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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي  
 في األغراض السلمية 

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 الدورة التاسعة والخمسون 

    2022شباط/فبراير  18-7فيينا،  
 مشروع التقرير   

 
 استدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد  - عاشرا  

من جـدو  األممـا ، الممن      13، نظرت اللمنـا الرريةـا فا البنـد  76/76وفقـا لقرا  المميةـا المـامـا   -1
 "استداما أنشطا الرضاء الخا جا فا األمد البميد".

وأســترالةا وألمانةا ودندونةاــةا والبرا     من جدو  األمما  ممثل  االتحاد الروســا    13وتكلم فا إطا  البند   - 2
الب لةـرا ـ او وفنلـندا ويـندا  - وـتايلـند والمئا ر وجمر  ـ ا ي  ـ ا وجن ر أفر وـةا والفـــــــــــــين وفرناــــــــــــــا وفنئو    جمر  ـ ا 

.  ولكاــمبرو والمياــةل والمملكا المتحدة لبر طانةا المظمي وأيرلندا الشــمالةا والنماــا والرند وال الحات المتحدة والةا ا 
و والمؤسـاـا القمر ا SKAOوتكلم أحضـا المرابب   من ويالا الرضـاء األو وةةا ومر ـد مفـر فا الكيل متر المرة    

 البند.  المرت حا. وأثناء التباد  المام لآل اء، ألقي ممثل  دو  أمضاء أخرى أحضا يلمات تتملق برذا 

 والتقنةا التالةا:واستممت اللمنا الرريةا للمروض اإلحضاحةا الملمةا  -3

ــاء"، بـدمـت  المراةـبا من الرا طـا اـلدولـةا    أو  "بـناء القـد ات م  الممرـد الممنا ـ األمـا  فا الرضــــــــــــ
 لتمئ ئ األما  فا الرضاء؛

ــل يةات    رو  ــا ةا: تمر ن ط ما لتحريئ المشــــــــــ لين ملي اتبا  ســــــــ ــتداما النظم الرضــــــــ "تقيةم اســــــــ
 ماتداما فا الرضاء"، بدمت  ممثلا س  ارا؛

و، اســتكشــاف الرضــاء فا الترددات ال ســلكةا"،  SKAO"مر ــد مفــر فا الكيل متر المرة    جو  
 بدم  المرابب من مر د مفر فا الكيل متر المرة ؛

ــطا القمر ا"، بدمت  المراةبا    دو  ــتداما األنشـ ــما  اسـ "إدا ة المؤثرات ملي حريا أممدة الم ا   لضـ
 "؛For All Moonkindمن منظما "

  ات : المم  من أج  ماتقب  منفف وماتدام"، بدم  ممث  ال الحات المتحدة؛"الا  هـو 
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ــا ةا فا األمد   وو  ــطا الرضـــ ــتداما األنشـــ ــطا المنظما الدولةا لت حيد المقايةم فا مما  اســـ "أنشـــ
 البميد"، بدم  المرابب من المنظما الدولةا لت حيد المقايةم.

 ويا  ممروضا ملي اللمنا الرريةا ما يلا: -4

و با مم  أمدها   ةم الرر ق المام  الممنا  اســـــتداما أنشـــــطا الرضـــــاء الخا جا فا األمد   أو 
البميد  من ا  "مشـرو  اإلطا  المرجما للرر ق المام  الممنا  اسـتداما أنشـطا الرضـاء الخا جا فا األمد البميد 

 و؛A/AC.105/C.1/L.400وأساليب ممل  وخطا ممل "  

أمدها   ةم الرر ق المام  الممنا  اسـتداما أنشـطا الرضـاء الخا جا فا األمد و با اجتما     رو 
البميد  من ا  "مشـرو  اإلطا  المرجما للرر ق المام  الممنا  اسـتداما أنشـطا الرضـاء الخا جا فا األمد البميد 

 و؛A/AC.105/C.1/2022/CRP.13وأساليب ممل  وخطا ممل "  

 الرضــــــــــــــــــاء األو وةةــــا  من ا  "تقر ر من تنريــــذ المبــــاد   و بــــا اجتمــــا  أمــــدترــــا ويــــالــــا    جو 
اســــــــــــــتداما أنشــــــــــــــطا الرضــــــــــــــاء الخا جا فا األمد البميد فا ويالا الرضــــــــــــــاء األو وةةا"   الت جيرةا  شــــــــــــــ   

 A/AC.105/C.1/2022/CRP.14/Rev.1؛و 

و با اجتما  أمدترا فرناــــــــا  من ا  "مرض مام ألنشــــــــطا فرناــــــــا ووجرات نظرها فا مما     دو 
،  A/74/20  21ا أنشــــــــــطا الرضــــــــــاء الخا جا فا األمد البميد، مةما يتملق بتنريذ المباد  الت جيرةا الاســــــــــتدام

 و؛A/AC.105/C.1/2022/CRP.20المرفق الثاناو"  

 ]و با اجتما  أمدترا المملكا المتحدة  من ا  ]...[.[  هـو 

ــاء ، انمقد ممددا الرر ق المام  76/76ووفقا لقرا  المميةا الماما   -5 ــطا الرضـــــــ ــتداما أنشـــــــ الممنا  اســـــــ
 الخا جا فا األمد البميد فا الدو ة التاسما والخماين للمنا الرريةا، بر اسا أوماماها ا ا   .  الرندو.

وأـحاـطت اللمـنا الرريـةا ملـما  ـمدد من الـتدابير التا اتلـخذت ـ الرـم  أو حمرم اتـخاتـها من أـج  تنرـيذ المـباد    - 6
، المرفق الثاناو. وشــــملت تلل A/74/20داما أنشــــطا الرضــــاء الخا جا فا األمد البميد   الت جيرةا للمنا  شــــ   اســــت 

التدابير وضــــ  ســــةاســــا وطنةا فا مما  الرضــــاء؛ ووضــــ  التشــــر مات الداخلةا تات الفــــلا واســــتمراضــــرا وتحديثرا؛  
اشـــــتراط أ  تشـــــتم   والتفـــــديق ملي المماهدات الدولةا تات الفـــــلا؛ وتمئ ئ إجراءات تاـــــمي  األجاـــــام الرضـــــا ةا؛ و 

الم افقا ملي أنشـطا إط   ممينا، أم تفـا  ا اإلط   والتفـا  ا المتملقا  الحم لا فا الخا ج، ملي اسـتراتةمةات  
لتخفةف الحطام؛ وتحاــين بد ات الت يةا   ح ا  الرضــاء لدى الحي مات والقطا  التما م من أج  افتشــاف األجاــام 

ــ   ــا ةا الماملا والحطام، ملي الاـ ــاء  الرضـ ــقا من الرضـ ــام التا تاـ ــد لاجاـ اء، وتمقبرما وتحديدهما؛ وتط  ر نظام   ـ
ــا ةا ال طنةا من  ــاء؛ والمم  ملي إح   نظم المراةبا الرضـ الخا جا؛ ووضـــ  خر طا طر ق  شـــ   ممرفا أح ا  الرضـ

جاــام؛ وت ســة  نطا   الرضــاء؛ ود ــدا  اإلشــما ات الاــا قا لوط  ؛ وت فير الدمم مةما يتملق بتحلي  التقا ر بين األ 
الشـــرافات بين الحي مات والقطا  الخاغ   رض   ادة الت ا ـــ  وتباد  البةانات ود ســـاء المما ســـات الرضـــلي لتمنب 
ا ــــطدام المريبات الرضــــا ةا الماــــتقلا؛ وتفــــمةم البمثات الرضــــا ةا  اةا تقلي  فترة وج دها فا المناطق المحمةا من 

ــاء؛ ود الا مريبات اإلط   وال  ــا ةا التا أفملت مملةاترا أو نقلرا إلي مدا  التخل  ملي نح   الرضــــــــــ مريبات الرضــــــــــ
متحيم   ؛ ودجراء  ح ث  ش   نمذجا الم دة إلي ال  ف الم م؛ والمشا يا فا لمنا التنايق المشتريا بين ال ياالت  

وطنةا تريئ ملي تنريذ المباد     والممنةا  الحطام الرضا ا؛ واتخات خط ات لحماحا البنةا التحتةا؛ ودنشاء أفربا د اسات 
الت جيرةا؛ و ســــــم خرا ا المماالت التا يلئم فيرا المئ د من المم  لتحاــــــين تنريذ المباد  الت جيرةا؛ وت يةا أوســــــاط  
الفـــــــناما،  ما حشـــــــم  المم  م  بطاما  ح ث الرضـــــــاء والفـــــــناما المحليين لررم ماـــــــت ى ال ما ووجرات النظر 

ــ  بت  ــلحا من واألنشــــطا برما مةما يتفــ ــحار المفــ ــاء وأ ــ نريذ المباد  الت جيرةا؛ والتماو  ال ثيق بين وياالت الرضــ
 مختلف الخلفةات،  ما فا تلل مش ل  الرضاء وأوساط الفناما واألوساط الملمةا. 
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وأحةطـت اللمـنا الرريـةا ملـما أحضـــــــــــــا  طـا ـرا متن مـا من المـباد ات المتملـقا ـ المـباد  الت جيرـةا  شـــــــــــــ    - 7
اســتداما أنشــطا الرضــاء الخا جا فا األمد البميد،  ما فا تلل المباد ات المتملقا بتنريذها. وتتمث  هذا المباد ات، 

و التا ما ل تحاد األو وةا؛ ومشرو  الرند SSTضمن مباد ات أخرى، مةما يلا: مباد ة المراةبا والتتبل  الرضا يين   
و؛ وأمما  ويالا الرضــــــاء األو وةةا فا مما   NETRAا ةا وتحليلرا   إلنشــــــاء شــــــبيا "نترا" لتتبل  األجاــــــام الرضــــــ 

تمئ ئ األما  فا الرضـــــاء؛ ودي ء األول  ا ل ســـــتخدام الم م   للرضـــــاء فا إطا  اللمنا الرريةا الممنةا بتطبةقات  
لمم  فا المنظما  تكن ل جةا الرضـاء التا ما لرا طا أمم جن ر شـر  يسـةا؛ والمشـا يا فا تقدحم مقترن لبند من بن د ا 

الدولةا لت حيد المقايةم  شــــ   تناــــيق حريا المرو  فا الرضــــاء؛ ود ــــدا  اإلشــــما   شــــ   تمئ ئ التط  ر المنظم 
؛ وةرنامج المؤســــاــــا الرندحا أل حاث  2021للاــــ ات  المةيرو ا وتحاــــين إدا ة الاــــ ما فا الفــــين، فا أحا /ماي   

و؛  UNNATIالنان نةا والتد  ب فا إطا  الي نةاـــــــبةم  برنامج   الرضـــــــاء لبناء القد ات فا مما  تممة  الاـــــــ ات  
وأنشــــــــطا البح ث وةناء القد ات المضــــــــطل  برا من خ   التماو  م  منظما التماو  الرضــــــــا ا  ســــــــةا والمحةا 
الراد ؛ وأمما  الملتقي االبلةما ل ياالت الرضـــاء فا يســـةا والمحةا الراد  فا مما  بناء القد ات؛ وت فير فرغ  

ــبا إلي األمم المتحدة؛ لل  ــاء، المنتاــــ تد  ب وةناء القد ات من خ   المرافئ اإلبلةمةا لتد  م مل م وتكن ل جةا الرضــــ
ــا ةاومشــــرو    ــتداما النظم الرضــ ــترل    تقيةم اســ ــادم المالماالذم اســ ــت ى  ؛المنتدى االبتفــ وحلقا مم  ملي الماــ

باد  الت جيرةا؛ ومشـــــــرو  ميتب شـــــــؤو  الرضـــــــاء  األو وةا شـــــــا يت فا تنظةمرا ســـــــ  اـــــــرا وفنلندا ح   تنريذ الم 
الخا جا الممن   "الت يةا وةناء القد ات فا مما  تنريذ المباد  الت جيرةا  شـــــــــــــ   االســـــــــــــتداما فا األمد البميد"،  
بتم    من المملكا المتحدة؛ ومشــــــرو  ميتب شــــــؤو  الرضــــــاء الخا جا الممن   "بان   الرضــــــاء من أج  المرات  

ا ميدا  الرضـــــاء"، بتم    من جرات مانحا متمددة، من بينرا بلمةيا وشـــــيلا ولكاـــــمبرو والةا ا   الراملا المديدة ف 
ومنظما التماو  الرضــــا ا  ســــةا والمحةا الراد  وممرد يي شــــ  للتكن ل جةا ومؤســــاــــا المالم ا من؛ والتماو  بين 

م البةانةا والملرات الفـ تةا الربمةا ميتب شـؤو  الرضـاء الخا جا وويالا الرضـاء األو وةةا  شـ   سـلاـلا من الرسـ  
  ب دياستو من أج  وسا   الت ا   االجتماما. 

و أت  مض ال ف د أ  تباد  الخبرات واستمراض أفض  المما سات والد وس الماترادة  ش   التنريذ ال طنا  - 8
ن  أ  ححاــن الت ا ــ  يي  المملا للمباد  الت جيرةا  شــ   اســتداما أنشــطا الرضــاء الخا جا فا األمد البميد من شــ  

 و مئ  التماو  الدولا وجر د إتياء ال ما وةناء القد ات، وسةي   ل  أثر إحمابا ملي البيئا الرضا ةا. 

و أت  مض ال ف د أ  المباد  الت جيرةا  شـــــــ   اســـــــتداما أنشـــــــطا الرضـــــــاء الخا جا فا األمد البميد  -9
الخا جا لفــالا جمة  البلدا ،  فــرف النظر من ماــت ى ينب ا أ  تمئ  االســتخدام ا من والماــتدام للرضــاء 

ــاواة، وأبر وا أهمةا  ــادم أو الملما ودو  تمييئ من أم ن   وم  إي ء االمتبا  ال اجب لمبدأ الماـ تقدمرا االبتفـ
ــيلا فمالا لتشــــمة  البرامج البحثةا وةناء القد ات فا البلدا  تات القطاما  ت  التماو  الدولا ونق  التكن ل جةا ي ســ

 الرضا ةا الناشئا.

و أت  مض ال ف د أ  الرر ق المام  الممنا  اسـتداما أنشـطا الرضـاء الخا جا فا األمد البميد ينب ا   -10
أ  يت  ـ  إلي ت افق فا ا  اء ملي وج  الاـرما  شـ   إطا ا المرجما وأسـاليب ممل  وخطا ممل ، حتي يريئ  

 جر دا ملي ممل  الم ض ما الرام.

م  دخ   المئ د من المرات الراملا من القطا  الخاغ إلي االبتفاد الرضا ا المديد، من و  ا أن   -11
األهمةا  ميا  أ  تتماو  الدو  م  المرات الراملا من القطا  الخاغ لتحديد التحدحات التا ت اج  االستداما،  

 ثير أنشــــطترا، فا ال بت  وتلل لضــــما  تفــــرف جمة  المرات الراملا  ماــــؤولةا، م  إي ء االمتبا  ال اجب لت 
 الحاضر وفا المق د المقبلا ملي حد س اء.

و  ا أ  اســتبانا التحدحات المرتبطا بتنريذ المباد  الت جيرةا  شــ   اســتداما أنشــطا الرضــاء الخا جا   -12
التا فا األمــد البميــد وفرم مــا بــد حمن  البلــدا  من تنريــذ المبــاد  الت جيرةــا، مثلمــا ححــدث من خ   المقــاب ت  
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ــتداما فا األمد  ــ   االســــــ ــرو  "الت يةا وةناء القد ات فا مما  تنريذ المباد  الت جيرةا  شــــــ تمرى فا إطا  مشــــــ
 البميد"، أمر حاسم األهمةا لررم ما ه  مطل ر ألنشطا بناء القد ات فا الماتقب .

األمد البميد ال يت بف و  ا أ  نطا  تنريذ المباد  الت جيرةا الســــتداما أنشــــطا الرضــــاء الخا جا فا   -13
 ملي مات  ات التط   التقنا للدو  فحاب، ب  أحضا ملي اإل ادة الاةاسةا.

و  ا أ  اإلطا  ا خذ فا التط   المتملق  اســـــتداما أنشـــــطا الرضـــــاء الخا جا فا األمد البميد حمب  -14
ــالا البلدا  النامةا  أال حررض ممايير والتئامات ال مبر  لرا أو مالةا  شــــــــــــي  مير ممق  ، مما بد حمم  مفــــــــــ

 والبلدا  تات البرامج الرضا ةا الناشئا.

ــاء الخا جا فا األمد البميد والرر ق المام   -15 ــطا الرضــــــ ــتداما أنشــــــ و  ا أ  الرر ق المام  الممنا  اســــــ
المرت ن المضــ  ا الممنا  الحد من الترديدات الرضــا ةا من طر ق ممايير وب امد ومباد  تضــبا أنماط الاــل   

، متمايئا ، ولكنرما حيم   أحدهما ا خر، وأ  الرر ق 76/231لماــــــؤو ، المنشــــــ  مم   قرا  المميةا الماما  ا
المام  الممنا  اســـــــتداما أنشـــــــطا الرضـــــــاء الخا جا فا المدى البميد ينب ا أ  حظ  مريئا ملي ضـــــــما  أما  

 األنشطا الرضا ةا المدنةا واستدامترا.

اســتداما األنشــطا الرضــا ةا فا المدى البميد ه  من خ   وضــ  ب امد  و  ا أ  الطر ق إلي ضــما  -16
 ملئما، حيث ثبت أ  اإلطا  القان نا الم ج د مير م  م.

و  ا أ  اللمنا الرريةا الملمةا والتقنةا محر  ال مني من  لتباد  ا  اء  ش   الم انب الملمةا والتقنةا   -17
  الدولا من أج  اســــــتكشــــــاف الرضــــــاء الخا جا ملي نح  ســــــلما  ألنشــــــطا الرضــــــاء الخا جا ولتمئ ئ التماو 

 واستخدام  ملي نح  يمن وماتدام ملي مدى األجةا .

وُ  ا أ  الم انب الملمةا والتقنةا والقان نةا والاـــــــــةاســـــــــاتةا جمةمرا مرما مةما يتملق   ما  األنشـــــــــطا   -18
ــتدامترا، وأن  ينب ا من ثم أ  حي   هنا    ــا ةا واســــــ تباد  وثيق للرؤى  شــــــــ   هذا الم ضــــــــ   بين اللمنا  الرضــــــ

 الرريةا الملمةا والتقنةا واللمنا الرريةا القان نةا.

وأبرت اللمنـا الرريةـا الملمةـا والتقنةـا، فا جلاــــــــــــــترـا ]...[ الممق دة فا ]...[، تقر ر الرر ق المـامـ ،   -19
 برذا التقر ر. الرا   فة ت  ال ا دة فا المرفق 

ــاليب ]وأبرت الل -20 ــترا ]...[ الممق دة فا ]...[، اإلطا  المرجما للرر ق المام  وأسـ منا الرريةا، فا جلاـ
 ممل  وخطا ممل ،  فة ت  ال ا دة فا التذيي  الملحق  المرفق الرا   برذا التقر ر.[

  
 الحطام الفضائي  - خامسا  

من جــدو  األممــا ، الممن     8، نظرت اللمنــا الرريةــا فا البنــد  76/76وفقــا لقرا  المميةــا المــامــا   -21
 "الحطام الرضا ا".

ــةا وديرا   8وتكلَّم فا إطا  البند   -22 ــبانةا وألمانةا ودندونةاـــ من جدو  األمما  ممثل  االتحاد الروســـــا ودســـ
الب لةرا  او  –اإلسـ مةاو وةافاـتا  وتايلند وجمر   ا ي   ا وجن ر أفر وةا والفـين وفنئو    جمر   ا- جمر   ا
ــمالةا والرند وه لندا وال الحات وي ل مب  ــةل والمملكا المتحدة لبر طانةا المظمي وأيرلندا الشــــــ ــمبرو والمياــــــ ةا ولكاــــــ

ــا المرابب ــا المالم ا من. وأثناء التباد  المام لآل اء، ألقي ممثل  دو     المتحدة والةا ا . وتكلم أحضـــــ ــاـــــ من مؤســـــ
 أمضاء أخرى أحضا يلمات تتملق برذا البند.

 لمنا الرريةا للمروض اإلحضاحةا الملمةا والتقنةا التالةا:واستممت ال -23

 "جر د الرند فا مما  إدا ة الحطام الرضا ا"، بدم  ممث  الرند؛  أو 
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 "أنشطا جمر   ا ي   ا فا مما  ممرفا أح ا  الرضاء"، بدمت  ممثلا جمر   ا ي   ا؛  رو 

ــتريا بين ال  جو  ــيق المشــ ــطا لمنا التناــ ــا ا "لمحا ماما من أنشــ  ياالت والممنةا  الحطام الرضــ
 ويخر الماتمدات مةما حخ  وثا قرا"، بدم  ممث  جمر   ا ي   ا؛

"تحديثات  شــــــــ   بيئا الحطام الرضــــــــا ا واألنشــــــــطا المتملقا    فا ال الحات المتحدة"، بدم     دو 
 ممث  ال الحات المتحدة؛

"، بدم  المرابب من 2021 -رضــــاء "أنشــــطا ويالا الرضــــاء األو وةةا فا مما  اســــتداما ال  هـو 
 ويالا الرضاء األو وةةا؛

"التشيي ت المتمددة الا ات  تات المدا  األ ضا المنخرض: التداخ  م  األنشطا الرضا ةا  وو  
الترديدات المتفـلا بتك   الحطام الرضـا ا دو  ضـا ا"، بدم  المرابب   -الروتينةا وم  مملةات الر ـد الرلكا 

يســـــــــــــــةاو  -ال الحات المتحـدة  -أو وةا  -جـةا الرضــــــــــــــاء فا خدما التطبةـقات الممتميـةا  فـندا من منظمـا تكن ل  
  منظما ياني س الدولةاو.

وُمرضت ملي اللمنا الرريةا ممل مات من  ح ث تتملق  الحطام الرضا ا، وة ما  األجاام الرضا ةا  -24
 ـــــطدام تلل األجاـــــام  الحطام الرضـــــا ا، التا تحم  ملي متنرا مفـــــاد  بد ة ن و ا، وةالمشـــــاف  المتفـــــلا  ا

  A/AC.105/C.1/120و دت فا الردود المتلقــاة من الــدو  األمضـــــــــــــــاء والمنظمــات الــدولةــا  انظر ال ثــا ق  
 و.A/AC.105/C.1/2022/CRP.11و A/AC.105/C.1/120/Add.1و

، للمبــاد  الت جيرةــا 62/217والحظــت اللمنــا الرريةــا  ــا تةــان أ  إبرا  المميةــا المــامــا، فا برا هــا   -25
لتخفةف الحطام الرضـا ا، التا وضـمترا لمنا اسـتخدام الرضـاء الخا جا فا األمراض الاـلمةا، بد أثبت الدو  
 الحي م لرذا المباد  فا الاةطرة ملي مشيلا الحطام الرضا ا من أج  ضما  أما  البمثات الرضا ةا المقبلا.

تـةان أ  الكثير من اـلدو  والمنظمـات الحي مـةا اـلدولـةا تنـرذ ـتدابير  والحظـت اللمـنا الرريـةا أحضــــــــــــــا ـ ا   -26
لتخفةف الحطام الرضـــــا ا تت افق م  المباد  الت جيرةا التا وضـــــمترا اللمنا  شـــــ   تخفةف الحطام الرضـــــا ا 

تا وةشـ   اسـتداما أنشـطا الرضـاء الخا جا فا األمد البميد و/أو المباد  الت جيرةا لتخفةف الحطام الرضـا ا ال
وضــمترا لمنا التناــيق المشــتريا بين ال ياالت والممنةا  الحطام الرضــا ا  لمنا التناــيق المشــترياو، وأ  مددا 

 من الدو  بد واءم مماييرا ال طنةا الخا ا بتخفةف الحطام الرضا ا م  تلل المباد  الت جيرةا.

ــتخدم المباد  الت جيرةا   -27 ــا ا التا والحظت اللمنا الرريةا أ   مض الدو  تاـــــــ لتخفةف الحطام الرضـــــــ
ــا ا، وميةا  المنظما   ــا بتخفةف الحطام الرضــــــــ ــل   الخا ــــــــ ــمترا اللمنا، والمدونا األو وةةا لق امد الاــــــــ وضــــــــ

 النظم الرضـــا ةا: متطلبات تخفةف الحطام الرضـــا او والت  ـــةا    ISO 24113:2011للت حيد الوةاســـا   الدولةا
ITU-R S.1003 لثابت  الناـبا لا ضو الفـاد ة من االتحاد الدولا ل تفـاالت   حماحا بيئا المدا  الاـاتلا ا

 فنقاط مرجيةا فا أطرها التنظةمةا لانشطا الرضا ةا ال طنةا.

والحظت اللمنا الرريةا أحضــــا  أ   مض الدو  تتماو  ملي ممالما مشــــيلا الحطام الرضــــا ا ضــــمن  -28
 َّ  من االتحاد األو وةا وةرنامج الت يةا   ح ا   إطا  برنامج دمم مملةات الر ــــــــــــد والتمقلب الرضــــــــــــا ةا، المم

 الرضاء، التا   ل يالا الرضاء األو وةةا.

ــاط   -29 ــمَّمت الدو  والريئات وأوسـ ــا ا، وشـ وأمرةت اللمنا الرريةا من بلقرا إ اء تئايد مقدا  الحطام الرضـ
ذ  مُد المباد  الت جيرةا الت  ا وضــمترا اللمنا  شــ   تخفةف الحطام  الفــناما والمؤســاــات األفادحمةا التا لم تنرُد

 الرضا ا وةش   استداما أنشطا الرضاء الخا جا فا األمد البميد ملي النظر فا تنريذها ط ما .
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والحظت اللمنا الرريةا أ  لمنا التنايق المشتريا، التا يا  مملرا األولا ه  األساس الذم استندت  -30
رضـــــــــــا ا التا وضـــــــــــمترا اللمنا، بد حدثت مباد را الت جيرةا لتخفةف  إلة  المباد  الت جيرةا لتخفةف الحطام ال

 لكا تماد التط   فا فرم حالا الحطام الرضا ا.  2021الحطام الرضا ا فا مام 

والحظــت اللمنــا الرريةــا م  التقــدير أ   مض الــدو  بــد اتخــذت مــددا  من التــدابير لتخفةف الحطــام   -31
إلط   والمريبات الرضــــــا ةا، واســــــتحداث برممةات خا ــــــا، ونق  الرضــــــا ا، منرا تحاــــــين تفــــــمةم مريبات ا

الا ات  إلي مدا ات أخرى، والتخمي ، وتمديد الممر التش يلا، ودجراء المملةات المرتبطا  انتراء الممر التش يلا 
لم ج دة  لاجاام الرضا ةا والتخل  منرا. والحظت اللمنا الرريةا تط   التكن ل جةات المتملقا  خدما الا ات  ا

 فا المدا  ب اسطا الروة تات وةتمديد الممر التش يلا للا ات  وةاإل الا الرملةا للحطام الرضا ا.

وأحاطت اللمنا الرريةا ملما   اســـتحداث وتطبيق تكن ل جةات جديدة، وةالبح ث الما  ا  شـــ   تخفةف   -32
اســتمرا  ونمذجت ؛ والتنبؤ  حاالت  الحطام الرضــا ا؛ وةةاس حمم الحطام الرضــا ا وتحديد خفــا فــ  و  ــدا   

م دة الحطـام الرضــــــــــــــا ا إلي ال  ف الم م ومخـاطر اال ــــــــــــــطـدام واإلنـذا  برـا والتبلة  منرـا؛ وحمـاحـا النظم 
الرضــــــــــــــا ـةا من الحطـام الرضــــــــــــــا ا؛ وتكن ل جـةات تـقدحم الخـدمات والتئود  ال ب د والتممة  فا المـدا ؛ وتقنـةات 

 اال طدام.اإلمادة إلي ال  ف الم م وترادم 

وأمرةت  مض ال ف د من بلقرا البال  إ اء وضــــــ  تشــــــيي ت يبيرة وتشــــــيي ت ضــــــخما من الاــــــ ات   -33
وا ثا  المترتبا ملي تلل، و أت فا هذا الفـــــدد أ  اللمنا الرريةا ينب ا أ  تتناو  هذا الم ضـــــ   ملي ســـــبي  

 األول  ا  اةا الحد من تك ل  الحطام الرضا ا.

ــا ا والتخفةف مـن  ينب ا أ  تمرم فا إطـا  مترق و أت  مض ال   -34 ف د أ  جر د إ الـا الحطـام الرضــــــــــــ
 ملة  دولةا ب اسطا المرات الر ةاةا التا ساهمت فا ت ليد الحطام الرضا ا.

و أت  مض ال ف د أ  الدو  المرتادة للرضاء ينب ا أ  تتحم  ماؤوليترا التا  خةا والكبيرة فا تخفةف   -35
 خطا بابلا للتنريذ للحد من ت ليد الحطام، تمقبرا استراتةمةا مملةا لمم  الحطام المت لد.الحطام وأ  تض  

و أت  مض ال ف د أ  البلـدا  النـامةـا  حـاجـا إلي الحفــــــــــــــ   ملي التكن ل جةـات والمنرمةـات ال  مـا  -36
 لوةاس الحطام الرضا ا واألجاام الرضا ةا األخرى و  دهما وتحديد خفا فرما.

 مض ال ف د أ  من الضــــــرو م بناء القد ات وتط  ر وســــــا   وســــــب  لنق  المما ف والتكن ل جةا   و أت -37
 فا مما  تخفةف الحطام الرضا ا حتي تك   ممايير تخفةف الحطام الرضا ا مملةا فا التنريذ.

ات  و  ا أ  جمة  الـدو  ينب ا أ  تاــــــــــــــرم فا تحاــــــــــــــين ن يـةا البـةاـنات المـدا ـ ا و ـ ادة تـباد  البـةانـ  -38
 والممل مات من المملةات الرضا ةا والبيئا الرضا ةا.

و  ا أن  ينب ا تشــــــــــــمة  التشــــــــــــا   فا البةانات وتبادلرا مةما بين ال ياالت والكةانات الدولةا الممنةا  -39
  الرضاء من أج    د الحطام الرضا ا وتخفةر   رمالةا.

جاـــــــــــــــام الرضـــــــــــــــا ةــا والتك ل  المتممــد ومير  و أت  مض ال ف د أنـ  ينب ا تمنــب التــدمير المتممــد لا -40
 الضرو م للحطام الرضا ا.

ــلم  الحاالت  4و  ا أ  المبدأ الت جيرا  - 41 ــا ا حاـ ــ   تخفةف الحطام الرضـ من المباد  الت جيرةا للمنا  شـ
ا  التا حي   فيرا التشـظا الممدم ضـرو  ا، وتيرت تحديدا أ  هذا التشـظا ينب ا الوةام    ملي ا ترامات منخرضـ 

  ما حيرا للحد من الممر المدا م للشظاحا الناجما. 

و  ا أ  من الضــرو م التممي   شنشــاء شــبيا مالمةا لر ــد الحطام الرضــا ا ب اســطا الوةاس  الليئ    -42
 من ُ مد من أج  تمئ ئ التنبؤات المدا  ا.



A/AC.105/C.1/L.394/Add.1 
 

 

V.22-00602 7/7 

 

الرضــــــــاء الخا جا، لتباد  و  ا أ  من الضــــــــرو م أ  ُينشــــــــ  منبر دولا، تحت  ماحا ميتب شــــــــؤو   -43
الممل مــات والممــا ف والتكن ل جةــا المتملقــا  ــالمنــاو ات المــدا  ــا، ودتــاحــا البراممةــات ال  مــا لتقيةم التقــا ر بين  

 األجاام لممة  الدو .

 و  ا أ  من الضرو م تنريذ تدابير إلدا ة حريا المرو  فا الرضاء فا ض ء تئايد التشيي ت الضخما.  - 44

أ  من المرم تحاـين و ـق  المباد  الت جيرةا الحالةا لتخفةف الحطام الرضـا ا والتشـمة  ملي   وُ  ا -45
 وض  ممايير دولةا ملئما.

 


