرن  المرلر فا الرضـــــــــاء يتمثل فا لضـــــــــ  تاريف لاضـــــــــ   -42
م من الضــرلري اختراق عل  تاريف لمان  إدارة حرن  المرلر فا الرضــاء لتحقيال ترا  لموحد للمصــطل ، لأن

 م تر  ب أنه  دل أن يتسن  النظر فا إمكاني  إن اء آلي  إلدارة حرن  المرلر فا الرضاء. 

                                                                                              لر ئا أن من الضـرلري، فا المرحل  الرا ن ، اتضاك نهج عملا ب ـأن تحديد القواعد المنطضق  عل  إدارة  -43
ير ال ــرافي  لاناء الثق  الالزم  فا حرن  المرلر فا الرضــاء يســتند إل  اعتماد المضاد  التوجيهي  لالماايير لتداب 

ل ت مناهـــــم، لأن لضـــــ   ذه المضاد  التوجيهي  لالماايير لالتدابير يجم أن يتم تدريجيا عل  نحو مطرد عل  
 الصايد الدللا م  اهتضااد لض  أي  واعد ملزم  فا الو ت الرا ن.

بإدارة حرن  المرلر فا الرضـــــاء أن                                                            لر ئا فا ضـــــوء الترالت الخطير فا المالومات لالقدرات المتالق   -44
الخطوة األلل  فا  ذا ال ــــأن ينضغا أن تلون جم  لتحليل المالومات عن ممارهــــات الدل  لالقواعد الدللي  فا 
 ذا ال ـأن بصـورة لـامل ، لأنه ينضغا بخاصـ  للدلدان  ات الممارهـات المتطورة فا  ذا ال ـأن أن تازز ال ـرافي  

 ن التسرك فا إجراء منا  ات نظري  هابق  أللانها حو  مسائل ماقدة فضراض . لتضاد  المالومات، بدخ م

                                                                                  لتجســــــــــــــيـدا خحتراي الحقوق المتســــــــــــــاليـ  للدلـدان النـاميـ ، ر ئا أن من الضــــــــــــــرلري عقـد حلقـات عمـل  -45
لاجتماعات أخرى لتحســـــــين فهم الجهات المســـــــتجدة فا مجا  الرضـــــــاء إلدارة حرن  المرلر فا الرضـــــــاء، حت  

 ها الم ارن  عل  نطاق أله  لا كل أعمال فنيا فا منا     ذا الموضوك.يتسن  ل
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                                                                                              لر ئا أن من الضــرلري، فا ضــوء نثرة المســائل الســياهــاتي  لالتقني  لالقانوني  الماقدة لالحســاهــ  التا  -46
متضادل  تلتنف إدارة حرن  المرلر فا الرضــــاء، ت ــــجي  الحوار لالتواصــــل من أجل تازيز التاالن الودي لالثق  ال

 بين الدل ، لأن من الضرلري أن تسود رل  الامل المتادد األطراف منا    نظم حرن  المرلر فا الرضاء.

                                                                                             لر ئا أن الخلل فا ت ــغيل الدني  التحتي  الرضــائي  يمكن أن يحدل أضــرار مجتمعي  لا تصــادي  نديرة،   -47
ا الرضـاء فا األطر القانوني  المتالق  بهيا ل لأن من الممكن، لهذا السـدم، إدراج موضـوك إدارة حرن  المرلر ف

 الدني  التحتي  الحيوي ، ل يل إنه مدرج بالرال فيها فا باض الوخيات القضائي .

ــاء الجوي ألخ، لأن  ذه  -48 ــاء الخارجا يجم أن تادر الرضـــــ ــاي الاامل  فا الرضـــــ ــير إل  أن األجســـــ                                                                                      لأ لـــــ
ــأل  تثير لـــوا ل مســـتمرة ب ـــأن ني ي  التاامل  ــيما فا المسـ ــاء الجوي، خ هـ ــائي  فا الرضـ م  حرن  المرلر الرضـ

 ضوء عدي اختراق عل  تاريف محدد للرضاء الخارجا لخ تايين لحدلده.

                                                                                       لر ئا أن  واعد المســـــؤللي  المتصـــــل  بإدارة حرن  المرلر الرضـــــائا ليســـــت لاضـــــح  لأن  لل أدى إل   -49
 غياب مقلال لقواعد األللوي . 

إل  أن تأبير ت ــــــــكيالت الســــــــواتل اللديرة عل  علم الرلل الراديوي لعلم الرلل الضصــــــــري  لألــــــــار أحد الوفود  - 50
ــاء يتطلم ا تماي اللجن  الرريي  القانوني  من أجل توفير   ــياق إدارة حرن  المرلر فا الرضــــــ موضــــــــوك له أ ميته فا هــــــ

. لفا  ذا الصــدد، ألــار  لل الوفد إرلــادات ب ــأن النما ج القانوني  التا يمكن أن تحقال فا  ذا ال ــأن مناف  متضادل  
إل  التوصـــــيات الرامي  إل  المحافظ  عل  حلل  الســـــمالات ل دلئها من أجل مصـــــلح  الالم لالمجتم  التا عرضـــــت  

(،  A/AC.105/C.1/2021/CRP.17عل  اللجن  الرريي  الالمي  لالتقني  فا دلرتها الثامن  لالخمســـــــــــــين )انظر الوبيق  
 الق  بالسواتل المستخدم  فا المدارات  ير الثابت  بالنسض  لسرخ.  لخ هيما التوصيات المت 

ــاد  -51 ــياق ماالج  ا تصــ ــاء فا هــ ــليم بأ مي  موضــــوك إدارة حرن  المرلر فا الرضــ                                                                                      لر ئا، فا ضــــوء التســ
ــوك، أن عل  الوفود أن ترلر فيما إ ا نان لياي اللجن  الرريي   ــامل لذلل الموضــــــ ــاء الاالما لاالطاب  ال ــــــ الرضــــــ

 نهجا أ ثر لموخ لماالجته. الالمي  لالتقني  لاللجن  الرريي  القانوني  ماا بالنظر فيه يمكن أن يوفر 

                                                                                             لر ئا أن تنريذ المضاد  التوجيهي  للجن  اهتخداي الرضاء الخارجا فا األ راخ السلمي  ب أن اهتدام   -52
ــات المتالق  بإدارة حرن   ــياق المنا  ـــــ ــاء الخارجا فا األمد الضايد ينضغا أن يحظ  بدعم فا هـــــ ــط  الرضـــــ أن ـــــ

ا إل  ت ــــــاطر المالومات لالتنســــــيال بين الجهات الراعل  فا مجا  المرلر فا الرضــــــاء م  الترنيز عل  الســــــا
 الرضاء عل  الصايد الدللا لزيادة المارف  بأحوا  الرضاء عل  نطاق الاالم.

                                                                                                  لر ئا أن عل  اللجنــ  الررييــ  القــانونيــ  أن تنظر م  اللجنــ  الررييــ  الالميــ  لالتقنيــ  فا النهج اللريلــ   -53
دللي  للمواءم  بين الممارهـــــات لالنهج المتالق  بمارف  أحوا  الرضـــــاء لاإدارة حرن  بإن ـــــاء نظاي دللا أل آلي   

المرلر فا الرضـــــــــــــــاء ألن عـدي لجود ماـايير لنهج مترال عليهـا دلليـا أمر يثير  لقـا بـالغـا، ليس فقط بســــــــــــــدـم 
المالومات،   احتماخت اخصــطداي أل التداخل بين األجســاي الرضــائي ، بل أيضــا ألن ترســير الحوادل، فا غياب

هوف يتر  للتصورات الذ ني ، لاالتالا فإن إن اء آلي  دللي  يمكن أن يؤدي دلرا  اما فا تازيز ال رافي  لاناء  
 الثق  بين الجهات الراعل  فا الرضاء.

                                                                                      لر ئا أن األمر يتطلم، إل  جانم لضـــ  إطار  انونا دللا إلدارة حرن  المرلر فا الرضـــاء، إن ـــاء  -54
 المالومات فا إطار األمم المتحدة تضم  اعدة بيانات عن األجساي لاألحدال الرضائي .  آلي  لتضاد 

ــا ـل القـائمـ  فا إطـار إدارة حرنـ  المرلر فا  -55                                                                                          لر ئا أـنه إ ا نـاـنت  ـنا  رغـض  جـدـي  فا ماـالجـ  الم ــــــــــــ
ــ  مالومـات ـتاباـ  لسمم المتحـدة )انظ ــاء منصــــــــــــ ــاء، فينضغا النظر من جـدـيد فا ا ترا  إن ــــــــــــ ر الوبيقـ   الرضــــــــــــ

A/AC.105/2016/CRP.13 حيث ا تر  أن تلون منصــ  المالومات  ذه آلي  لتوحيد جهود الدل  لالمنظمات ،)
الحكومي  الدللي  لم ــــــغلا المرنضات الرضــــــائي  لالمنظمات  ير الحكومي  الوطني  لالدللي  المتخصــــــصــــــ  فيما 
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ا الرضـــاء الخارجا لتنظيمها بأهـــلوب منهجا يتالال بجم  لتحليل المالومات عن األجســـاي لاألحدال اللائن  ف
 لئتاحتها لالهتخداي الااي.

 


