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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي
 في األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 الدورة الستون 

 2023شباط/فبراير   17-6فيينا، 
   

 مشروع التقرير   
 

 إضافة   
 

 الحطام الفضائي  - خامسا  
من جــدوا األامــاا، الم ن      7نظرت اللعنــع العرة ــع فب البنــد    77/121وفقــا لقراا العمة ــع ال ــامــع   -1

 "الحطام العضائب".

ــبـان ـا و لمـان ـا واـاندــــــــــــــتـا  واي او  وتـايلنـد  من جـدوا األامـاا ممِّلول     7وتكلَّم فب إطـاا البنـد   -2 إســــــــــــ
ع( والمكدـ   والمملكع المتحدة لبر)طان ا ال ظم  و يرلندا الب ل عاا)–وسـل فان ا واليـين وفرندـا وفنالو)  هجمي ا)ع

. و ثناء التبادا ال ام لآلااء،  لق  ممِّل  دوا  اضـاء  رر   ضضـا ملمات تت ل   الشـمال ع وني ي)لندا واليند وال ااا 
 بيذا البند.

 واستم ت اللعنع العرة ع لل روض اإلضضاح ع ال لم ع والتقن ع التال ع: -3

مه ممِّلول مندا؛ CanX-7العدم العضائب "ا دة  ه (   إل  الغ ف الع ي"، قدَّ

 ل فرندا؛مه ممِّلو "، قدَّ 2022"الحطام العضائب فب فرندا فب اام   هب( 

ــائب ال  ســـــــ مع المرمبات العضـــــــائ ع فب المداا والتدابير المضـــــــادة"   هج(   "رطر الحطام العضـــــ
 مه ممِّل اليين؛قدَّ 

 لع جمي ا)ع م ا)ا؛مته ممِّلو " نشطع جمي ا)ع م ا)ا فب معاا الت ة ع اأح اا العضاء"، قدَّ  هد( 

ــائب واألنشــــــــــــــطـع المت لـقع ـاه فب ال  ـضات المتحـدة"،  ههـ(  ــأ  بيـيع الحطـام العضــــــــــــ  "تحـديِـّات اشــــــــــــ
مه ممِّلو   ل ال  ضات المتحدة؛قدَّ

http://undocs.org/A/RES/77/121
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"التقر)ر الدـــــــن ي للعنع التندـــــــي  المشـــــــترمع بين ال ما ت والم ن ع االحطام العضـــــــائب ل ام   هو( 
 مه مراقب ومالع العضاء األواوا ع؛" قدَّ 2022

معلس ا ســــــتشــــــااي لعيل العضــــــاء للي  ــــــع ال ا  ع لم ايير تي    الحطام  "اســــــت راض ال هي( 
مته العضــائب اليــاداة ان لعنع اســتيدام العضــاء اليااجب فب األلراض الدــلم ع: ما هب اليط ات القادمع " قدَّ 

 المراقبع ان المعلس ا ستشااي لعيل العضاء.

االحطام العضـــــائب، واأما  األجدـــــام العضـــــائ ع  وُارضـــــت ال  اللعنع العرة ع م ل مات ان اح ل تت ل    - 4
التب تحمل ال  متنيا ميـادا قداة ن و)ع، واالمشـانل المتيـلع اا ـطدام تل  األجدـام االحطام العضـائب، وادت فب  

  A/AC.105/C.1/2023/CRP.14و   A/AC.105/C.1/123ه   الردود المتلقاة من الدوا األاضـــــــــــاء والمنظمات الدول ع 
 (. A/AC.105/C.1/2023/CRP.23و 

للمبــادا الت جيي ــع    62/217و حظــت اللعنــع العرة ــع اــاات ــا     إقراا العمة ــع ال ــامــع، فب قرااهــا   -5
لتي    الحطام العضــائب التب وضــ تيا لعنع اســتيدام العضــاء اليااجب فب األلراض الدــلم ع، قد  ثبت الدوا  
 الحي ي ليذه المبادا فب الد طرة ال  مشكلع الحطام العضائب من  جل ضما   ما  الب ِّات العضائ ع المقبلع.

ــا ـاااتـ ا     الكِّير من اـلدوا والمنظمـات الحك مـ ع اـلدولـ ع تنـعذ ـتدابير و ح -6 ظـت اللعـنع العرةـ ع  ضضــــــــــــ
ــائب  ــأ  تي    الحطام العضـــ ــ تيا اللعنع اشـــ ــائب تت اف  مب المبادا الت جيي ع التب وضـــ لتي    الحطام العضـــ

ع لتي    الحطام العضـائب التب واشـأ  اسـتدامع  نشـطع العضـاء اليااجب فب األمد الب يد و/ و المبادا الت جيي 
المشــترمع(، و   اددا  التندــي وضــ تيا لعنع التندــي  المشــترمع بين ال ما ت والم ن ع االحطام العضــائب هلعنع 

 من الدوا قد واءم م اييره ال طن ع اليا ع بتي    الحطام العضائب مب تل  المبادا الت جيي ع.

ض الدوا تدـتيدم المبادا الت جيي ع التب وضـ تيا اللعنع اشـأ  تي     و حظت اللعنع العرة ع    ا  -7
الحطام العضـائب واشـأ  اسـتدامع  نشـطع العضـاء اليااجب فب األمد الب يد، والمبادا الت جيي ع لتي    الحطام  

ــترمع، وم ايير المنظمع الدول ع لت حيد المقاي س منقاط مرجة ــي  المشــ ــ تيا لعنع التندــ ــائب التب وضــ  ع فب العضــ
  طرها التنظ م ع لألنشطع العضائ ع ال طن ع.

ــمن   -8 ــائب ضــ ــكلع الحطام العضــ ــا     ا ض الدوا تت او  ال  م العع مشــ و حظت اللعنع العرة ع  ضضــ
ا من ا تحاد األواواب، وتق م بدمج الب انات و جيالة   ــائ ع المم َّ ــد والت قاب العضـ إطاا برنامج دام امل ات الر ـ

 ات األاض ع اغرض ا د الحطام العضائب.ا ستش اا واليدم

ــاط   -9 ــائب، وشـــعَّ ت الدوا واليييات و وسـ و ارات اللعنع العرة ع ان قلقيا إياء تالايد مقداا الحطام العضـ
اليــنااع والمسســدــات األنادضم ع التب لم تنعلوذ ا ُد المبادا الت جيي ع التب وضــ تيا اللعنع اشــأ  تي    الحطام  

مع  نشـــطع العضـــاء اليااجب فب األمد الب يد ال  النظر فب تنعيذها ط اا ، وال  ال مل  العضـــائب واشـــأ  اســـتدا
 من  جل الحعاظ ال  بييع العضاء.

و شـــاات اللعنع العرة ع إل  اســـتمراا تحديص الي  ـــع ال ا  ع لم ايير تي    الحطام العضـــائب التب   -10
ــاات اللعنع ا لعرة ع إل     الي  ـــــع ال ا  ع، التب اســـــتيلتيا  لمان ا ااتمدتيا الدوا والمنظمات الدول ع. مما  شـــ

  الم قب الشــــــبكب لمكتب شــــــسو  العضــــــاء اليااجب، وشــــــع ت الدوا ، ضمكن ا ط ع الييا الاوتشــــــ ك ا ومند
 ال ا  ع. الي  ع دااجيا فبإلمحدثع ا انات إسيامات و األاضاء ال  م ا لع تقدضم 

  م ا ــلع دا ة الدوا األاضــاء والمنظمات الدول ع، التب ليا  ــعع المراقب واتعقت اللعنع العرة ع ال -11
ــائب و ما  األجدــــــام العضــــــائ ع المالودة   الدائم لد  اللعنع، إل  تقدضم تقاا)ر ان البح ل المت لقع االحطام العضــــ

ل التب ضعري  اميـادا قداة ن و)ع ال  متنيا والمشـانل المتيـلع اا ـطدام تل  األجدـام االحطام العضـائب والدـب
 بيا تنعيذ المبادا الت جيي ع لتي    الحطام العضائب.

http://undocs.org/A/AC.105/C.1/123
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و حظت اللعنع العرة ع    لعنع التندي  المشترمع، التب ما  امليا األولب ه  األسا  الذي استندت   -12
ي    إل ه المبادا الت جيي ع لتي    الحطام العضائب التب وض تيا اللعنع، قامت بتحديص مبادئيا الت جيي ع لت

، ونشــرت وث قع تدام المبادا الت جيي ع التب وضــ تيا لعنع التندــي  المشــترمع  2021الحطام العضــائب فب اام 
ــيد التط ا فب فيم   ناوا ا ــع اغرض تعدــ ــ اتل فب المدااات األاضــــ ع المنيعضــ ــأ  التشــــكي ت الكبيرة من الدــ اشــ

 ال ضب المت ل  االحطام العضائب.

و حظــت اللعنــع العرة ــع مب التقــدير    ا ض الــدوا قــد اتيــذت اــددا  من التــدابير لتي    الحطــام   -13
العضـائب، منيا تحدـين تيـم م مرمبات اإلط ا والمحرمات والمرمبات العضـائ ع، واسـتحدال برمع ات را ـع،  

مر التشــغيلب لألجدــام العضــائ ع وتيميل الدــ اتل، وتمديد ال مر التشــغيلب، وءجراء ال مل ات المرتبطع اانتياء ال 
والتيلص منيــا. و حظــت اللعنــع العرة ــع تط ا التكن ل ج ــات المت لقــع ايــدمــع الدــــــــــــــ اتــل الم ج دة فب المــداا 

 ب اسطع الروا تات واتمديد ال مر التشغيلب للد اتل وااإليالع الع ل ع للحطام العضائب.

كن ل ج ات جديدة، واالبح ل العاا)ع اشـــأ  تي     و حاطت اللعنع العرة ع الما  ااســـتحدال وتطبي  ت -14
الحطام العضـــــائب؛ وحماضع النظم العضـــــائ ع من الحطام العضـــــائب؛ والحد من ت  لاد المال)د من الحطام العضـــــائب؛  
ــه   ــائيــــــ ــائب وتحديد ريــــــ ــطدام؛ وق ا  حعم الحطام العضــــــ وتقن ات اإلاادة إل  الغ ف الع ي وتعادي ا  ــــــ

؛ والتنبس احا ت ا دة الحطام العضـــــــائب إل  الغ ف الع ي ومياطر ا  ـــــــطدام وا ـــــــده ااســـــــتمراا ونمذجته
 واإلنذاا بيا والتبل غ انيا؛ وتغيار مدااات الحطام العضائب وتشظ ه.

ــتبانع وتط )ر  طر مة اا)ع ما  ع ال   -15 ــما  اســـــ ــط ع اال مل لضـــــ ــرواة ا ضـــــ وا ت ا ض ال ف د ضـــــ
 لحطام العضائب، لتحقي  هذه األلراض.الي يد الدولب، تشمل تدابير م العع ا

وا ت ا ض ال ف د    الال)ادة فب حعم الحطام العضـــــــائب ضشـــــــكل رطرا جدـــــــ ما ال   ما  األنشـــــــطع  -16
 العضائ ع و منيا واستدامتيا، و   األنشطع الدول ع وال طن ع ضروا)ع.

التب ت ترض إاســـــاا ا ِّات وا ت ا ض ال ف د    الت او  الدولب ضـــــرواي للحد من ال راقيل والمياطر   - 17
معدضع إليالع الحطام المدااي، و   ت ـس ب دائرة ا تعاا بين الدوا ال  اإلطاا المناـسب المقب ا دول ا لتل  الب ِّات 

 س ك    مرا  ساس ا لضما     تتمكن الدوا من تقدضم مداهمات إضعاب ع وشعافع فب استدامع البييع العضائ ع. 

ت ين التيـدي للتحدي ال المب المتمِّل فب إدااة حرمع المروا فب العضـاء من وا ت ا ض ال ف د  نه ي -18
ر ا تط )ر القداات وءاداد الع انب التنظ م ع وءقامع الشــــرانات. وفب هذا اليــــدد، ضك   من الضــــرواي إجراء 

 مناقشات مت ددة األطراف فب س اا األمم المتحدة.

ع إل  الحيــــــــــــــ ا ال  التكن ل ج ـات والمنيع ـات ال يمـع وا ت ا ض ال ف د    البـلدا  النـام ـع احـاجـ -19
 الحطام العضائب واألجدام العضائ ع األرر  وا دها وتحديد ريائييا. جدام  لق ا  

ت ال)ال الت او  الدولب فب معاا تبادا ونقل الم ااف والب انات       من الضـــــــــــرواي ا ض ال ف د   وا ت -20
 بييع الحطام العضائب والتي    من آثااها اعاال ع.والتكن ل ج ا من  جل ا د 

وائب  نه ال  الرلم من األهم ع الكبر  لإليالع النشــطع للحطام االندــبع للتيــدي للمياطر الحال ع فب  -21
البييع العضــــــــائ ع، فبنه   ينبغب للعي د الدول ع فب معاا اإليالع النشــــــــطع للحطام    تنتقص من العي د الرام ع 

  ض االت او  الدولب اشأ  تي    الحطام العضائب.إل  الني

وائب    القداة ال  التنبس ااحتما ت وق ع ا ــــطدامات من ر ا المراقبع والتتباب العضــــائيين وتحذير  -22
لب الدـــ اتل ايـــ اة آن ع  مر االغ األهم ع االندـــبع للحد من المياطر التب ضشـــكليا الحطام االندـــبع للدـــ اتل  مشـــغلو

 . عالتشغيل ثناء الب ِّات 
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د الممرات اليطرة ومناواات تعنب ا  ــطدام ر ا الدــنع الماضــ ع مدــألع تب ص وائب    الال)ادة فب اد  - 23
 ال  القل . ومانت اآلثاا التب  حدثتيا العد مات اليلبع فب المرمبات العضائ ع قد  سعرت ان حا ت ط ااا. 

ــألع م قدة، و   -24 ــألع الحطام العضــــائب مدــ ب ادد من المت قب    تسدي الال)ادة ف  وائب    التيــــدي لمدــ
 الب ِّات ادبب إنشاء التشكي ت الضيمع من الد اتل إل  ي)ادة ال ضب س ءا.

وائب    الت  ـل إل  حل ا مشـترمع اشـأ  المشـانل اات اليـلع االعضـاء،   سـ ما فب معالب الحطام   -25
، ينبغب     مانت متباينع  العضـــائب وءدااة حرمع المروا فب العضـــاء، تك   للبلدا  فييا مدـــسول ات مشـــترمع، وء 

د فب هــذا اإلطــاا ال  دوا   ضعري فب إطــاا اللعنــع، اــالت ــاو  مب هييــات األمم المتحــدة الم ن ــع األرر ، وُ نــلو
 اللعنع العرة ع ومدسوليتيا فب إضعاد  اض ع مشترمع فب هذين المعالين.

 


