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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي 
 في األغراض السلمية  

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية 
 الدورة الستون 

 2023شباط/فبراير    17- 6فيينا،  
   

 مشروع التقرير   
 

 إضافة   
 

 استخدام مصادر القدرة النووية في الفضاء الخارجي  - ثالث عشر 
من جـدو  األممـا ، الممن     15، نظرت اللمـنا الرريـةا فا البـند  77/121وفـقا  لقرا  المميـةا المـامـا   -1

 "استخدام مصاد  القد ة الن ويا فا الرضاء الخا جا".

من جدو  األمما  ممثل  كل من االتحاد الروســـــــا، ويندونةلـــــــةا، والصـــــــين،   15وتكلم فا إطا  البند   -2
الب لةرا يا(، والمملكا المتحدة، وال اليات المتحدة. وتكلم أيضـــــــا المراكا من وكالا – ياوفرنلـــــــا، وفنموي   جم   

 الرضاء األو وبةا. وأثناء التباد  المام لآل اء، ألقى ممثل  دو  أمضاء أخرى أيضا كلمات تتملق ب ذا البند.

ــدد إمـ -3 داد صــــــــــــــة   كـان نةـا و حبـ  اللمنـا الرريةـا ب اكن أ  دوال ومنظمـا حة مةـا دولةـا واحـدة  صــــــــــــ
 شـــــــخ  االســـــــتخدام ادمن لمصـــــــاد  القد ة الن ويا فا الرضـــــــاء    - وتنظر فا إمداد صـــــــة   أخرى  –وتنظةمةا 

الخا جا، تخخذ  مين االمتبا  محت يات ومقتضــــــةات "المبادص المتصــــــلا  اســــــتخدام مصــــــاد  ال اكا الن ويا فا 
ــتخدام( و"إطا  األما  الخا  ــاد  القد ة الن ويا فا الرضـــــــاء   الرضـــــــاء الخا جا"  مبادص االســـــ بت بةقات مصـــــ

 الخا جا"  إطا  األما (، الذي اشترك  فا وضمه اللمنا الرريةا وال كالا الدولةا لل اكا الذ يا.

و أت  مض ال ف د أ  مبادص االســــتخدام ويطا  األما  ي فرا  أســــاســــا شــــام  لدمم االســــتخدام ادمن   -4
ــاء ا ــاد  القد ة الن ويا فا الرضــــ ــادات التا ي فررا إطا  األما  تتةع اتبا  ني ة جديدة  لمصــــ لخا جا، وأ  اإل شــــ

إزاء األما  تلـــــــــــــتند إلى الت   ات الملـــــــــــــتمرة فا المما ا والمما ســـــــــــــات التا جدت منذ امتماد تل  المبادص. 
األما  تل  ال ف د أيضــــــــا أ  الت بيق المملا إلطا  األما  يرا  مقاصــــــــد مبادص االســــــــتخدام  ةما يخ    و أت

 وي فر، من ثم، إ شادات كا ةا للدو  والمنظمات الحة مةا الدولةا.

ــا   -5 ــملـ ــاء الخا جا فتع أب اا النظام الشـ ــاد  القد ة الن ويا فا الرضـ ــتخدام مصـ و أت  مض ال ف د أ  اسـ
.  لي ا ل ال ذل  ل سـتكـشاا، مما يتةع إمةانةا مراةبا وف م األجـلام الك كبةا المظلما البميدة التا ال يمةن ال ـص   إ 
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ــاء ملى إيماد حل   مالةا ال اكا وفمالا من حي   ــتكشـــــاا الرضـــ وبالمثل، يمتمد الدخ   فا مصـــــر جديد الســـ
الكتلا لتشـــ يل مركبات الرضـــاء اللـــحيق، والممل فا بي،ات كاســـةا، وزيادة مرونا البمثات  لذل ، ي فر اســـتخدام 

رضـاء إمةانةات محتملا  ةما يتملق  البمثات المخر لا والتا مصـاد  القد ة الن ويا لدفن المركبات الرضـاةةا فا ال
تحمل  ضـاةن المرسـلا إلى المريو والبمثات الملمةا المرسـلا إلى النظام الشـملـا الخا جا، مما يمةن من إ سـا  

  مثات  شريا و وب تةا ملى نح  أسر  وأكثر فمالةا.

ال يتممأ من تصـــمةم المركبات الرضـــاةةا التا  و ةا أ  األما  ينب ا أ  ية   المانا الرةةلـــا وجمءا -6
تلــــــــــتخدم ت بةقات مصــــــــــاد  القد ة الن ويا فا جمةن مراحل دو ة حةات ا. وأكد ال فد الذي أمرا من ذل  الرأي 

،  47/68ممددا أرمةا االمتثا  الصا م لمبادص االستخدام، التا امتمدت ا المميةا الماما بت افق اد اء فا كرا را 
 وإلطا  األما .

و ةا أنه من أجل ضــما  أملى ممايير األما  واألمن فا اســتخدام مصــاد  القد ة الن ويا فا الرضــاء  -7
،  خ  مصـــــــاد  القد ة الن ويا مناســـــــبا 47/68الخا جا، ومن التلـــــــلةم، حلـــــــبما ن  ملةه كرا  المميةا الماما 

 صــرا خاصــا بل وضــرو يا لبمض الم ام فا الرضــاء الخا جا وذل   لــبا صــ ر حمم ا وط   ممررا و ير  
ين  ملى أنــه يمــا أ    من ذلــ  القرا ، الــذي  3ذلــ  من الخ ا ، من األرمةــا بنرق القــد  التــذكير  ــالمبــدأ  

يقتصــــر اســــتخدام مصــــاد  القد ة الن ويا فا الرضــــاء الخا جا ملى الرح ت الرضــــاةةا التا ال يمةن ال ةام ب ا 
  استخدام مصاد  ال اكا  ير الن ويا  ص  ة ممق لا.

و ةا أنه من أجل ضـــــــما  االســـــــتخدام ادمن لت بةقات مصـــــــاد  القد ة الن ويا فا الرضـــــــاء الخا جا  -8
لحراظ ملى سـ ما و فا  البشـريا جمماء كخول يا ملةا، من الم م تمميم التماو  وتباد  أفضـل المما سـات  ةما وا

ــخـلا ب ـذا الـقد  من األرمـةا مـثل  ــا أ  النظر فا ملــــــــــــ بين البـلدا . و أى ال ـفد اـلذي أمرا من رـذا الرأي أيضــــــــــــ
  ذي الصـــــــلا من واليا اللمنا ولمنت ا اســـــــتخدام مصـــــــاد  القد ة الن ويا، ينب ا أ  يظل محصـــــــ  ا داخل اإلطا

 الرريةا الملمةا والتقنةا.

ــاء الخا جا يشـــةل خ را محتم  ملى حةاة البشـــر   -9 ــاد  القد ة الن ويا فا الرضـ ــتخدام مصـ و ةا أ  اسـ
ــاد  القد ة رذ . و أى ال فد الذي أمرا من   ــا  مصـــــ والبي،ا لم ييد س  ما  ةه الكرايا، ومن ثم، ينب ا تقييد انتشـــــ

ا الرأي أيضـــــا أنه ينب ا تشـــــمةن الدو  ملى وضـــــن صـــــة   إضـــــا ةا ملمما كان نا تنظم  مميد من الترصـــــيل  رذ
اســتخدام مصــاد  القد ة الن ويا فا الرضــاء الخا جا، من مراماة أ  أي نشــاط يضــ لن  ه فا الرضــاء الخا جا 

 يما أ  يخضن لمبدأي حمايا الحةاة البشريا وص   الل م.

لضــــــــــرو ي تمميم ج  د بناء القد ات لتمةين الدو  من إنشــــــــــاء  لةات ل ســــــــــتما ا فا  و ةا أنه من ا -10
حاالت ال  ا ص للتخفةف من مخاطر ح ادث الق ة القاررة التا تن  ي ملى ت بةقات مصاد  القد ة الن ويا فا  

 الخا جا.  الرضاء

يا فا الرضـــاء الخا جا،  و ةا أنه من الم م، من أجل ضـــما  االســـتخدام ادمن لمصـــاد  القد ة الن و  -11
االسـتمرا  فا ت ي،ا الرر  ويداما مملةات فمالا لتباد  الممل مات. وتح ةقا ل ذ  ال ايا، من الم م االترا  ملى 
ــاء الخا جا، ويتاحا  ــاد  القد ة الن ويا فا الرضـ ــتخدام مصـ واليا وخ ا ممل جديدتين للرريق المامل الممنا  اسـ

لتقنةا ذات الصــلا من االســتخدامات المحتملا ملــتقب  لمصــاد  القد ة الن ويا  الرر  لممن وتحليل الممل مات ا
فا الرضـــــــــــاء الخا جا، وال ســـــــــــةما تل  التا تن  ي ملى مرام ت ن ويا، من خ   إنشـــــــــــاء فريق خبراء تقنا  

 مشتر  من ال كالا الدولةا لل اكا الذ يا.

دولةا لل اكا الذ يا ســ ا يةلــر تباد  المما ا  و ةا أ  إنشــاء فريق خبراء تقنا مشــتر  من ال كالا ال -12
وأفضــــــــل المما ســــــــات فا مما  ت  ير واســــــــتخدام نظم القد ة الن ويا ونظم الدفن الن ويا فا الرضــــــــاء  ةما بين 
الحة مات والمنظمات الدولةا الحة مةا و ير الحة مةا واألوسـاط األكاديمةا والكةانات التما يا الخاصـا، ب دا 
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ــتخدام ــاء، وتحليل ما لتل  النظم من  تمميم االسـ ــتمر لنظم القد ة الن ويا ونظم الدفن الن ويا فا الرضـ ادمن الملـ
 المامل الممنا  استخدام مصاد  القد ة الن ويا فا الرضاء الخا جا.الرريق  تبمات ملى األما ، لكا ينظر في ا  

ــلا النظر فا المما ا المتملقا  -13 ــتخدامات الحالةا والمقبلا و أت  مض ال ف د أ  من الم م م اصـــ  االســـ
ــاء الخا جا وزيادة تل  المما ا فا إطا    ــاد  القد ة الن ويا فا الرضـــــــ ــتخدام  الرريق لمصـــــــ المامل الممنا  اســـــــ

مصـــــــاد  القد ة الن ويا فا الرضـــــــاء الخا جا،  م جا واليا ممددة وبمشـــــــا كا خبراء من ال كالا الدولةا لل اكا 
 د ينب ا أ  تشـمل أيضـا الدو  الراةبا فا اكتناء كد ات مصـاد  القد ة الن ويا  الذ يا  صـ  ة ملـتمرة. ورذ  الم 

 فا الملتقبل القريا.

المامل الممنا  اســــتخدام مصــــاد  القد ة الن ويا فا الرضــــاء الخا جا ينب ا أ   الرريق  و ةا أ  واليا  -14
ءات ا، من أجل م اصــلا الممل  شــخ  تمدد فا إطا  خ ا ممل جديدة متمددة اللــن ات ووفقا لق امد اللمنا ويجرا

 ذل  الم ض   ال ام.

، َمقد فريق ا المامل  975، ماودت اللمنا الرريةا، فا جللــــــــــــت ا  77/121ووفقا لقرا  المميةا الماما  -15
 الممنا  استخدام مصاد  القد ة الن ويا فا الرضاء الخا جا، برةاسا سام أ. را بةل    المملكا المتحدة(.

منا  اســــــــــــــتخـدام مصــــــــــــــاد  الـقد ة الـمامل المالرريق وأمرب  اللمـنا الرريـةا من خال  تـقديررا لرةةق  -16
ــام أ. را بةلـــــ    المملكا المتحدة( لما أبدا  من ترا  وما بذله   ــاء الخا جا، المنت ةا واليته، ســـ الن ويا فا الرضـــ

 المامل.الرريق من ج  د ملى مدى سن ات مديدة فا  ةاسا 

ــا( لم -17 ــةع لي ب لد زومير   النملــــ ــا إلى إم   ترشــــ نصــــــا الرةةق المقبل وأشــــــا ت اللمنا الرريةا أيضــــ
 للرريق المامل الممنا  استخدام مصاد  القد ة الن ويا فا الرضاء الخا جا.

المامل الممنا  اسـتخدام مصـاد  القد ة الن ويا فا الرضـاء الخا جا أ بن جللـات. وأكر ت الرريق ومقد   -18
ــت ا   ــباط/فبراير، تقرير   15، الممق دة فا 989اللمنا الرريةا فا جللــــــــــ  المامل، الذي يرد فا المرفق الرريقشــــــــــ

 ]الثال [ ب ذا التقرير.
  

 استدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد  - عاشرا  
من جـدو  األممـا ، الممن     12، نظرت اللمـنا الرريـةا فا البـند  77/121وفـقا لقرا  المميـةا المـامـا   -19

 "استداما أنش ا الرضاء الخا جا فا األمد البميد".

من جدو  األمما  ممثل  كل من االتحاد الروســــــــــا، ويســــــــــبانةا، وأســــــــــترالةا،   12وتكلم فا إطا  البند   -20
اإلسـ مةا(، ويي الةا، وباكلـتا ، والبرازيل، وبي  وس، وتايلند، -ويسـراةيل، وألمانةا، ويندونةلـةا، وييرا   جم   يا

ا، والرلبين،  والمماةر، وجم   يـــا ك  يـــا، وجن ا أفري ةـــا، و وانـــدا، و ومـــانةـــا، وشــــــــــــــيلا، والصــــــــــــــين، وفرنلــــــــــــــــ
ــا،  الب لةـرا ـيا(،  – جم   ـيا وفنموي  ـــة ، والمملـكا المتـحدة، والنملـــــــــــ ــمبرل، وـماليمـيا، والمةلـــــــــــ وفنلـندا، وكـندا، ولكلـــــــــــ

ــد  ــاء األو وبةا ومرصـــ ــا المراةبا  من وكالا الرضـــ ــر فا    وني زيلندا، وال ند، وال اليات المتحدة، والةا ا . وتكلم أيضـــ مصـــ
 اد  المام لآل اء، ألقى ممثل  دو  أمضاء أخرى أيضا كلمات تتملق ب ذا البند. الكيل متر المربن. وأثناء التب 

 واستمم  اللمنا الرريةا للمروض اإليضاحةا الملمةا والتقنةا التالةا: -21

 "التصنةن األخضر يل م فا الت    فا ميدا  الرضاء"، كدمته ممثلا الصين   أ( 

اللــاتلةا وال ةاس الليم ي للملــافات  اللــ اتل إلدا ة حركا المرو  فا "الماكلــات اال تمايةا   ا( 
 الرضاء"، كدمه ممثل ألمانةا 

 "جمل الرضاء ملتداما"، كدمه ممثل ال اليات المتحدة   ج( 
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"إدا ة المؤثرات ملى حركا أممدة الم اةن من أجل مملةات كمريا ملـــــــــــتداما"، كدمته المراةبا   د( 
 نكايند من منظما ف   أو  م  

"الحاجا إلى التماو  والتآز  الدوليين من أجل مملةات  منا وملــــــتداما ملى ســــــ ع القمر"،    ه( 
 كدمه المراكا من الرا  ا الدولةا لتمميم األما  فا الرضاء 

 "الم ا د القمريا المركمة"، كدمه المراكا من المميةا الرضاةةا ال طنةا   و( 

ــاء الخا جا فا األمد البميد"، كدمته مرتا  - "تمةين الميل القادم  ز(  ــتداما أنشــــــــ ا الرضــــــ ح اســــــ
 المراةبا من المملق االستشا ي لميل الرضاء 

ثـا من االتحـاد الممنا بتنريـذ مملةـات االلتقـاء والخـدمـا وممـايير الصــــــــــــــنـامـا    ح(  "ممل مـات محـد 
 المتملقا  خدما الل اتل"، كدمه المراكا من مؤسلا المالم ادمن.

 روضا ملى اللمنا الرريةا ما يلا:وكا  مم -22

المامل الممنا  اســـــــتداما أنشـــــــ ا الرضـــــــاء الخا جا فا الرريق و كا ممل مقدما من  ةةق   أ( 
ــت د  للممل مات وجدو  أمما  حلقا الممل المقر  مقدرا فا مام    2024األمد البميد تتضــــمن أفكا ا  شــــخ  ملــ

 A/AC.105/C.1/L.404 ) 

المــامــل الممنا الرريق  مــذكرة من األمــانــا تتضــــــــــــــمن ممل مــات و  اء مقــدمــا لكا ينظر في ــا    ا( 
ــاء الخا جا فا األمد البميد  كندا والمملكا المتحدة والةا ا  واالتحاد الرلكا الدولا  ــتداما أنشـــــــــــ ا الرضـــــــــ  اســـــــــ

 ( A/AC.105/C.1/L.409الدولةا لت حيد المقايةق و ا  ا أسب   الرضاء المالما(    والمنظما

المــامــل الممنا الرريق  مــذكرة من األمــانــا تتضــــــــــــــمن ممل مــات و  اء مقــدمــا لكا ينظر في ــا    ج( 
ــتــدامــا   أنشــــــــــــــ ــا الرضــــــــــــــــاء الخــا جا فا األمــد البميــد  االتحــاد الروســــــــــــــا وال نــد وال اليــات المتحــدة(   ــاســــــــــــ

 A/AC.105/C.1/L.409/Add.1 ) 

المــامــل الممنا الرريق  في ــا    مــذكرة من األمــانــا تتضــــــــــــــمن ممل مــات و  اء مقــدمــا لكا ينظر  د( 
 اســتداما أنشــ ا الرضــاء الخا جا فا األمد البميد  المماةر  ويســبانةا وســل فاكةا وشــيلا والنملــا  وفرنلــا  ولمنا 

 ( A/AC.105/C.1/L.409/Add.2أ حاث الرضاء(  

المــامــل الممنا الرريق  مــذكرة من األمــانــا تتضــــــــــــــمن ممل مــات و  اء مقــدمــا لكا ينظر في ــا    ه( 
ــترالةا وييرا   جم   يا ــاء الخا جا فا األمد البميد  أســـ ــتداما أنشـــــ ا الرضـــ اإلســـــ مةا( والبرازيل والنروية  - اســـ

ــاء األو وبةا والمنظما   ــةا المن با( وني زيلندا ووكالا الرضــــــ األو وبةا لأل حاث الرلكةا فا نصــــــــا الكرة األ ضــــــ
 A/AC.105/C.1/L.409/Add.3 ) 

ممنا المــامــل الالرريق  مــذكرة من األمــانــا تتضــــــــــــــمن ممل مــات و  اء مقــدمــا لكا ينظر في ــا    و( 
 اســتداما أنشــ ا الرضــاء الخا جا فا األمد البميد  ألمانةا ويي الةا والصــين والنملــا واالتحاد األو وبا ومنظما  

 ( A/AC.105/C.1/L.409/Add.4كاني س الدولةا و ا  ا القريا القمريا(  

و كتا اجتما  مقدمتا  من أسـترالةا تتضـمنا  مدخ ت للرريق المامل الممنا  اسـتداما أنشـ ا    ز( 
 ( A/AC.105/C.1/2023/CRP.6و A/AC.105/C.1/2023/CRP.3الرضاء الخا جا فا األمد البميد  

ادص ت جي ةا  و كا اجتما  مقدما من االتحاد الروســــا تتضــــمن من مةا الســــتبانا مشــــا ين مب  ح( 
ــلــا النظر في ــا  ــةــا ت ــا وم اصــــــــــــ ــتــدامــا أنشــــــــــــــ ــا الرضــــــــــــــــاء الخــا جا فا األمــد البميــد وصــــــــــــ جــديــدة الســــــــــــ

 A/AC.105/C.1/2023/CRP.4 ) 

https://undocs.org/A/AC.105/C.1/L.404
https://undocs.org/A/AC.105/C.1/L.409
https://undocs.org/A/AC.105/C.1/L.409/Add.1
https://undocs.org/A/AC.105/C.1/L.409/Add.2
https://undocs.org/A/AC.105/C.1/L.409/Add.3
https://undocs.org/A/AC.105/C.1/L.409/Add.4
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و كا اجتما  مقدما من البرازيل تتضـمن اسـتمراضـا للمبادص الت جي ةا  شـخ  اسـتداما أنشـ ا   ط( 
 ( A/AC.105/C.1/2023/CRP.7الرضاء الخا جا فا األمد البميد  

و كا اجتما  مقدما من كندا تتضمن ممل مات محدثا من ن م ا فا اإلب ل من التنريذ ال  ما    ي(  
 (  A/AC.105/C.1/2023/CRP.8للمبادص الت جي ةا  شخ  استداما أنش ا الرضاء الخا جا فا األمد البميد   

المبادص الت جي ةا  شـخ  اسـتداما و كا اجتما  مقدما من ألمانةا تتضـمن ممل مات من تنريذ     ( 
 ( A/AC.105/C.1/2023/CRP.9أنش ا الرضاء الخا جا فا األمد البميد فا ألمانةا  

و كا اجتما  مقدما من ال ند تتضــــــــــمن مدخ ت للرريق المامل الممنا  اســــــــــتداما أنشــــــــــ ا     ( 
 ( A/AC.105/C.1/2023/CRP.10الرضاء الخا جا فا األمد البميد  

اجتمـا  مقـدمـا من إي ـالـةا تتضــــــــــــــمن ممل مـات من التنريـذ ال  ما للمـبادص الت جي ـةا  و ـكا    م( 
 ( A/AC.105/C.1/2023/CRP.11 شخ  استداما أنش ا الرضاء الخا جا فا األمد البميد فا إي الةا  

و كا اجتما  مقدما من االتحاد األو وبا تتضـمن الملـارما المشـتركا ل تحاد األو وبا فا تنريذ     (  
 (  A/AC.105/C.1/2023/CRP.12المبادص الت جي ةا  شخ  استداما أنش ا الرضاء الخا جا فا األمد البميد   

و كــا اجتمــا  مقــدمــا من المنظمــا الــدولةــا لت حيــد المقــايةق تتضــــــــــــــمن ممل مــات من تنريــذ   س( 
 ( A/AC.105/C.1/2023/CRP.13المبادص الت جي ةا  شخ  استداما أنش ا الرضاء الخا جا فا األمد البميد  

ــمن ممل مات و  اء لكا ينظر في ا    (  و كا اجتما  مقدما من المميةا الرضـــــاةةا ال طنةا تتضـــ
 ( .15CRP./2023/1C./105A/ACالمامل الممنا  استداما أنش ا الرضاء الخا جا فا األمد البميد  الرريق 

ل ضــــــــــــــن مـبادص ت جي ـةا جديدة و كا اجتـما  مـقدما من كـندا تتضــــــــــــــمن النظر فا ممـاالت   ا( 
 ( A/AC.105/C.1/2023/CRP.17محتملا  شخ  استداما أنش ا الرضاء الخا جا فا األمد البميد  

ــخ     (  ــمن تقريرا من التنريذ ال  ما للمبادص الت جي ةا  شــ ــا تتضــ و كا اجتما  مقدما من النملــ
 ( A/AC.105/C.1/2023/CRP.19استداما أنش ا الرضاء الخا جا فا األمد البميد  

و كا اجتما  مقدما من النروية تتضــــمن تقريرا محدثا من التنريذ ال  ما للمبادص الت جي ةا     ( 
 ( A/AC.105/C.1/2023/CRP.21 شخ  استداما أنش ا الرضاء الخا جا فا األمد البميد فا النروية  

يات المتحدة من تنريذ المبادص الت جي ةا  و كا اجتما  مقدما من ال اليات المتحدة تتضمن إب ل ال ال    (  
 (  A/AC.105/C.1/2023/CRP.22 شخ  استداما أنش ا الرضاء الخا جا فا األمد البميد ملى الصميد ال طنا   

و كا اجتما  مقدما من االتحاد الروســا تتضــمن تحلي  للمبادص الت جي ةا الســتداما أنشــ ا   ش( 
ــاء الخا جا فا األمد البميد، ا ــتخدام الرضـــــ ــتين للمنا اســـــ ــر ا إحدى نتاةة الدو ة الثانةا واللـــــ لتا امتمدت ب صـــــ

 ( A/AC.105/C.1/2023/CRP.26الرضاء الخا جا فا األ راض الللمةا  

ــن ن    ت(  و كا اجتما  مقدما من مم د الراي للمدالا المالمةا تتضـــــمن ممل مات من اترا  واشـــ
 ( A/AC.105/C.1/2023/CRP.27   شخ  ك امد اللل   للمملةات الرضاةةا التما يا

ــخ  اســــــتداما   ث(  ــمن تقريرا من تنريذ المبادص الت جي ةا  شــــ و كا اجتما  مقدما من الةا ا  تتضــــ
 ( A/AC.105/C.1/2023/CRP.28أنش ا الرضاء الخا جا فا األمد البميد فا الةا ا   

ني زيلندا وال اليات المتحدة و كا ممل مقدما من إي الةا وكندا ولكلـــــــــمبرل والمملكا المتحدة و   خ( 
ــتبانا التحديات ود اســــــــــــت ا والنظر فا مبادص ت جي ةا جديدة محتملا  تتضــــــــــــمن ن ما مملةا وشــــــــــــام  إزاء اســــــــــ

 A/AC.105/C.1/2023/CRP.31/Rev.1 ) 
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الرريق المامل تتضــــــمن كرا ات محتملا كد يتخذرا الرريق  و كا  ير  ســــــمةا مقدما من  ةةق   ذ( 
 الدو ة اللتين للمنا الرريةا.المامل فا  

المامل الممنا  اســـــــتداما أنشـــــــ ا الرضـــــــاء الرريق  ، انمقد ممددا 77/121ووفقا لقرا  المميةا الماما  -23
 مامارل ا ا   .  ال ند(.الخا جا فا األمد البميد فا الدو ة الحالةا، برةاسا أو 

والحظـ  اللمـنا الرريـةا الترا ي بين الـمدد المتمايد من األجلــــــــــــــام التا ت لق فا الرضــــــــــــــاء الخـا جا،   -24
والتمايد فا تمقيد المملةات الرضـاةةا، واألرمةا الملـتمرة لما تق م  ه من ممل فا مما  اسـتداما أنشـ ا الرضـاء 

 الخا جا فا األمد البميد.

اللمنا الرريةا ملما  مدد من التدابير التا اتُّخذت  الرمل أو يمري اتخاذرا من أجل تنريذ المبادص  وأحاط    - 25
ثانا(. وشــــمل  تل   ، المرفق ال A/74/20الت جي ةا للمنا  شــــخ  اســــتداما أنشــــ ا الرضــــاء الخا جا فا األمد البميد   

التدابير، فا جملا أم  ، وضـن اسـتراتةمةات وسـةاسـات فضـاةةا وطنةا، تشـمل خراةي طريق وخ  ا  ةةلـةا  ووضـن  
ــديق ملى المماردات الدولةا ذات   ــتمراضــــ ا وتحديث ا  والتصــ ــلا واســ التشــــريمات والق امد التنظةمةا الداخلةا ذات الصــ

رضاةةا  ومراجما مملةات الترخة   وتبلةي إجراءات الترخة  للل اتل  الصلا  وتمميم إجراءات تلميل األجلام ال 
الصـــــــ يرة  وتحدي  الق امد المتملقا بتخفةف الح ام المدا ي لللـــــــ اتل التما يا والتمريبةا وســـــــ اتل ال  اة  وتحلـــــــين  

الماملا والح ام،  كد ات الممرفا  خح ا  الرضاء لدى الحة مات والق ا  التما ي من أجل اكتشاا األجلام الرضاةةا  
ــ ـدام أثـناء اإلط   لت كيـتات إك   مختلـرا فا   ــ اء، وتمقب ـما وتحـدـيدرـما  ويجراء تقيةـمات تمـنا االصـــــــــــ ملى اللـــــــــــ
ــل  ــراكات الحة مةا والتما يا   رض زيادة الت اصـ ــةن ن ا  الشـ ــ   اإلطا  الممنا لنافذة اإلط    خكمل ا  وت سـ  ضـ

لى لتمنا اصــــ دام المركبات الرضــــاةةا الملــــتقلا  وتحلــــين التخل  من  وتباد  البةانات وي ســــاء المما ســــات الرضــــ
اللــــــــ اتل  مد انت اء م مت ا  وتصــــــــمةم المركبات الرضــــــــاةةا ملى نح  يح   دو  تشــــــــت  المة نات  وامتماد تدابير  
ــ ات  ــاةةا إلى ال  ا الم ي فا مروا  ير محة ما  وم دة اللـ ــام الرضـ ل للتصـــدي للمخاطر المرتب ا  م دة األجلـ

ــخ  إدا ة حركا   ــيق اإلكلةما  شـــ إلى ال  ا الم ي فا مروا محة ما فا مناطق  ير مخر لا ف   المحةي  والتنلـــ
ــاء  ويط   خـ ا تنرـيذ للبـح  والت  ير فا مـما  الحـ ام الـمدا ي  وزـيادة كـراءة وفـمالـةا التـماو    المرو  فا الرضـــــــــــ

ا لمنا التنـليق المـشتركا بين ال كاالت والممنةا  الح ام المـشتر  بين ال كاالت  ـشخ  الح ام الرـضاةا  والمـشا كا ف 
المامل الممنا  الح ام الرـضاةا التا ن لألكاديمةا الدولةا للم حا الرـضاةةا، واللمنا التقنةا الممنةا  الرريق الرـضاةا، و 

ــاء التا ما ل تحاد الدولا للم حا الرلكةا، و  لممنا بدواةر الممل مات  ا   7المامل  الرريق   إدا ة حركا المرو  فا الرضـــــــــ
التا ن للمنظما الدولةا لت حيد المقايةق، واللمنا الرريةا لتكن ل جةا الرضـــاء وت بةقات ا التا ما لرا  ا أمم جن ا شـــر  
 ســـــــةا  والتماو  من الشـــــــركاء المحليين والدوليين لتحديد طقق الرضـــــــاء وت كمه والتنبؤ  ه  واســـــــتحداث كد ات جديدة  

ــا لنظام تما ي  ــصـ ــارمات فا التماو   مخصـ ــة ا للح ام  والملـ ــاء  وبمثات اإلزالا النشـ ــد طقق الرضـ ــاةا لرصـ فضـ
ــير الـقد ات ملى تـقديم الخـدمـات والتممةن  ــن الق امـد لتمميم ـتدابير تخفةف الح ـام وممـالمـته  وتةلـــــــــــ اـلدولا ووضـــــــــــ

ــتراطات ال زما لضــــما  أداء   ــاء  ووضــــن مبادص ت جي ةا وطنةا تحدد االشــ ــنةن فا الرضــ الخدمات فا المدا  والتصــ
 شـــــةل مخم   و من وشـــــراا  وتمميم الم ا د ال طنةا والتم يل المخصـــــ  المةرس الســـــتداما األنشـــــ ا الرضـــــاةةا  
ويذكاء ال ما والت اصـل من أوسـاط الصـناما والق ا  الخا  واألوسـاط األكاديمةا وسـاةر أصـحاا المصـلحا  شـخ   

 البميد. م ض   استداما أنش ا الرضاء الخا جا فا األمد  

وأحة   اللمنا الرريةا ملما أيـضا   اةرا متن ما من المباد ات المتملقا  المبادص الت جي ةا  ـشخ  اـستداما   - 26
أنشـــــ ا الرضـــــاء الخا جا فا األمد البميد،  ما فا ذل  تنريذ تل  المباد ات. وتتمثل تل  المباد ات، ضـــــمن مباد ات  

ن الرضـــاةيين التا ما ل تحاد األو وبا  ولمنا ممم ما دو  البريةق المشـــتركا  أخرى،  ةما يلا: مباد ة المراةبا والتتبُّ 
للتماو  الرضاةا  وتقديم خدمات الممرفا  خح ا  الرضاء وتباد  الممل مات فا رذا الشخ  من خ   الم كن الشبةا: 

space-track.org يمرا من التمام  اسـتداما      و"البةا  المتملق  ق ا  الرضـاء الملـؤو "، ور  صـ   ير ملمم كان نا
المـشا ين الرـضاةةا فا األمد البميد وي دا إلى إدا ة األنـش ا الرـضاةةا إدا ة مـلؤولا اجتمايةا وبي،ةا  وفر  التماو  

https://undocs.org/A/RES/77/121
https://undocs.org/A/74/20
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ــبةا المالمةا الممنا  التماو  الدولا   ــينةا  ومنتدى الشـ ــاء الصـ ــاء الدولةا ومح ا الرضـ ــلا  مح ا الرضـ الدولا المتصـ
لقمر والرضـــاء اللـــحيق فا الصـــين  ومؤتمر القما الممنا  اســـتداما الرضـــاء الذي اســـتضـــافته  فا مما  اســـتكشـــاا ا 

  وحلقا ممل دولةا  شـــــــخ  ممرفا أح ا   2022وكالا الرضـــــــاء البري انةا ومؤســـــــلـــــــا المالم ادمن فا حميرا /ي نةه  
وفريق ـماـمل تقنا ممنا   2023الرضــــــــــــــاء ويدا ة حرـكا المرو  فا الرضــــــــــــــاء نظمتـ ا ال ـند فا ـكان   الـثانا/يـناير 

ــن نم ذج للتنبؤ   ــاةةا فا تايلند  ووضــــــ ــاء مركم وطنا للبةانات الرضــــــ ببروت ك الت الح ام المدا ي فا الرلبين  وينشــــــ
(، ور  نم ذج ممتمما لنظام األ ض، فا البرازيل  ومباد ة  MONAN خح ا  المحة ات واأل ض وال  ا الم ي   

SpaceResources.lu  ــمبرل  وبرنا ــاء لبناء القد ات فا مما  تممةن فا لكلـــــ ــا ال نديا أل حاث الرضـــــ ــلـــــ مة المؤســـــ
(  وأنشـ ا بناء القد ات المضـ لن ب ا من خ   UNNATIاللـ اتل النان نةا والتد يا فا إطا  الي نةلـبةق  برنامة  

ــا  ــةا والمحةي ال ادص  وأمما  الملتقى اإلكلةما ل كاالت الرضــــ ــاةا دســــ ء فا  ســــــةا التماو  من منظما التماو  الرضــــ
والمحةي ال ــادص فا ممــا  بنــاء القــد ات  وت فير فر  للتــد يــا وبنــاء القــد ات من خ   المراكم اإلكلةمةــا لتــد يق  
مل م وتكن ل جةا الرضـــــاء، المنتلـــــبا إلى األمم المتحدة  ومشـــــرو  مةتا شـــــؤو  الرضـــــاء الخا جا الممن   "الت يةا  

ـــتداما فا األمد البمـيد"، بتم يل من المملـكا المتـحدة  وبـناء الـقد ات فا مـما  تنرـيذ المـبادص الت جي  ــخ  االســـــــــــ  ـةا  شـــــــــــ
ومشرو  مةتا شؤو  الرضاء الخا جا الممن   "كان   الرضاء من أجل الم ات الراملا المديدة فا ميدا  الرضاء"، 

الرضـاةا دسـةا   بتم يل من ج ات مانحا متمددة، من بين ا بلمةةا وشـيلا وفرنلـا ولكلـمبرل والةا ا  ومنظما التماو  
والمحةي ال ادص ومؤسلا المالم ادمن  ومشرو  مةتا شؤو  الرضاء الخا جا الممن   "مشرو  التلميل: دمم تنريذ  

 االلتمامات التمارديا المتملقا بتلميل األجلام الم لقا فا الرضاء الخا جا"، بتم يل من المملكا المتحدة. 

كا  إنمازا  ا زا ينب ا م اصلا    2019مبادص الت جي ةا فا مام و أت  مض ال ف د أ  امتماد اللمنا لل -27
ــبا ومما ســـــــــات جيدة فا مما   ــامد الدو  ملى امتماد صـــــــــة   مناســـــــ البناء ملةه، وأ  المبادص الت جي ةا تلـــــــ

 االستخدام الملتدام للرضاء الخا جا وأن ا تشمن ملى البح  الملما وبناء القد ات والتماو  الدولا.

ال ف د أ  الدو  األمضــــــــــــــاء فا األمم المتحـدة ينب ا أ  تنـرذ المـبادص الت جي ـةا من أجل و أت  مض   -28
 حمايا الرضاء الخا جا من الح ام ال  يل الممر وضما  االستداما المدا يا فا األمد البميد.

اء و ةا أ  تنريذ المبادص الت جي ةا ينب ا أ  ي دا إلى تمميم االســــــــــتخدام ادمن والملــــــــــتدام للرضــــــــــ -29
ــادي أو الملما ودو  تمييم من أي  ــت ى تقدم ا االكتصـــ ــرا النظر من ملـــ ــالع جمةن البلدا   صـــ الخا جا لصـــ
ــيلا فمالا  ن  ،  ما فا ذل  إمما  مبدأ الملــــــــــاواة، وينب ا أ  يؤكد أرمةا التماو  الدولا ونقل التكن ل جةا ك ســــــــ

 ت الرضاةةا الناش،ا.لتشمةن البرامة البحثةا وبناء القد ات فا البلدا  ذات الق اما

ــاء الخا جا فا األمد البميد يمثل خ  ة   - 30 ــ ا الرضــــ ــتداما أنشــــ ــخ  اســــ و ةا أ  امتماد المبادص الت جي ةا  شــــ
ــا  ال فد الذي   ــاةةا. وأشــــــ ــاةل راما تتملق  خما  المملةات الرضــــــ راما، إال أ  المبادص الت جي ةا الممتمدة تتمارل ملــــــ

، التا أتةع مضـــــــم ن ا ل ط   ملةه ألو  مرة  A/AC.105/2022/CRP.11ا   أمرا من رذا الرأي إلى و كا االجتم 
 ، واد اء ال ا دة في ا، والتا يمةن أ  ت فر أساسا م اضةيةا لمشرو  مبادص ت جي ةا جديدة. 2022  فا حميرا /ي نةه 

و ةا أ  أحد أرم مت لـبات تنرـيذ المـبادص الت جي ـةا ر  تةلــــــــــــــر ال صــــــــــــــ   إلى بـةانات مدا يا م حدة   -31
انات الممرفا  خح ا  الرضــاء، ومحدثا لألجلــام الرضــاةةا، وأ  رنا  حاجا ماســا إلى إيماد  لةا دولةا لتباد  بة

وأنه فا رذا الصـــدد، ينب ا لمةتا شـــؤو  الرضـــاء الخا جا أ  يلـــمى إلى إنشـــاء وتنريذ كامدة بةانات تضـــمن 
 إمةانةا ال ص   الحر و ير التمييمي إلى رذ  البةانات.

اا الصحةع  و ةا أ  لمنا استخدام الرضاء الخا جا فا األ راض الللمةا را المحرل المتمدد األطر  -32
ــاةا المديد والنم   ــاد الرضـ ــتداما، مثل االكتصـ ــاةةا المخم نا والملـ ــلا  األنشـــ ا الرضـ ــةن ذات الصـ لتناو  الم اضـ

 الملتدام لق ا  الرضاء.
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المامل الممنا  اســتداما أنشــ ا الرضــاء الخا جا فا األمد البميد ينب ا أ  ينظر فا الرريق  و ةا أ   -33
 المشا كا ال اسما للبلدا  النامةا والناش،ا فا مناكشاته.  اتخاذ تدابير مناسبا لتمميم 

المــامــل المرت ح  ــاا  الرريق  لتحــديــات األمنةــا التا يتنــاول ــا  لو ةا أنــه من الم م، أخــذا فا االمتبــا    -34
ــل     ــبي أنماط اللــــــــ ــاةةا من طريق ممايير وك امد ومبادص تضــــــــ ــ يا الممنا  الحد من الت ديدات الرضــــــــ المضــــــــ

المامل المرت ح الرريق  ، أ  تينشـــــــــخ  لةات تنلـــــــــيق بين 76/231 ، المنشـــــــــخ مم   قرا  المميةا الماما الملـــــــــؤو 
من خ ل ا ســـللـــلا المامل الممنا  اســـتداما أنشـــ ا الرضـــاء الخا جا فا األمد البميد، تترا ي  الرريق  المضـــ يا و 

 األنش ا الرضاةةا المتملقا  األمن والمتملقا  االستداما فا األمد البميد، ا تباطا ج رريا.

المامل المرت ح  اا المض يا الممنا  الحد من الت ديدات الرضاةةا من طريق ممايير الرريق و ةا أ   -35
ممنا  اســــتداما أنشــــ ا الرضــــاء الخا جا فا المامل الالرريق وك امد ومبادص تضــــبي أنماط اللــــل   الملــــؤو  و 

 األمد البميد ينب ا أ  ي اص  المناكشات وفقا لل اليا الرريدة المن طا  ةل من ما.

 ةـه المميةـا  ممةن الـدو  أ  تلتمم    ، الـذي ت يـا77/41و أت  مض ال ف د أ  كرا  المميةـا المـامـا   -36
 مدم إجراء تما ا إط   القذاةا المدمرة المباشـــــرة الصـــــم د المضـــــادة لللـــــ اتل، يمثل التماما ال يخ  ملـــــخلا 
أمنةا فحلـــــا، بل يدمم أيضـــــا  شـــــةل مباشـــــر اســـــتداما بي،ا الرضـــــاء الخا جا فا األمد البميد ويتةع اســـــتمرا   

راض اللــلمةا. ودم  ال ف د التا أمرب  من رذا الرأي الدو  األمضــاء فا اســتخدام الرضــاء الخا جا فا األ 
 اللمنا إلى النظر فا التم د بذل  االلتمام.

و ةا أنه  النظر إلى المدد ال اةل من التحديات التا تي اَجه فا مما  أنشــ ا الرضــاء الخا جا، يما  -37
ــاةةا المالمةا، لةق الم ا ــا ملى جمةن الم ات الراملا الرضـــــــــــ ت التقليديا من ا مثل الدو  فحلـــــــــــــا، بل أيضـــــــــــ

الصــناما والشــركات الخاصــا واألوســاط األكاديمةا ومنظمات الممتمن المدنا، أ  تتخذ تدابير لممالما القضــايا 
 والمخاطر التا ت اجه نظام مالما جديد فا الرضاء.

ــا كا الم ات الراملا الخاصـــــــا فا المملةات الم -38 تمددة األطراا الما يا، و ةا أنه ينب ا تشـــــــمةن مشـــــ
ــ ا  ــتداما األنشــــــ ــركات التا تقدم حل ال للتحديات المرتب ا  اســــــ ــةا والقد ات االبتكا يا للشــــــ وكذل  القد ة التنافلــــــ

 الرضاةةا فا األمد البميد.

و ةا أ  اســتداما أنشــ ا الرضــاء الخا جا فا األمد البميد يما أ  تمتد لتشــمل األنشــ ا المضــ لن   -39
وح له، وأ  من الملـــــــــــــتصـــــــــــــ ا أ  ي ةخ مما  مشـــــــــــــتر  ومتكاف  لألنشـــــــــــــ ا القمريا المقبلا، ب ا ملى القمر  

تتضـــمن الملـــاةل ذات الصـــلا التا يتمين ممالمت ا م اضـــةن التخفةف من تك   الح ام فا المدا  القمري،   وأ 
البي،ـا القمريـا.    وتحـديـد الممـايير ال زمـا لتمةين كـابلـةا التشــــــــــــــ يـل المتـباد ، وتنلــــــــــــــيق المـناطق ادمـنا، وحمـايـا

ال فد الذي أمرا من رذا الرأي  لةا تنلـــــــــــــيق ذات صـــــــــــــلا، تقدم تقا ير دو يا إلى اللمنا، ملى أ  يقدم  واكترح
 مةتا شؤو  الرضاء الخا جا خدمات األمانا ل ا.

و ةا أ  تقرير لمنا التنلــــــيق المشــــــتركا بين ال كاالت  شــــــخ  حالا بي،ا الح ام الرضــــــاةا ي فر نظرة  -40
ــاةا والتحـدـيات البي،ـةا المت كمـا التا  ـثاةـب ــخ  االمتـثا  المـالما للمـبادص الت جي ـةا لتخفةف الح ـام الرضــــــــــــ  ا  شــــــــــــ

ــا أ  التقرير يمد  مثا ا تذكيرة جاءت فا وكت ا  كد ت اَجه فا المدا . و أى ال فد الذي أمرا من رذا الرأي أيضــــــــ
مةا إلى ت ي،ا بي،ا فضـــــــاةةا ملـــــــتداما تلبا   خ  الح ا  المالما ضـــــــرو ي لترســـــــةو تقدير مشـــــــتر  لألرداا الرا

 احتةاجات األجةا  الحالةا، والحراظ فا ال ك  نرله ملى بي،ا الرضاء الخا جا لألجةا  المقبلا.

المـــامـــل، الـــذي يرد فا الرريق  [، تقرير  …[ الممق دة فا ]…وأكر ت اللمنـــا الرريةـــا فا جللــــــــــــــت ـــا ] -41
 [ ب ذا التقرير.…] المرفق
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