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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي  
 في األغراض السلمية 

 للجنة الفرعية القانونية ا 
 الدورة الستون 

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

  

     
 مشروع التقرير   

  
تبادل عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونية المتصلة بتدابير تخفيف  -تاسعا 

الحطام الفضائي والتدابير العالجية ذات الصلة، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية 
 العلمية والتقنية في الحسبان 

 
من جـدل  األعمـا ، المانون  10، نظرت اللجـن  الرريـي  فا الدـند 75/92                          عمال  بقرار الجمعـي  الاـامـ   -1

"تباد  عام للمالومات لاآلراء بشـــــــــــــان اآلليات القانوني  المتخـــــــــــــل  ئتدائير تبيي  الح ام الر ـــــــــــــا ا لالتدائير  
 الخل ، مع أخذ عمل اللجن  الرريي  الالمي  لالتقني  فا الحسبان"، كموضوع/ئند منررد للمناقش .الاالجي  ذات 

من جدل  األعما  ممثلو كل من االتحاد الرلسا لألمانيا لإندلنيسيا لألكرانيا    10فا إطار الدند  لتكلم -2
لمكســـــين لالنمســـــا لال ند لوولندا لالواليات الدوليراري ( لفنلندا لا –لالدرازيل لالخـــــين لفرنســـــا لفنزليال  جم وري  

لالخــين. لأاناء التباد  الاام لاراء، ألقى  77المتحدة لاليابان. لألقى ممثل كوســتاريكا ئيانا نياب  عن مجموع  ال
                                                   ممثلو دل  أع اء أخرى أي ا  كلمات تتالق ئ ذا الدند.

الصــــــــــــــ  لافـي  لماـايير تبيي  الح ـام                                                      لكـان مارلضــــــــــــــا  على اللجـن  الرريـي  لرـق  اجتمـاع مانوـن  "خ -3
 (.A/AC.105/C.2/2021/CRP.19الر ا ا التا اعتمدت ا الدل  لالمنظمات الدللي "  

 لاستمات اللجن  الرريي  إلى الارلض اإلي احي  التالي : -4

ــرة من مجموع  ئيانات   أ(  ــاء الجديد: راى متبخــــــ ــر الر ــــــ ــاء فا عخــــــ "خري   حوكم  الر ــــــ
 كندا؛ جديدة"، قدمه ممثال

ــا ا من خال  الدرل    ب(  ــتبدام المتالق  بالح ام الر ــــــــ "تحريز عمليات اإلزال  لاإلنقاذ لاالســــــــ
 المسترادة فا المجا  البحري لكيان مانا بإنقاذ الر اء"، قدمه المراقب عن الجمعي  الوطني  للر اء.

http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
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                                عتدرت أن  إقرار الجمعي  الاام ، لأعربت اللجن  الرريي  عن قلق ا إزاء تزايد كمي  الح ام الر ـــــا ا، لا  -5
                                                                                  ، للمبادئ التوجي ي  للجن  بشــان تبيي  الح ام الر ــا ا كان خ وة م م   فا ســديل تزليد  62/217فا قراروا  

 جميع الدل  المرتادة للر اء بإرشادات حو  كييي  تبيي  وذه المشكل .

                                                                                          اللجن  الرريي  بارتياح أن باض الدل  تنر  ذ تدائير لتبيي  الح ام الر ــــــــا ا تت ســــــــق مع المبادئ  لالحظت   - 6
التوجي ي  للجن  بشـان تبيي  الح ام الر ـا ا ل/أل المبادئ التوجي ي  للجن  بشـان اسـتدام  أنشـ   الر ـاء البارجا 

الخــادرة عن لجن  التنســيق المشــترك  ئين الوكاالت فا األمد البايد ل/أل المبادئ التوجي ي  لتبيي  الح ام الر ــا ا 
ــا   ــتركــ (، ل/أل معيــار المنظمــ  الــدلليــ  للتوحيــد ال يــاســـــــــــ ــا ا  لجنــ  التنســـــــــــــيق المشـــــــــــ  لالمانيــ  بــالح ــام الر ـــــــــــــ

ISO 24113:2011     ــي ــا ا(، ل/أل التوصــــــ ــا ي : مت لبات تبيي  الح ام الر ــــــ  ITU-R S.1003النظم الر ــــــ
 الثائت بالنسب  لألرض( الخادرة عن االتحاد الدللا لالتخاالت.  حماي  ئيئ  المدار الساتلا 

كمـا الحظـت اللجـن  الرريـي  ـبارتـياح أن باض اـلدل  اتبـذت ـتدائير إلدرا  المـبادئ التوجي ـي  لالماـايير   -7
الماترف ئ ا دلليا بشـــــان الح ام الر ـــــا ا فا أحكام تشـــــرياات ا الوطني  ذات الخـــــل . لالحظت اللجن  الرريي  

                                                                                            ــــــا أن باض الدل  قد دع مت اليات ا الوطني  التا تحكم أنشــــــ   تبيي  الح ام الر ــــــا ا ئتايين ســــــل ات أي 
ــناع ، للضــــع قواعد تشــــريعي  لتاليمات لماايير   إشــــرافي  حكومي ، لإشــــرا  األلســــاو األكاديمي  لق اعات الخــ

 لأطر جديدة فا وذا الشان.

لالحظت اللجن  الرريي  أن لجن  التنسيق المشترك ، التا كان عمل ا األللا وو األسا  الذي استندت  -8
                                                                                                 إلـيه المـبادئ التوجي ـي  للجـن  بشــــــــــــــان تبيي  الح ـام الر ــــــــــــــا ا، قد حد ات مـباد  ـا التوجي ـي  لتبيي  الح ام 

 لكا تجسد الت ور فا ف م حال  الح ام الر ا ا.  2020الر ا ا فا عام 

لالحظت اللجن  الرريي  بارتياح أن البالصـــــ  الوافي  لماايير تبيي  الح ام الر ـــــا ا التا اعتمدت ا  -9
ــيكيا لكندا، تمك  ن جميع الج ات الم تم  من                                                                                                         الدل  لالمنظمات الدللي ، لالتا ل ضــــــــــات بمبادرة من ألمانيا لتشــــــــ

لتبيي  الح ام الر ــا ا. لأعربت اللجن                                                               االط  الع على مجموع  شــامل  لمنظم  من الخــكو  لالتدائير الراون 
الرريي  عن تقديروا لألمان  لامل ا على تحديث تلن البالصـ  الوافي  لتا دوا لمواصـل  نشـر أحدس نسـب  من ا  

 على صرح  شبكي  مبخخ  ل ذا الغرض.

لجود                                                                                   لر  ا أن ونا  حاج  إلى نظام دللا قا م على قواعد لماالج  مشــــــــــكل  الح ام الر ــــــــــا ا، لأن  -10
إرشــــــادات ملزم  على الخــــــايد الدللا من شــــــانه أن يحقق القدرة على التندن لي يل الظرلف المناســــــب  لماالج  

 المشاكل الاالمي  بب ى متسق  ليكرل الت وير الموحد لقانون الر اء. 

ــتمرار لأن  -11 ــل لتتامق باسـ ــع الماايير يجب أن تتواصـ ــاعا الدللي  الرامي  إلى لضـ ــا أن المسـ                                                                                          لر  ا أي ـ
                                                                                                  الج ود اـلدللـي  يجـب أن ت ســــــــــــــتكمـل بج ود لطنـي  من خال  اعتمـاد اـلدل  للوا ن تقنـي  لطنـي  ملزمـ  تن دق على  

 الباص. سيما أنش   ج ات التشغيل فا الق اع  جميع أنش ت ا الر ا ي  الوطني ، لال

لرأت باض الوفود أن الســياســات لاألطر التنظيمي  الوطني  لألنشــ   الر ــا ي  توفر حال ر يســيا للحد  -12
 من توليد الح ام الر ا ا. 

                                                                                              لر  ا أنه إذا لم يكن اتباع المبادئ التوجي ي  غير الملزم  قانونا لالممارســـــات الر ـــــلى كافيا ل ـــــمان  -13
ا ي  التا انت ت م مت ا لالاودة اآلمن  إلى دخو  الغالف الجوي، فقد يلزم  التبلص الراا  من األجســـــــــام الرـ ــــــــ 
 لضع صكو  أخرى ملزم  قانونا. 

ئن ج  ذات الخــــل                                                                          لر  ا أي ــــا أن من ال ــــرلري اســــتكما  أنشــــ   التبيي  التقني  لالتدائير الاالجي  -14
 مد البايد. قانوني  لسياساتي  فاال  حرصا على استدام  األنش   الر ا ي  فا األ

http://undocs.org/ar/A/RES/62/217
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                                                                                         لر  ا أنه ليس من ال ـرلري لضـع ماايير ملز م  قانونا  لتبيي  الح ام الر ـا ا فا الوقت الحاضـر  -15
ألن اسـتبدام ا يجب أن يكون مجديا ألن ن ج التبيي  من مشـكل  الح ام الر ـا ا مرتب   ئت ور التكنولوجيا ل 

 فا ضوء المقارن  ئين تكالير ا لالمنافع المترتب  علي ا.

لرأت باض الوفود أن على اللجنــ  الررييــ  القــانونيــ  أن تزيــد من ترــاعل ــا مع اللجنــ  الررييــ  الالميــ   -16
 لالتقني  ئ دف الامل على لضع ماايير دللي  ملزم  تتنال  المسا ل المتخل  بالح ام الر ا ا. 

ــا ا لعالج ا ع  - 17 يددل      الح ام ن طريق إزال لرأت باض الوفود أن مر وم التبيي  من مشــــكل  الح ام الر ــ
لسـيل  جيدة لمنع االصـ دامات فا الر ـاء. لرأت تلن الوفود أي ـا أن من الم م أن تسـجل كل الدل  جميع األجسـام  

 الر ا ي  التا ت لق ا فا الر اء البارجا، لأنه ال ينبغا إزال  أي جسم دلن موافق  مسبق  من دلل  السجل.  

لري، عند إزال  االكتظاظ فا الر ــــــــاء البارجا باســــــــتبدام التدائير لرأت باض الوفود أن من ال ــــــــر  -18
                                                                                                    الاالجي  لمشــــكل  الح ام الر ــــا ا، أن تامل الدل  لفقا  لمددأ التشــــار  فا المســــنلليات مع تباين ن اق ا، لوو 
أن  مـددأ يرتكز على اإلقرار بانه كلمـا زادت مســــــــــــــنللـي  الج ـ  الـراعـل  عن تولـيد الح ـام الر ــــــــــــــا ا، كان علي ـا 
                                                                                                          تشار  ئدلر أكدر فا أنش   إزالته مع إتاح  خدرات ا الالمي  لالقانوني  للدلدان األقل ت ورا  فا ميدان الر اء. 

                                                                                                     لر  ا أن على اللجن  الرريي  القانوني  أن تركز على المسـا ل المتالق  باال  مشـكل  الح ام الر ـا ا لتقديم   - 19
الر ــا ا فيما يتالق بالتشــكيالت الســاتلي  الكديرة، لذلن ئ دف لضــع   البدمات فا المدار لعلى مباطر توليد الح ام 

 مجموع  من المبادئ التوجي ي  األكثر ترخيال، يمكن أن تشمل ماايير تقني  لماايير لألمان لجوانب قانوني .  

لمبادئ                                                                                           لر  ا أي ـــــا أن ونا  حاج  إلى إجراء مناقشـــــات دللي  للمســـــاعدة على ت وير الماايير الواردة فا ا  - 20
 التوجي ي  للجن  بشان استدام  أنش   الر اء البارجا فا األمد البايد من المنظورين القانونا لالتنظيما.  

                                                                                            لر  ا أن المـبادئ التوجي ـي  لالماـايير الدللـي  فا مجـا  تبيي  الح ـام الر ــــــــــــــا ا لالـتدائير الاالجي   -21
يات الر ـا ي " لتحال  السـالم  الر ـا ي  ل"المبادئ ذات الخـل  تشـمل أي ـا "الممارسـات الر ـلى السـتدام  الامل

اإلرشادي  لامليات االلتقاء لالتقارب التجاري  لتقديم البدمات فا المدار" ل"الممارسات الموصى ئ ا فا مجاالت 
 التخميم لالتشغيل" لالتحاد المانا ئتنريذ عمليات االلتقاء لتقديم البدمات.

جن  الرريي  أن تناقش المســــــــــا ل القانوني  المتالق  بالح ام الر ــــــــــا ا لرأت باض الوفود أنه ينبغا لل -22
لإزالته، بما فا ذلن تاريره القانونا، لالوضــع القانونا لشــظاياه، لدلر دلل  الســجل، لالوالي  الق ــا ي  لالســي رة 

لتباات ا، بما فا على األجسام الر ا ي  التا سوف تاتدر ح اما ف ا يا، لالمسنللي  عن أنش   اإلزال  الرالي  
 ذلن المسنللي  عن األضرار الناجم  عن عمليات ماالج  مشكل  الح ام.

                                                                                        لر  ا أن من المســتخــوب لضــع قواعد إضــافي  الســتكما  أحكام القانون الدللا القا م  بشــان المســا ل  -23
ــا ا  التالي : اإلجراءات الواجب اتباع ا فا حال  ق ع الح ام غير المســـــــــجل ؛ طرا ق تحديد ق ع   الح ام الر ـــــــ

المالومات ذات الخـــــــــــل ؛ طرا ق تقييم المباطر التا تشـــــــــــكل ا ق ع الح ام  تباد لتتبا ا لتوصـــــــــــير ا، لكذلن 
الر ـــــــا ا، لكذلن أنشـــــــ   التبيي  من الح ام الر ـــــــا ا أل التدائير الاالجي  ذات الخـــــــل  أل أنشـــــــ   تقديم  

ــل  البدمات؛ توضـــــين االلتزامات المتالق  بانشـــــ   التبيي  من ا لح ام الر ـــــا ا لالتدائير الاالجي  ذات الخـــ
لأنشــ   الخــيان  فا المدار؛ الشــرلو لال را ق التا يمكن بموجد ا تنريذ عمليات التبلص من الح ام لالخــيان   

 بخورة قانوني ؛ الماايير التقني  لتنريذ التدائير الاالجي  أل أعما  الخيان .

أن ت ــع تاريرا قانونيا للح ام الر ــا ا كرئ  فريي  من األجســام                                     لر  ا أي ــا أنه ينبغا للجن  الرريي    -24
الر ــا ي ، لأن تحدد الوضــع القانونا لشــظايا الح ام الر ــا ا غير المســجل  فا أي ســجل لطنا أل فا ســجل 
ــان تنظيم حقو   ــاء البارجا، لأن تنســـــق أحكام القانون الدللا لالقوانين الوطني  بشـــ ــام الم لق  فا الر ـــ األجســـ
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ي  فيما يتالق باألجســام الر ــا ي  عام ، لليس فقم المركبات الر ــا ي ، لتنســيق اإلجراءات الدللي  لتحديد  الملك
 ق ع الح ام الر ا ا لخخا ص مساروا لتقييم مستوى األمان فا إخراج ا من المدار.

  لتبادل امع المبادئ التوجي ي  لتازيز جمع المالومات المتالق  ئرصـــــــــــد الح ام الر ـــــــــــا ا  شـــــــــــياالتم -25
ــتبدام التكنولوجيا   ــجع الامل على ت وير لاســ ــروا، ر  ا أنه ينبغا للدل  لالمنظمات الحكومي  الدللي  أن تشــ                                                                                                       لنشــ

 المناسب  ل يا  لرصد لتوصي  البخا ص المداري  لالمادي  للح ام الر ا ا.

حوا  الر ــــاء لإدارة حرك  المالومات المتالق  بمارف  أ  تباد                                           لر  ا أي ــــا أن من الم م إنشــــاء اليات تســــ ل   - 26
ــاء لتوجـيه إـنذارات ـبالمبـاطر المحتمـل  للح ـام إلى الدـلدان ذات الـقدرات المحـدلدة على تتبـاه، لأـنه  المرلر فا الر ـــــــــــ

 يمكن إنشاء مركز دللا لتباد  المالومات بشان األجسام الر ا ي  لالح ام الر ا ا فا وذا الخدد. 

لتج يز الديـانـات للعا بـااللتزامـات  تبـاد لن دللا بشـــــــــــــــان نظم                                  لر  ا أنـه ينبغا أن يكون ونـا  تاـا -27
 المتالق  بإجراءات اإلخ ار لالتبيي . 

                                                                                        لر  ا أي ـا أن تحديد األجسـام الر ـا ي  أمر م لوب ألغراض إدارة حرك  المرلر فا الر ـاء لاإلزال   -28
 يات تباد  المالومات.الرالي  للح ام، لوو ما يمكن تح يقه من خال  تحسين إجراءات التسجيل لال

ــ  أن تحظر الـتدمير المتامـد   -29 ــاء فا اللجـن  لالكـياـنات البـاصــــــــــــ لأوـاـئت باض الوفود ـبالـدل  األع ــــــــــــ
لألجســـــام الر ـــــا ي  من أي نوع باعتباره خ را على اســـــتدام  أنشـــــ   الر ـــــاء البارجا فا األمد البايد، أل أن  

 تالق عمليات التدمير تلن أل تمتنع عن ال يام ئ ا.

ــا، لإن كان من الممكن  -30 ــا ي ، التا تحدس عرضـــ ــام الر ـــ ــي رة على األجســـ                                                                                    لر  ا أن حاالت فقدان الســـ
 ترادي ا، تشكل أي ا ت ديدا لالستبدام اآلمن لالمستدام للر اء البارجا. 

اللجن  الرريي  على دعوة الدل  األع ـــــــــاء فا اللجن  لالمنظمات الحكومي  الدللي  التا تتمتع  لاترقت -31
خــر  مراقب دا م لدى اللجن  إلى مواصــل  اإلســ ام فا البالصــ  الوافي  لماايير تبيي  الح ام الر ــا ا التا  ب 

                                                                                                     اعتمدت ا الدل  لالمنظمات الدللي ، ئتقديم مالومات عم ا اعتمدته من تشـــرياات أل ماايير بشـــان تبيي  الح ام 
ــتبدام النموذ  ا ــا ا أل ئتحديث تلن المالومات، لذلن باسـ ــا    لاترقتلماد ل ذا الغرض. الر ـ                       اللجن  الرريي  أي ـ

ــاء فا األمم المتحدة إلى اإلســـــ ام فا تلن البالصـــــ  الوافي ، لشـــــج ات                                                                                            على دعوة جميع الدل  األخرى األع ـــ
 الدل  التا لدي ا لوا ن تنظيمي  أل ماايير من وذا القديل على تقديم مالومات عن ا.

 


