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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي 

 في األغراض السلمية
 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية

 الدورة الثامنة والخمسون 
    2021نيسان/أبريل  30-19فيينا، 

 مشروع التقرير   
  

 استدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد  - عاشرا  
 
من جـدو  األممـا ، الممن ن   12، نظرت اللمنـا الررييـا فا الدنـد 75/92وفقـا لقرا  الممييـا المـامـا  -1

 أنشطا الرضاء الخا جا فا األمد البميد"."استداما 

االتحاد الروسـا وسسـبانيا وأسـتراليا وسسـراويل وألمانيا  من جدو  األمما  ممثل   12وتكلم فا إطا  الدند  -2
ــيا وسيران  جم   يا اإلســـــــــــلمياو وسرطاليا والدراريل والمأاور وجن   أفري يا -واإلما ات المربيا المتحدة وسندونيســـــــــ

الد ليرا ياو وكندا ولكســمدرو والميســيل والمملكا المتحدة والنمســا  –صــين وفرنســا وفنأويل  جم   ياوســ يســرا وال
. وأثناء التباد  المام لآل اء، ألقى ممثل  دو  أمضــــــــــــــاء أ ر  وني ريلندا وال ند وه لندا وال الرات المتحدة واليابان

 كلمات تتملق ب ذا الدند أرضا.

 لى المروض اإلرضاحيا الملميا والتقنيا التاليا:واستممت اللمنا الررييا إ -3

 : بناء مستقدل مستقر ومستدام فا الرضاء"، قدمه ممثل المملكا المتحدة؛ELSA-d"بمثا   أو 

الخاص بالقمر: دمم اســتداما األنشــطا القمريا بطريقا   For All Moonkind"ســمل منظما     و 
 .For All Moonkindديناميا"، قدمته المراقبا من منظما 

 وكان ممروضا ملى اللمنا الررييا ما يلا: -4

و قا اجتماع بمن ان "تنريذ المبادئ الت جي يا للمنا اســتخدام الرضــاء الخا جا فا األ راض   أو 
 و؛ A/AC.105/C.1/2021/CRP.12السلميا بشأن استداما أنشطا الرضاء الخا جا فا األمد البميد: بلمييا"  

ــأن التنريذ الط ما و قا اجتماع بمن     و   ان "المملكا المتحدة: ممل مات محدثا من ن ج اإلبلو بشـــــــــــ
 و؛ A/AC.105/C.1/2021/CRP.16للمبادئ الت جي يا بشأن استداما أنشطا الرضاء الخا جا فا األمد البميد"   

http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
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ــمن اقتراحا من   جو   ــمدرو ونيميريا  و قا اجتماع تتضــــــ ــا وكندا ولكســــــ ــتراليا وسرطاليا وبلمييا وفرنســــــ أســــــ
بشــــأن اإلطا  المرجما الخاص بءنشــــاء فريق مامل جديد ممنا باســــتداما  وني ريلندا وه لندا وال الرات المتحدة واليابان 

ــاليــ  مملــه و طــا مملــه"    ــاء الخــا جا فا األمــد البميــد وأســــــــــــ   A/AC.105/C.1/2021/CRP.19أنشـــــــــــــطــا الرضــــــــــــ
 . و A/AC.105/C.1/2021/CRP.19/Rev.1و 

، 2019 حأيران/ي نيه وأشـــــــا ت اللمنا الررييا إلى أن اللمنا امتمدت، فا دو ت ا الثانيا والســـــــتين فا -5
ــاء الخا جا فا األمد البميد   ــتداما أنشــــــطا الرضــــ ــأن اســــ والمرفق  163، الرقرة  A/74/20المبادئ الت جي يا بشــــ

ــيا، فريقا مامل فا إطا  بند جدو  أمما  اللمنا الررييا  الثاناو، وقر ت أن تنشــــــج، بم ج   طا ممل  مســــ
ــاء الخا جا فا األمد البميد   ــتداما أنشـــــــــطا الرضـــــــ و، واترقت ملى انتخا  165، الرقرة A/74/20المتملق باســـــــ

و. وقر ت 166، للرقرة  A/74/20الرريق المامل فا بدارا الدو ة السـابما والخمسـين للمنا الررييا   أمضـاء ميت 
اللمنا أرضـــا أن الرريق المامل ســـ   يترق ملى إطا ج المرجما وأســـالي  ممله و طا ممله الخاوـــا فا الدو ة 

 و.167، الرقرة A/74/20لررييا  السابما والخمسين للمنا ا

ــبا /فدراير   - 6 ــين المنمقدة فا شـ ــابما والخمسـ ــتطت، فا دو ت ا السـ ــا إلى أن ا لم تسـ ــا ت اللمنا الررييا أرضـ وأشـ
نشـطا الرضـاء الخا جا ، انتخا  أمضـاء ميت  الرريق المامل فا إطا  بند جدو  األمما  المتملق باسـتداما أ 2020

                       ي  ضـــــــــــــت اإلطـا  المرجما وال  فا األمـد البميــد، وأن الرريق المــامـل لم رمقــد من ثم اجتمــامـات  ل  تلــل الـدو ة، ولم 
ــالي  الممل وال  طا الممل    أمر  وفد جن   أفري يا من و. وفا الدو ة نرســــــــ ا، 195، الرقرة A/AC.105/1224أســــــ

 و. 197، الرقرة A/AC.105/1224  دته فا تيسير المشاو ات  ير الرسميا ملى هامش الدو ة الثالثا والستين للمنا   

للمنا، واتخذ  ن   والســت الثالثا وأشــا ت اللمنا الررييا كذلل إلى أنه بســد  الظرو  االســتثناويا، ألديت الدو ة  - 7
                                                                                                       قرا  بم ج  إجراء كتابا بأن ي نتخ   ميت  الرريق المامل، فا إطا  بند جدو  األمما  المتملق باســـــــــتداما أنشـــــــــطا  
الرـضاء الخا جا فا األمد البميد، فا بدارا الدو ة الثامنا والخمـسين للمنا الررييا، وأن يترق الرريق المامل أرـضا ملى 

 و. 24، الرقرة A/75/20ما وأسالي  ممله و طا ممله الخاوا فا الدو ة الثامنا والخمسين   إطا ج المرج 

و المــالميــا 19-وأشـــــــــــــــا ت اللمنــا الررييــا إلى أنــه، مت مرامــاة جــاوحــا مرض فيرو  ك  ونــا  ك فيــد -8
شـأن الدو ة الثامنا والخمسـين للمنا الررييا، أكدت جن   أفري يا لامانا والترتيبات االسـتثناويا المترتبا ملى للل ب 

ــاء الميت ، وأمربت من   دت ا فا  ــألا أمضــــ ــير المشــــــاو ات  ير الرســــــميا بشــــــأن مســــ ــلا تيســــ   دت ا فا م اوــــ
المشــــــــا كا بشــــــــيل  ير  ســــــــما مت الدو  األمضــــــــاء فا اللمنا فا شــــــــيل افتراضــــــــا فا فترة ما بين الدو ات. 

شـبا /فدراير  19و  2020كان ن األو /درسـمدر    17                                              ر  ترتي  مشـاو ات  ير  سـميا م قدت افتراضـيا فا  ج ولذلل،
 ، وقام بتيسيرها ب نتش  ما وبينغ  جن   أفري ياو.2021نيسان/أبريل  12آلا /ما   و 31و 16و

ل  وأشـــــا ت اللمنا الررييا أرضـــــا إلى مقد مشـــــاو ات  ير  ســـــميا بشـــــأن انتخا  أمضـــــاء الميت    -9
الدو ة الحاليا، وقام بتيسـيرها أرضـا ب نتشـ  ما وبينغ. وأمربت اللمنا الررييا من تقديرها لمن   أفري يا لتيسـيرها 

 إجراء المشاو ات  ير الرسميا فا فترة ما بين الدو ات و ل  الدو ة الحاليا.

ديد لكا يتمين الرريق المامل من  واترقت اللمنا الررييا ملى أهميا انتخا  أمضاء ميت  للرريق المامل الم  - 10
 البميد.  األمد  م مته الحي يا المتمثلا فا ممالما ج هر م ض ع استداما أنشطا الرضاء الخا جا فا  بدء 

ن جميت المرشــــــــحين الذين تقدم ا لمضــــــــ يا الميت  أل مت التقدير، إد اكا من ا  اللمنا الررييا  الحظتو  -11
ــرا، فا فترة ما بين الدو ات، واإلما اتمؤهل ن تأهيل ماليا،  ــ يســــــ ،  ل  الدو ة المربيا المتحدة  قيام اليابان وســــــ

ار الحاليا، بســـح  مرشـــحي م لمضـــ يا الميت ، بما يثدت أقصـــى د جات المرونا ب د  المضـــا قدما نح  إنم
 األمما  الم ض ييا بشأن هذا الم ض ع ال ام. 

http://undocs.org/ar/A/74/20
http://undocs.org/ar/A/74/20
http://undocs.org/ar/A/74/20
http://undocs.org/ar/A/74/20
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1224
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1224
http://undocs.org/ar/A/75/20
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 ال ندو  ويســـــــــا للرريق المامل الممنا   [  . أوماماهســـــــــ ا ان…] جلســـــــــت اوانتخدت اللمنا الررييا، فا   -12
 من جدو  األمما .  12باستداما أنشطا الرضاء الخا جا فا األمد البميد واجتمت الرريق المامل فا إطا  الدند 

وأووــــــــت اللمنا الررييا بأن تتخذ اللمنا ترتيبات تتي  للرريق المامل الممنا باســــــــتداما أنشــــــــطا الرضــــــــاء  - 13
ــترــادة من  ــدمــات  الخــا جا فا األمــد البميــ  ــتين للمنــا، مت االســـــــــــ د فروـــــــــــــــا للجتمــاع  ل  الــدو ة الرابمــا والســـــــــــ

 الشر يا.  الترجما 

                                                                                             وأحـاطـت اللمنـا الررييـا ملمـا بمـدد من التـدابير التا ات خـذت بـالرمـل أو رمرم اتخـالهـا من أجـل تنريـذ   -14
بميد. وشـملت هذج التدابير، من بين  المبادئ الت جي يا للمنا بشـأن اسـتداما أنشـطا الرضـاء الخا جا فا األمد ال

جملا أم  ، اسـتمراض التشـريمات المحليا لات الصـلا وتحديث ا، بما فا للل من  ل  الد اسـات االسـتقصـاويا 
واألفرقا الماملا؛ والتصــديق ملى المماهدات الدوليا لات الصــلا؛ وسوــدا  اإلشــما ات الســابقا والبح ث ال طنيا  

سميل األجسام الرضاويا؛ وسمداد برامج وطنيا فا مما  البحث والتط ير؛ وم اولا لإلطلق؛ وتمأيأ إجراءات ت 
تحســــين قد ات الت ييا بأح ا  الرضــــاء لد  الحي مات والقطاع التما م من أجل اكتشــــا  األجســــام الرضــــاويا 

ــاوا ــألا الحطام الرضــــ ــةا التا تمالج مســــ ــركات الناشــــ ــطا الشــــ ؛ وبح ث الماملا والحطام وتمقد ا وتحديدها؛ وأنشــــ
الشــــــركات فا مما  التكن ل جيات المديدة للتمميل بء راج الســــــ اتل من المدا ؛ والتماون بين الماممات وقطاع 
الصـــناما لتط ير تكن ل جيات مدتكرة لروـــد الحطام الرضـــاوا والتخةيا من حدة االوـــطدامات؛ ومقد شـــراكات 

د  الديانات وس ساء المما سات الرضلى لتمن  الت اول وتباريادة جديدة بين الحي مات والقطاع الخاص بدرض 
 اوطدام المركبات الرضاويا المستقلا.

وأحاطت اللمنا الررييا ملما أرضــا بطاورا متن ما من المباد ات لات الصــلا بتنريذ المبادئ الت جي يا  -15
إلنشـــاء شـــبيا "نترا" بشـــأن اســـتداما أنشـــطا الرضـــاء الخا جا فا األمد البميد، بما فا للل، مشـــروع ال ند للمنا  

ت أمدالتا  ،ســـتراليا للت ييا بأح ا  الرضـــاءاألطريق  الو؛ و ا طا  NETRA                                 لتتب ت األجســـام الرضـــاويا وتحليل ا  
فريق اسـتشـا م تقنا رضـم  دراء متخصـصـين فا الم ضـ ع من الحي ما وقطاع الصـناما واألوسـا  بء شـاد من 

ضــــاوا فا ال قت الح يقا، التابت للمم د ال طنا للملحا الم يا األكادرميا؛ والم قت الشــــبيا لمراقبا الحطام الر
و التابما للتحاد األو وبا؛ والتماون بين  SST                                                           والرضـــــــــــاء فا إندونيســـــــــــيا؛ ومباد ة المراقبا والتتب ت الرضـــــــــــاويان  

ــام الم ج دة فا المـدا ات تركأ ملى لخـدمـا تمقـ  ـبالرادا    ـدمـات تمـا م ني ريلـندا ومأود  األ ضـــــــــــــــيا األجســــــــــــ
بدرض إنشـاء منصـا لتنظيم واسـتداما الرضـاء؛ وسوـدا  دليل من ناسـا بشـأن المما سـات الرضـلى فا   المنخرضـا

ــطدام   ــاويا وتمن  االوــــ  Spacecraft Conjunction Assessment همن ان و مما  تقييم تقا   المركبات الرضــــ

and Collision Avoidance Best Practices ســــــا ال ندرا ألبحاث الرضــــــاء لدناء القد ات فا ؛ وبرنامج المؤـســـــ
و؛ والمباد ة ال طنيا لتشـريمات UNNATIمما  تمميت السـ اتل النان نيا والتد ي  فا إطا  الي نيسـدي)  برنامج 

الرضاء التابما للملتقى اإلقليما ل كاالت الرضاء فا آسيا والمحيط ال ادئ؛ وحلقا ممل ملى المست   األو وبا 
ــاء الخا جا فا  تنريذ المبادئ الت جي ياح   تنظيم ا فنلندا وســـ يســـرا  شـــا كت فا  ــتداما أنشـــطا الرضـ بشـــأن اسـ
؛ وت فير فرص للتد ي  وتنميا القد ات من  ل  المراكأ اإلقليميا لتد ي) مل م وتكن ل جيا الرضاء، األمد البميد

سـتداما أنشـطا الرضـاء، المم لا من وكالا المنتسـبا إلى األمم المتحدة؛ ومباد ة ميت  شـؤون الرضـاء الخا جا ال
تمأيأ اســـــتداما الممن ن "مشـــــروع    ميت  شـــــؤون الرضـــــاء الخا جااإلما ات المربيا المتحدة للرضـــــاء؛ ومشـــــروع 

بشـأن اسـتداما أنشـطا الرضـاء الخا جا   الت ييا وبناء القد ات فا مما  تنريذ المبادئ الت جي يا :أنشـطا الرضـاء
    من وكالا الرضاء الدريطانيا.، المم"فا األمد البميد

ــألا التقنيا البحتا المتمثلا فا بمض ال ف د    أتو  -16 ــراع بحل المســــ أن مدم قد ة اللمنا الررييا ملى اإلســــ
تشــــييل ميت  الرريق المامل المديد الممنا باســــتداما أنشــــطا الرضــــاء الخا جا فا األمد البميد حالت دون بدء 
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ــأن تنريذ المبادئ الت جي يا ــتداما أنشـــطا ال  للمنا التباد  ال ام للممل مات بشـ ــأن اسـ ــاء الخا جا فا األمد بشـ رضـ
 الممتمدة بالرمل، ناهيل من وضت مبادئ ت جي يا جديدة. البميد 

رقـــــدم حل   A/AC.105/C.1/2021/CRP.19/Rev.1أن االقتراح المقـــــدم فا ال ثيقـــــا بمض ال ف د   أت و  - 17
ــالي  ممله و ط  ــأن اإلطا  المرجما للرريق المامل المديد وأسـ ــق تماما مت تكليا اللمنا، مت ارنا بشـ ا ممله، وه  يتسـ

بشــأن اســتداما أنشــطا الرضــاء  حيث يت  ى االقتراح ثلثا مســا ات للممل تركأ ملى تنريذ المبادئ الت جي يا الممتمدة 
 الت الا.   ، واستبانا إميانيا وضت مبادئ ت جي يا جديدة، وبناء القد ات، ملى الخا جا فا األمد البميد 

بشأن استداما أنشطا الرضاء الخا جا فا األمد البميد  للمنا  أن تنريذ المبادئ الت جي يا بمض ال ف د    أت و  - 18
ـــةا فا ممـا   ينبدا أن رمأر ج  د بـناء القـد ات الرامـيا إلى ســــــــــــــد الرم ة بين الدـلدان المتقـدمـا النم  والدـلدان الـناشـــــــــــ

 تكن ل جيا الرضاء. 

بشــــأن اســــتداما أنشــــطا الرضــــاء الخا جا فا األمد  الت جي يا القاوما اللمنا  أن التنريذ ال طنا لمبادئ       و  وا  - 19
ســـــــــ   رمأر دو  اللمنا ب وـــــــــر ا المحرل المتمدد األطرا  األكثر فماليا للن  ض بالتماون المملا فا مما   البميد 

 لسلميا، بما رم د بالنرت ملى المميت.  استكشا  الرضاء الخا جا واستخدامه فا األ راض ا 

لمـبادئ  ا  أن ال ـقت ـقد ـحان للنتـقا  من المـاـن  النظرم إلى المـاـن  المملا من  ل  تطديق وا تـبا        و  وا  - 20
بدرض ضـــمان تباد  المما ســـات الرضـــلى،  بشـــأن اســـتداما أنشـــطا الرضـــاء الخا جا فا األمد البميد للمنا  الت جي يا 

ــمان أن  ــتقدل لضــ ــل لما ه  مطل   فا المســ ــ   إلى ف م أفضــ ودمم االحتياجات فا مما  بناء قد ات الدو ، وال وــ
 تبقى اللمنا مندرا م ما لتمريا الح كما المالميا ألنشطا الرضاء الخا جا. 

بشـأن اسـتداما أنشـطا الرضـاء   للمنا  أن بمض التحدرات المسـتبانا ييما يتملق بتنريذ المبادئ الت جي يا       و  وا  - 21
ــتداما وج  د الحرا  ملى المدو  التما ـيا الخا جا فا األمد البميد    ، شـــــــــــــملت تحقيق الت ارن بين تنريذ تدابير االســـــــــــ

 لتخةيا الحطام الرضاوا، مثل تأويد الس اتل الصديرة بدواسر.  إلى تكن ل جيا أكثر تط  ا  الحاجا  و 

أن الخدرات والتمليقات ال ا دة من كيانات القطاع الخاص ومشــا كا هذا القطاع فا الممل بشــأن       و  وا -22
من  اممين د جا  هذا الم ضــ ع ســتك ن مريدة، بل وحتى أســاســيا، الســتبانا المســاول لات الصــلا وضــمان أملى 

 استداما أنشطا الرضاء الخا جا فا األمد البميد.

ــاء المديدة، من الحتما أن  أن       و  وا  - 23 ــ ق الرضـــ ه مت د    المأيد من الم ات الراملا من القطاع الخاص ســـ
تممل الدو  مما الســتبانا التحدرات التا ت اجه االســتداما، ثم وضــت حل   والتراوض بشــأن ا، وفا ال قت نرســه، إمداد  

ميت الم ات الراملا بمســؤوليا، مت إيلء                                                                  ن  ج جديدة، وتباد  الخدرات وتط ير القد ات واإلميانيات لضــمان تصــر  ج 
 المقدلا.   االمتبا  ال اج  لتأثير أنشطت ا فا الحاضر وفا السن ات والمق د 

ينبدا أن ت فر  بشــــأن اســــتداما أنشــــطا الرضــــاء الخا جا فا األمد البميد أن المبادئ الت جي يا للمنا       و  وا  - 24
 روع لمميت الدو  فا استخدام تكن ل جيا الرضاء كأداة للتنميا.  مرونا كاييا لضمان الحق المش 

ينبدا أن ت د   بشــأن اســتداما أنشــطا الرضــاء الخا جا فا األمد البميد للمنا أن المبادئ الت جي يا       و  وا  - 25
الدلدان، بصـــــر  النظر من مســـــت   تقدم ا  إلى تمأيأ االســـــتخدام اامن والمســـــتدام للرضـــــاء الخا جا لصـــــال  جميت 

االقتصـادم أو الملما ودون تمييأ من أم ن ع ومت إيلء االمتبا  ال اج  لمددأ المسـاواة، وسبرار أهميا التماون الدولا  
 ونقل التكن ل جيا ك سيلا فمالا لتشميت الدرامج البحثيا وبناء القد ات فا الدلدان لات القد ات الرضاويا الناشةا. 

ــاء الخا جا فا األمد البميد،        و  وا  - 26 ــطا الرضــ ــتداما أنشــ ــاملا إراء الممل المتملق باســ                                                                                              أنه ينبدا اتباع ن  ج شــ
 الرضاء.   ضت سياسا أفري يا بشأن المتملقا ب ودمم اإلجراءات لات الصلا للم  د الما يا 
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أن جميت الم ان  الملميا والتقنيا والقان نيا المتملقا بســــلما األنشــــطا الرضــــاويا واســــتدامت ا ل ا       و  وا -27
بشـــــــــــــأن هذا الم ضـــــــــــــ ع بين اللمنا الررييا الملميا    للرؤ أهميا، وأنه ينبدا من ثم أن ري ن هناك تباد  وثيق 

 والتقنيا واللمنا الررييا القان نيا.
 


