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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي 
 في األغراض السلمية 
 اللجنة الفرعية القانونية
 الدورة الحادية والستون 

 2022نيسان/أبريل  8 –آذار/مارس   28فيينا، 
 *من جدول األعمال المؤقَّت 6البند 

 حالة معاهدات األمم المتحدة الخمس المتعلقة 
    بالفضاء الخارجي وتطبيقها 

 التشكيالت الساتلية الكبيرة والضخمة تسجيل   
 

 ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة  
 

 مقدمة  - أول  
في الدورة الســــــتين للفنع الارقيع الةانلنيع التاجنع للفنع ا ــــــتاداا الافــــــاض الاارجي في األ را  الســــــلميع،   - 1

مناهدات األمم المتحدة الامس المتنلةع جالافاض الاارجي  ، اتاق الاريق النامل المنني جحالع  2021المنةلدة في عاا  
وتطبيةها على أن تند األمانع وثيةع تتفــمن صاءــاضات ومنللمات عن ممار ــات الدول المتنلةع بتســفيل الت ــ ي ت  

ن المرفق األول(، من أجل تةديمها صلى اللفنع الارقيع  م   14اةرة  ، ال A/AC.105/1243الســــــاتليع الوبيرة والفــــــامع   
 في دورتها الحاديع والستين. 

وهذه اللثيةع، التي أعدتها األمانع ا ــــــــــتفاجع لذلب الطلن، قخارة عن ملات للممار ــــــــــات التي تتخنها  -2
دى األمين الناا الافــاةيع المتمةلع في الت ــ ي ت الســاتليع الوبيرة والفــامع لالدول في مفال تســفيل األجســاا  

 .(16-جاض  د  1721  النامعقرار الفمعيع  أو وفةا التااقيع تسفيل األجساا المطلةع في الافاض الاارجي

وبما أن ممار ـــــات التســـــفيل التي تنتمدها الدول تتطلر مق مرور اللقت، جما في ذلب من ق ل تنايذ قرار   - 3
المننلن "تلصــــــيات ج ــــــرن تنليل ممار ــــــع الدول والمنلمات الح لميع الدوليع في تســــــفيل    101/ 62الفمعيع النامع  

 . 2015األمانع تحليلها لممار ات الدول على التسفي ت المةدمع منذ عاا    قءرت األجساا الافاةيع"، فةد  
  

__________ 

 * A/AC.105/C.2/L.319. 

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1243
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http://undocs.org/ar/A/RES/62/101
http://undocs.org/ar/A/RES/62/101
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.2/L.319


 A/AC.105/C.2/L.322 

 

2/7 V.22-00459 

 

 ممارسات التسجيل -ثانيا 
 التشكيالت الساتلية -ألف 

مع" جديد نســبيا، فالت ــ ي ت الســاتليع زــ لت جلضا ال يتفلأ من  ر م أن مءــطل" "ت ــ يلع  ــاتليع  ــا -4
األن ـطع الافـاةيع لما يةرم من  ـتع عةلد. والت ـ ي ت المسـتادمع أل را  االتءـاالت، واللقايع من الولار  

كل  وإدارتها، ورصد األر ، واألرصاد الفليع، واألمن اللطني، والم اع، وتنميع النللا والتونلللجيا منت رة في
 أ س الحفارة المناصرة. هي من بينم ان و 

، رقءـت الهياات التنليميع للجلد ت ـ ي ت تفـم ع ـرات اأال  أو ماات اأال  2015ومنذ عاا   -5
من السـلاتل الناملع. ووفةا لمنللمات الن ـر المسـبق المةدمع صلى االتحاد الدولي ل تءـاالت والمنللمات المةدمع 

يع اللطنيع وو ــــــاةم ايع ا، يتراوا عدد الســــــلاتل الم لنع لت ــــــ يلع واادة اأن ما بين عدة صلى الهياات التنليم
ــاتل. وفي اللقت الحالي، أععلن عن أنةر من    300  000 ـــــلاتل وأنةر من   ــاتليع يتفاو  عدد   50 ـــ ــ يلع  ـــ ت ـــ

ات  ير ا لميع، وهي   ـاتل. وتافـق جميق هذه الت ـ ي ت تةريخا يدارة هيا  100السـلاتل الناملع التي تولنها  
 تةدا قدمات االتءاالت التفاريع أو قدمات رصد األر .

ــاض الاارجي  -6 ــؤوليات الدول ييما يتنلق جرن ـــــطع الهياات  ير الح لميع في الافـــ وبالتالي، فردوار ومســـ
 الافاةيع التي ت غلها هذه الهياات توتسي أهميع متلايدة.التي تؤدي صلى تسفيل األجساا 

  
 ة الهيئات غير الحكومية في الفضاء الخارجيأنشط -باء 

تنت المادة الســاد ــع من مناهدة المخادم المنلمع لن ــاطات الدول في ميدان ا ــتو ــا  وا ــتاداا الافــاض   - 7
 على ما يلي:   الاارجي، جما في ذلب الةمر واألجراا السماويع األقرى 

تترتن على الدول األطرا  في المناهدة مـسؤوليع دوليع عن النـ اطات الةلميع المخاـزرة في الاـفاض  
الاارجي، جما في ذلب الةمر واألجراا الســــماويع األقرى،  ــــلاض جازــــرتها الهياات الح لميع أو  ير الح لميع، 

رة في هذه المناهدة. وتراعي الدولع المننيع الطر  في  وعن ترمين مخازرة   الن اطات الةلميع وفةا للمخادم المةرَّ
ــاض الاارجي، جما   ــاطات الهياات  ير الح لميع في الافـ ــتمر على ن ـ ــرا  المسـ المناهدة فر  ايجا ة وايزـ

لاـفاض الاارجي، جما في  في ذلب الةمر واألجراا الـسماويع األقرى. وفي االع ـصدور النـ اطات المخاـزرة في ا 
ذلب الةمر واألجراا السماويع األقرى، عن صادى المنلمات الدوليع، تولن هذه المنلمع، مق الدول التي تولن  

 م تركع فيها وأطرافا في المناهدة، هي صااخع المسؤوليع عن التلاا أا اا المناهدة. 

مســـــــؤولع عن ايذن األطرا   ي، فالدول وبالتالي، فلفةا للمادة الســـــــاد ـــــــع من مناهدة الافـــــــاض الاارج -8
؛ وت ـــمل هذه جا ـــتمرار ايزـــرا  عليهاعن  جرن ـــطع الافـــاض الاارجي التي تفـــطلق ج  هيااتها  ير الح لميع و 

الهياات االيا مؤ ـــــســـــات أناديميع ومنلمات  ير ربحيع وزـــــركات قاصـــــع. وقد زـــــددت اللفنع على أهميع هذا 
من المخادم التلجيهيع ج ــــرن ا ــــتدامع أن ــــطع الافــــاض الاارجي في األمد   3-المطلن، وال  ــــيما في المبدأ أل 

 والمرفق الةاني(.  163، الاةرة A/74/20   2019الخنيد التي اعتمدتها اللفنع في عاا  

ويتم هذا ايزرا  عملما من ق ل تطلير آليات قانلنيع وطنيع تسنها الدول. ومن الممار ات ال اةنع  -9
 بين الدول ربم هذه األيات جالتلاماتها المتنلةع بتسفيل األجساا الافاةيع.

لتلب المتطلخات التناهديع ي ــــــــــــمل طاةاع وا ــــــــــــنع من الحاالت: يخن  الدول لديها   ير أن تنايذ الدول  - 10
ــلع من الهياات  ير الح لميع، في اين ال تلجد لدى  ــترص الحءـــــلل على منللمات ماءـــ آليات تنليميع متينع ت ـــ

 على دول أقرى أي آليـات تنليميـع من هـذا الةبيـل. وقـد تولن ـلدى جن  اـلدول ت ــــــــــــــرينـات وطنيـع ال تنطبق صال 

http://undocs.org/ar/A/74/20


A/AC.105/C.2/L.322 
 

 

V.22-00459 3/7 

 

ــاةيع التي تمللها الح لمع جلةيا أو كليا. ونتيفع لذلب، قد تولن لدى دولع ما آليات تنليميع ماتلاع   ــاا الافـــ األجســـ
 لألن طع الافاةيع الح لميع و ير الح لميع. 

 لــدى جن  الــدول آليــات تنليميــع وطنيــع من هــذا الةبيــل، ولونهــا قــد تؤكــد    تلجــد وبــاي ـــــــــــــــافــع صلى ذلــب،   - 11
ــؤوليع  مق   ــطلق بها هيااتها  ير الح لميع، أن  في اين أن الدولع تتحمل المسـ ــطع التي تفـ ــخع لخن  األن ـ ذلب، جالنسـ

 الدوليع جملجن المادة الســــــاد ــــــع وتحتاي أيفــــــا جاللاليع وايزــــــرا  وفةا للمادة الةامنع من مناهدة الافــــــاض الاارجي،  
ل" وال "الســــلطع المطلةع" أل را  اتااقيع المســــؤوليع الدوليع عن  وال "دولع الســــف   فهي في اللاقق ليســــت "الدولع المطلةع" 

وإعادة الم اين  ، أو اتااقيع التســـــفيل، أو اتااا انةاذ الم اين الافـــــاةيين  األ ـــــرار التي تحدثها األجســـــاا الافـــــاةيع 
. وفي هذه الحاالت، في اين يم ن تةديم منللمات عن األجساا  الافاةيين ورد األجساا المطلةع في الافاض الاارجي 
ــغلها هياات  ير ا لميع صلى ا  ــاةيع التي ت ــــــــ ــاض  الافــــــــ ــرة من مناهدة الافــــــــ ألمين الناا جملجن المادة الحاديع ع ــــــــ

ــاةيع المننيع  ير مســــفلع جملجن اتااقيع التســــفيل أو قرار الفمعيع النامع   ــاا الافــ جاض    1721الاارجي، تلل األجســ
 . ( 16-  د 

ــير صلى أنها، وإن كانت الدول المطلةع ألنها قدمت قدمات  ير أن دوال أقرى تتخق نهفا   -12 ــا وت ــ منانســ
صط ا، فإنها ليســـــت دول الت ـــــغيل. ومن المم ن أن تســـــفل هذه الدول كل جســـــم من األجســـــاا الافـــــاةيع التي  

 تطلةها لااةدة الدول الم تريع األقرى من منطلق المساهمع في  يادة الاناليع النمليع للمناهدات.

ــاةيع األناديميع ونلرا   - 13 ــيات لألن ــــطع الافــ ــا أال تولن  و/أو    للطاجق المتندد الفنســ التفاريع، من المم ن أيفــ
دولع ما على علم جاألن ـــطع الافـــاةيع التي تفـــطلق بها هياع  ير ا لميع تلجد داقل واليتها. وفي جن  الحاالت،  

ــير الهيـاات  ير الح لمـيع صلى الناـةات النـالـيع   أو فترات االنتلـار الطليـلع التي ينطلي عليهـا    ع المتحمَّـليم ن أن ت ـــــــــــ
ــاةيع التاجنع لها لدى دولع أقرى من ق ل   ــاا الافــ ــفيل" األجســ ــخام القتيارها "تســ ــلل على صذن من دولها كر ــ الحءــ
زـــــــــــــركع فرقيع. بيد أن  يم ن أن تن ـــــــــــــر ااالت ال تولن فيها الدولع التي تلجد بها ال ـــــــــــــركع الارقيع على علم فنلي  

ع الافـــــــاةيع التي تفـــــــطلق بها الهياات  ير الح لميع التاجنع لها، وبالتالي فهي ال ترذن بتلب األن ـــــــطع وال  جاألن ـــــــط 
 ت ر  عليها. 

وا ـتنادا صلى المناق ـات التي جرت مق جهات التنسـيق اللطنيع ج ـرن تسـفيل األجسـاا الافـاةيع، يبدو  -14
اد على الهياات  ير الح لميع يب غ الح لمات المننيع  أن الممار ـع النامع التي تتخنها الدول تتمةل في االعتم

جـرن أن ــــــــــــــطـع تلـب الهياـات تتطلـن ايذن بهـا وايزــــــــــــــرا  عليهـا، جمـا في ذلـب صيـدا  مل  لـدى االتحـاد الـدولي 
تســــفيل . وفي جن  الحاالت، يم ن أن تلد  دولع ما مل  اتالتردد وتنســــيق ل تءــــاالت من أجل تاءــــيت

 ـــــاتليع لدى االتحاد الدولي ل تءـــــاالت ولونها قد ال تولن دولع الســـــفل جالنســـــخع للســـــلاتل الملجلدة في زـــــخ ع 
 ال خ ع.

ــات بين الــدول المطلةــع المطللبــع جملجــن الاةرة   - 15 ــافــع صلى ذلــب، قــد ال تنةــد في اللاقق المنــاق ــــــــــــ    2وبــاي ــــــــــــ
ــ ــاا من المادة الةانيع من اتااقيع التســـــــفيل من أجل الكياا ج ـــــــ ل م ـــــ ترك بتحديد دولع الســـــــفل ييما يات أاد األجســـــ

ــاةيع. وقد تولن هناك   ــتري قدمع  الافـــ ــق، جما في ذلب عدا علم دولع ما جرن هياع وطنيع ت ـــ ــخام ماتلاع لهذا الل ـــ أ ـــ
ــارة الهياع  ير الح لميع صلى أن   ــرلع مق الدولع األقرى، أو صزــ ــاةي، أو اقتيار دولع ما عدا صثارة المســ ــم ففــ صط ا جســ

أقرى  تتللى المسؤوليع دون علم تلب الدولع أو ملافةتها. ور م أن األمر ال يتنلق جممار ع ملادة، يخن  مةدمي   دولع 
قدمات ايط ا قد بدأوا ي ـــــــــترطلن على الهياات  ير الح لميع التي ت ـــــــــتري قدمات ايط ا تةديم وثاةق تةبت أن  

 الافاةي جمفرد و ن  في المدار عند اقتتاا قدمات ايط ا. الدولع التي لها اللاليع على تلب الهياع  تسفل الفسم  
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 تسجيل األجسام التي تديرها هيئات غير حكومية -جيم 
 أع ه، ال يلجد في المادة الســــــــاد ــــــــع من مناهدة الافــــــــاض الاارجي   7نما أزــــــــير صلى ذلب في الاةرة  -16

الهياات الح لميع أو  ير الح لميع. وبالمةل، أي تمييل بين المسـؤوليع عن األن ـطع الافـاةيع التي تفـطلق بها 
ال يلجد تمييل في اتااا اينةاذ واتااقيع المســـؤوليع واتااقيع التســـفيل بين األجســـاا الافـــاةيع التي ت ـــغلها هياات 

 ا لميع و ير ا لميع.

ــا هل مبين في الاةرات   - 17 ــ ، كمـ ــ  15صلى    11 ير أنـ ــع اللطنيـ ــات التنليميـ ــن األيـ ــد تســــــــــــــتلعـ ع  أع ه، قـ
ــر عم  جالاةرة   ال  أو  ــاةيع تاجنع لهياات  ير ا لميع في الســـــفل اللطني المن ـــ ــاا ففـــ من   1تســـــتلعن صدراا أجســـ

 المادة الةانيع من اتااقيع التسفيل، الذي تحال من  المنللمات صلى األمين الناا وفةا للمادة الراجنع من تلب االتااقيع. 

جق لهياع  ير ا لميع في السـفل اللطني لدولع ما، يم ن وفي الحاالت التي يسـفل فيها جسـم ففـاةي تا  - 18
أن تاتل  ممار ــــع التمييل بين هذا الفســــم واألجســــاا الافــــاةيع الح لميع التاجنع للدولع. وفي قرار الفمعيع النامع  

ممار ـــاتها التســـفيليع منللمات تتنلق جالتغيير في ايزـــرا  على الفســـم  ، دعيت الدول صلى أن تدرا في  101/ 62
الافـــاةي، جما في ذلب تحديد هليع المالب أو الم ـــغل الفديد، وهي المنللمات التي تحال أيفـــا صلى األمين الناا.  

ي مدار،  وفي ذلب الةرار، أوصـت الفمعيع أيفـا جرن ، في أعةام تغير الفهع الم ـرفع على جسـم ففـاةي ملجلد ف 
ــاض الاارجي، المنللمات اللاردة أع ه صلى األمين الناا   ــع من مناهدة الافـــ ــاد ـــ تةدا الدولع المننيع، وفةا للمادة الســـ
في اال عدا وجلد دولع  ـــــفل. وبالتالي، يم ن للدولع التي لها واليع على الهياع  ير الح لميع التي تملب جســـــما  

 م الافاةي اتى وإن لم ي ن مسف  من قبل. ففاةيا يلجد في المدار أن تسفل ذلب الفس 

ــاض  101/ 62 أ( من قرار الفمعـيع الـناـمع    5وعلى النحل المطللم في الاةرة   - 19 ، أعـد م ـتن زـــــــــــــؤون الافـــــــــــ
ــى جرن تةدمها الدول. وبا  ــد المنللمات التي يلصـــــ ــفيل نملذجيع تفســـــ ــتمارة تســـــ ــافع صلى المنللمات  الاارجي ا ـــــ ي ـــــ

، تتي" اال ــتمارة أيفــا للدول أن تةدا طلعا منللمات أقرى، جما في ذلب هليع  101/ 62الملصــى بها جملجن الةرار  
 مالب الفسم الافاةي وم غل . 

  83,7الح لميع تملب أو ت ـــــــــــــغل نســـــــــــــخع  ، كانت الهياات  ير  2021كانلن األول/ديســـــــــــــمبر    31واتى   - 20
 ـات  تةريخا.    4  980والخالغ عددها    2015كانلن الةاني/يناير    1الماةع من السـلاتل المطلةع في مدار أر ـي منذ   في 

 ـاتل( قخارة عن  ـلاتل تفاريع، في اين    3  300في الماةع  ما يةرم من    91,5ومن بين هذه السـلاتل، كانت نسـخع  
 يرها من الويانات  ير  نها قخارة عن  ـــلاتل تاجنع لمؤ ـــســـات أناديميع ومنلمات  ير ربحيع، و في الماةع م   8,5أن  

 . التفاريع 

  2015التي  فلت أجساما ففاةيع منذ عاا   59في الماةع من الدول ال  64وفي اللقت الحا ر، قدمت  - 21
األجســـــــاا. وقد أو ـــــــحت جن  الدول أن المالب  م ـــــــغلع لهذه  و/أو    أ ـــــــماض هياات  ير ا لميع بلصـــــــاها مالوع 

دول قليلع منللمات عن المالب والم ــــغل على الســــلاض عندما    والم ــــغل هياتان ماتلاتان داقل دولع واادة، وقدمت 
(. وفي صادى Nusatتنلق األمر بهياتين مناءـــــــلتين تاجنتين لدولتين ماتلاتين  مةل تســـــــفيل أورو لاي لســـــــلاتل  

ــاةيع متنددة  الحاالت، تللت صادى ا  ــاا ففــ ــؤوليع تســــفيل أجســ ــةع لم ــــرو  علمي، مســ ــاها الهياع المنســ لدول، بلصــ
 (. QB50التسفي ت التي قامت بها بلفي ا في صطار م رو    أي تديرها مؤ سات أناديميع في دول أقرى   

  ل مةوأزـــــــارت عدة دول أيفـــــــا في اللجياع النامع للفســـــــم الافـــــــاةي صلى أن  ملج  أل را  تفاريع   -22
ــخع لألر "( أو جلض من برنام  أناديمي   ــاالت ثابت جالنســــــ ــاتل تفاري ل تءــــــ ــاتل نانلي للخحل  مةل " ــــــ " ــــــ

 الفامعيع وراديل الهلاة"، على  بيل المةال(.
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 ممارسات تسجيل التشكيالت الساتلية الكبيرة والضخمة -دال 
السـفل في كةير من األايان صلى أن الفسـم جلض عند تسـفيل األجسـاا الافـاةيع المننيع، ال ت ـير دول  -23

 من ت  يلع  اتليع كبيرة أو  امع.

ومق ذلب، كانت هناك ااالت أزارت فيها الدول صلى أن الفسم الافاةي هل جلض من ت  يلع صغيرة يديرها   - 24
ا في تســفي تها  (. وأزــارت الدول أيفــGlonassم ــغل وااد داقل تلب الدولع  مةل تســفيل االتحاد الرو ــي لســلاتل  

،  NigeriaSat-2صلى أن األجســاا المننيع جلض من ت ــ ي ت صــغيرة متنددة الفنســيات  مةل تســفيل نيفيريا لســاتل  
 مق ايزارة صلى أن  جلض من ت  يلع  اتليع لرصد الولار (. 

النامع   وبناض على ذلب، وا ـــــــــــتنادا صلى المنللمات المةدمع جملجن اتااقيع التســـــــــــفيل أو قرار الفمعيع -25
ــاةي (16-جاض  د  1721 ــم الافـــ ــاتليع كبيرة أو  ـــــامع.  ، ال يم ن تحديد ما صذا كان الفســـ ــ يلع  ـــ جلضا من ت ـــ

 .(1 ولذلب، يطلن من الم تن ا تاداا منللمات " ير ر ميع" لتحديد ذلب

في الماةع من السلاتل المطلةع في مدار أر ي    66,0، كانت نسخع  2021كانلن األول/ديسمبر    31واتى   - 26
  ـــــــــات  قريخا مرتخطع بت ـــــــــ ي ت  ـــــــــاتليع كبيرة و ـــــــــامع.    4  980والخالغ عددها    2015كانلن الةاني/يناير    1منذ  

 ـاتل.    1  000تةريخا( تاجنع لت ـ ي ت تفـم أنةر من    2  350    في الماةع   71,2ومن بين هذه السـلاتل، كانت نسـخع  
 . ( 2  في الماةع   93 اتل،  فلت نسخع    1  000و   100 ات  مرتخطا بت  ي ت تفم ما بين    950ومن بين نحل  

 في الماةع.   94 اتل،  فلت نسخع    1  000 ات  مرتخطا بت  ي ت تفم أنةر من    2 350ومن بين نحل   - 27

ى المنللمات اللاردة أع ه، ي اي الم تن أن  ال يلجد فرا ملحلظ بين ممار ــات التســفيل التي  وا ــتنادا صل  - 28
ــم أقل من   ــ ي ت تفـ ــاتل منارد وتلب التي تتنلق بت ـ ــاتل.    1  000تتخنها الدول ييما يات الخنةات التي تتنلق جسـ  ـ

جل ا ـــتينام أنبر عدد من تســـفي ت  وي اي الم تن أن دولع الســـفل قد تغير ممار ـــاتها النامع في التســـفيل من أ 
 األجساا الافاةيع. 

ــتادا منلم الدول االيا التلقيت النالمي المنســـق في المنللمات   -29 ــاةيع، تسـ ــاا الافـ وعند تســـفيل األجسـ
من المادة الراجنع من اتااقيع التسفيل، على النحل الملصى ج  في قرار الفمعيع  3و 1المةدمع جملجن الاةرتين 

. وبالمةل، تةدا منلم الدول أيفـــــا الاءـــــاةت المداريع األ ـــــا ـــــيع جالدقاةق واللادات المتريع  62/101النامع 
 على النحل الملصى ج  في الةرار.

مها صلى من المادة الراجنع من اتااقيع التســـــفيل تنت على المنللمات التي ينخغي تةدي 1ومق أن الاةرة  -30
ــاييع التي قد تر ن في تةديمها.   2األمين الناا، فالاةرة  من هذه االتااقيع تســــــم" للدول بتحديد المنللمات اي ــــ

وفي اللقت الحا ــر، تةدا منلم الدول منللمات عن مالب الفســم الافــاةي و/أو م ــغل ، وإن كان من المم ن  
ا تةدا الدول في جن  األايان منللمات عن  لتلب الممار ـــــــــــع أن تاتل  على أ ـــــــــــاس كل االع على ادة. كم
 عنلان الملقق ال خ ي للمالب/الم غل واتى بيانات االتءال ج .

ــاةيع التي تطلةها لااةدة  - 31 ــاا الافـ وتدرا جن  الدول التي تةدا قدمات صط ا تفاريع منللمات عن األجسـ
النم ض األجـاـنن. وفي اين أن جن  اـلدول تـةدا منللـمات ممـاثـلع لتـلب التي تـةدمهـا في تســــــــــــــفي تهـا، ـقد ال تـةدا 

__________ 

 ( الذي تتنهده  Space-Trackالر ميع" في الملقق ال خ ي لمؤ سع الرصد الافاةي  تتمةل المءادر الرةيسيع للمنللمات " ير  (1  
 الةلات الافاةيع األمري يع، والهياات الح لميع المننيع بتنليم األن طع الافاةيع/االتءاالت، واالتحاد الدولي ل تءاالت،  

 والمةاالت ايع ميع، والملاقق ال خ يع لهلاة الافاض. 

 .  2019في عاا  CubeSat" ن رت انط قا من  اتل  spriteجسم من نل  "  100ي مل هذا الرقم ت  يلع م لنع من الالي ال  (2  
وبما أنها أصغر من أن تعتنةن في مدار أر ي وبةيت في المدار لاترة قءيرة فةم، فهي ال تلهر في أي مءادر مرجعيع للبيانات،  

 وبالتالي فهي لم تسفل.

https://undocs.org/ar/A/RES/1721%20(XVI)
https://undocs.org/ar/A/RES/1721%20(XVI)
http://undocs.org/ar/A/RES/62/101
http://undocs.org/ar/A/RES/62/101


 A/AC.105/C.2/L.322 

 

6/7 V.22-00459 

 

ــيع عن الملعد الذي جرى يي  ايط ا واألج  ــا ـ ــلى منللمات أ ـ ــير  دول أقرى  ـ ــاةيع التي أطلةت. وت ـ ــاا الافـ سـ
 تلب الدول صلى أن المنللمات المةدمع عن األجساا الافاةيع األجنبيع ال ت  ل تسفي  لتلب األجساا. 

ــاتليع كبيرة  -32 ــ ي ت  ــ ــاها جلضا من ت ــ ــاةيع التي عرفهفت بلصــ ــاا الافــ  وي اي الم تن أن جن  األجســ
هياع  ير الح لميع  أو الدولع التي تتللى صدارة زــخ ع الســاتل لدى لم تســفل، ر م أن الدولع التي تر ــســت فيها ال

أي أجســــاا ففــــاةيع ر م  جنداالتحاد الدولي ل تءــــاالت( طر  في اتااقيع التســــفيل. ولم تســــفل جن  الدول 
جسـاا نلنها أطرافا في االتااقيع. وفي ااالت أقرى، تلاصـل دولع السـفل تسـفيل األجسـاا الافـاةيع جا ـتةناض األ

 كبيرة. تالمرتخطع بت  ي 

ومن الالارا التةنيع الهامع بين الت ـ ي ت الوبيرة والت ـ ي ت الفـامع أن ، في اللقت الحا ـر، عادة  -33
ما "تفمَّق" الت ــ ي ت الوبيرة تدريفيا، أي أن عددا قلي  من الســلاتل يطلق في وقت وااد، في اين أن عمليات 

 ــات    60صلى   30الفــامع تاءــت للت ــ يلع وتترل  من دفنات كبيرة تتولن من  صط ا الت ــ ي ت الســاتليع 
ــرا على ما صذا  تطلق في زــــــ ل كتلع كبيرة. ومن المرج" أن يؤثر هذا االقت   في اييةا  واألعداد ترثيرا مخازــــ

 نانت الدولع  تندل ممار ات التسفيل التي تتخنها.

وفي اللقت الحاـ ر، ور م أن عددا من الهياات  ير الح لميع قد بدأت في صط ا ـ لاتل تاجنع لتـ  ي ت   - 34
التاجنع للمملوع    OneWebفإن دولتين فةم أطلةتا  ــات ت جرعداد كبيرة: ت ــ يلع     ــاتل،   1  000تتولن من أنةر من  

التاجنع لللاليات    SpaceX Starlink، وت ــــ يلع  ات   ــــ  394  المتحدة لبريطانيا النلمى وأيرلندا ال ــــماليع، التي تفــــم 
 من السلاتل.   1  944تفم  التي    المتحدة األمري يع، 

وفي كلتا الحالتين،  ادت الدول من وتيرة المنللمات التي تةدمها وا ــتادمت جداول بيانات جءــيغع   -35
spreadsheet    ا منللمات ص ـــــــــــــاييع، مةل عنلان الملقق ال ـــــــــــــخ ي في تةديم منللمات التســـــــــــــفيل. كما تةدَّ
التاريخ الذي  ــتءــل يي  الســلاتل صلى مدارها المةءــلد، أو التاريخ الذي  ــينلد يي  الفســم صلى  للم ــغل، أو

 لألر .  الغ   الفلي 

اتها النامع في مفال التســــــفيل من أجل  أع ه، قامت جن  الدول بتنكي" ممار ــــــ  33وكما للاي في الاةرة   - 36
ا ــتينام الندد المتلايد من التســفي ت، ولم يتفــ" للم تن وجلد فرا ملحلظ في ممار ــات التســفيل بين تســفي تها  
للســــــلاتل المناردة وتســــــفي تها للت ــــــ ي ت الســــــاتليع الوبيرة والفــــــامع. وي اي الم تن أن ، نلرا للم ــــــانل المتنلةع  

ةَّن مق  ــــاتل منين عند صط ا  ــــلاتل متنددة في ناس اللقت، فةد يحد  ترقير طقيي في تةديم  جمطاجةع جســــم متن 
المنللمات  أياا أو أ ـــــــابيق( في اللقت الذي تنطى يي  التســـــــميات الدوليع للســـــــلاتل. وي اي الم تن أيفـــــــا في هذا  

 د ايط ا. السياا أن التسفي ت التي تةلا بها دول أقرى قد تستغرا زهلرا أو  نلات جن 
  

 ملخص  - ثالثا  
عملما، ال تتغير ممار ـــات التســـفيل التي تتخنها الدول عندما تســـفل  ـــلاتل مناردة أو  ـــلاتل متنددة  -37

ن ت ــ ي ت كبيرة و ــامع. وقد اتاذت جن  الدول قطلات ال ــتينام الندد المتلايد من التســفي ت، مةل  تولفه
ــ  ــتاداا زـــــــ ــيغع جداول البيانات   يادة وتيرة تةديم المنللمات، جا ـــــــ  يرها من (، و spreadsheetل جدولي/صـــــــ

 .التدابير

 ولم تسفل جن  الدول األطرا  في االتااقيع األجساا الافاةيع التاجنع لها لدى األمين الناا. -38

تي تتخنها  ال وقد قامت الدول التي أطلةت جالانل ماات السـلاتل التاجنع لت ـ ي ت  ـامع جمراجنع الممار ـات   - 39
 في مفال التســــــــــفيل جءــــــــــلرة ا ــــــــــتخاقيع،  ــــــــــلاض من ايا تلاتر تســــــــــفي تها أو الطريةع التي تةدا بها المنللمات.  

 ت اورت تلب الدول مق األمانع ج رن أففل السبل لتةديم المنللمات، وهي تنمل بن اص على صةل تلب الممار ات.   وقد 
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الهياات  ير الح لميع التاجنع لها ت ـغيل ت ـ ي ت كبيرة أو  ـامع ويبدو أن جن  الدول التي تنتلا   -40
 ال تلجد لديها ت رينات وطنيع منا خع تةبت االمتةال للمادة الساد ع من مناهدة الافاض الاارجي.

ــافع -41 ــارك فيها دول متنددة  وباي ــــ ــا أن هناك جن  الحاالت التي ت ــــ صلى ذلب، يتفــــــ" للم تن أيفــــ
 ــاريق الت ــ ي ت الســاتليع يســار عن عدا االمتةال على نحل  ير مةءــلد للمادة الةانيع  م ــرو  وااد من م في

 من اتااقيع التسفيل.
 


