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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي 
 في األغراض السلمية  

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية 

 الدورة الستون 

    2023شباط/فبراير  17-6فيينا، 
 مشروع التقرير   

 
 إضافة   

 
 مقدمة  - أول  

 
 الكلمات العامة -جيم 

ــاة فال اللتنة ل ل التباآلل ال ا  ل  اة   - 1 ــال، األ  نتي ،   تكلم ممثلو الدول التالية األعضــــــــ االتحاآل الروســــــــ
ــيا، إيرا    م و  ة  ــراليا، إ،واآلو ، للماأيا، ااما اد ال ردية المتحدة، إأدوأيوـــ ــتراليا، إســـ ــباأيا، لســـ ااســـــ مية ،  - إســـ

إيطــاليــا، غــا ابواس، غــا،وــــــــــــــتــا ، البراي ــا، البرت ــال، ،ولنــدا، ،يرو، ،ي  وه، تــايلنــد، تر يــا، ت ــــــــــــــي يــا، التم و  ــة  
م و  ة فنزو   البوليفا  ة،  م و  ة  و  ا،  نوب لفر قيا،  وماأيا، ســرس الأكا، ســلوفينيا، ســن افو ة،  الدوميني ية،   

الوــــــو د، ســــــو وــــــرا، شــــــيلال، الفــــــي ، بواتيماال، فرأوــــــا، الفلبي ، فنلندا، اطر،  ندا،  وســــــتا   ا،  ولومبيا،  ينيا،  
، المملكة المتحدة، النموــا، أيتير ا، أيوي لندا، ال ند،  لكوــمبر ، ماليز ا، مفــر، الم وــيم، المملكة ال ردية الوــ وآلية 

وتكلم ليضــا ممثا باأا أياغة ع  متموعة الدول األفر قية وممثا غا،وــتا  أياغة متموعة    الوالياد المتحدة، الياغا . 
والفــــــي . وتكلم ممثا االتحاآل األو ودال، غفــــــفتم مرايبا آلالما، أياغة ع  االتحاآل األو ودال وآلولم األعضــــــاة.   77ال 

ــد   ــاة األو ودية، والمر ــ ــيا والمحيك ال اآلف، وو الة الفضــ ــالال مســ ــا المراابو  ع  منامة الت او  الفضــ وتكلم ليضــ
للـ دالة الـ المـية، واأل،اآليمـية الدولـية للم ـ ة  ، وم ـ د الااس  " For All Moonkind" التنودال األو ودال، ومناـمة  

الفضــالية، واالتحاآل الدولال للم  ة الفضــالية، والتام ة الدولية للفضــاة، و اغطة اللر ة اللمر ة، والتمفية الفضــالية  
الوطنية، والمر ز اااليمال ل ســــت ــــ ا  ع  غص د، ومر ــــد مفــــفوفة الكيلومتر المردا، والمتل  االســــت ــــا س لتيا 

 لفضاة، ومؤسوة ال الم امم ، واالتحاآل التام ال الدولال لل ندسة الفضالية، و اغطة لسبوع الفضاة ال المال. ا 

  :واستم ت اللتنة الفرعية لل روض اايضا ية ال لمية والتلنية التالية -2

ــر ة   ل   ــاد   :Beyond Gravity"شــــــ ــا،  ل أ  اســــــ ــروع القياه الوــــــ ــاتلية أاأو ة لم ــــــ غ ثة ســــــ
   م افحة امثا  التال يحدث ا ت ير المناخ"، ادمم ممثا النموا؛   PRETTY والترعاد  
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ــاة   ب   ــي  لللمر والفضــــــــ ــاء الفــــــــ ــتك ــــــــ "التلدُّ  المحري فال متال الت او  الدولال المت لق غاســــــــ
 الوحيق"، ادمم ممثا الفي ؛ 

ــاة فال ا  ج   ــمة الم نية غالفضـــ ل ند"، ادمم "  وآل البحث والتطو ر التديدة م  ابا الكياأاد الناشـــ
 ممثا ال ند؛  

 "استك اء الفضاة الوحيق/،رأامج لغحاث اللمر فال تر يا"، ادمم ممثا تر يا؛  آل  

 . ، ادمم المرااب ع   اغطة اللر ة اللمر ة " 2023"أتالج اليو  الدولال األول لللمر والتوا اد ل ا     اـ   

شـــــــــباط/فبراير، لللل  لي  اللتنة الفرعية  لمة اد  في ا عر ـــــــــا   6، الم لوآلة فال  975وفال التلوـــــــــة  -3
متم  ل ما اللتنة الفرعية فال آلو ت ا الوــــــــــــتي ، ول،ري إأتاياد اللتنة الفرعية ل ل عمل ا علل مد  ســــــــــــتي  
عاما. وشـــــــدآل علل ل  ت ز ز التنوـــــــيق والت او  الدوليي  ،ي   ميا الت اد الفاعلة فال متال الفضـــــــاة، غما فال 

ــناعية و ياأاد ذلم  ال ــــــرا،اد ،ي  الدول والمناماد الح ومية الدولية والمناماد بير الح ومية وال يماد الفــــ
اللطاع الخاص، سـي و  لسـاسـيا فال ت ز ز األأ ـطة الفضـالية م  ل ا تحليق النمو االاتفـاآلس المطرآل والتنمية  

ل ل  ل الدو ة ما إذا  ا  يم   للتنة الفرعية الموـتدامة فال  ميا البلدا .  ما لعرب ع   ببتم فال ل  يصوـتك ـخ
ل  تفــــــــو  موــــــــاامة فال مؤتمر اللمة الملبا الم نال غماداء التنمية الموــــــــتدامة ال س ســــــــي لد فال أيو و   فال 

 .2023ليلول/سبتمبر  

وفال التلوة أفو ا، لللل مدير م تب شؤو  الفضاة الخا  ال غالنياغة  لمة است رض في ا ال ما ال س  -4
م تب من  الدو ة التاســــــ ة والخموــــــي  للتنة الفرعية، وســــــلك الضــــــوة علل التطو اد فال متاالد ا ــــــطلا غم ال

ســـــياســـــاد الفضـــــاة وال لو  والتكنولو يا، و  لم فال متال الت او  الدولال. وشـــــدآل علل لامية ت او  الم تب ما  
ة واألوســــاط األ،اآليمية  عدآل متزايد م  ال ــــر اة، م  الوــــلطاد الح ومية وو االد الفضــــاة إلل المناماد الدولي

ــا  ة المتزايدة فال لعمال اللتنة ولتنتي ا  ــا إلل الم ـــ ــا  ليضـــ ــالال الخاص. ولشـــ ــناعة واللطاع الفضـــ واطاع الفـــ
مامية الت او  الدولال ال س يم   للم تب فال ســياام ل  يوــاعد فال طالفة واســ ة م    وآل ،ناة  غ أوهو الفرعيتي ،  

 اللد اد لفالح البلدا  النامية.

ــ بال التم و  ة ال ردية الوــــو  ة وتر يا الل ي  تضــــر ا م    -5 ــامن ا ما شــ ولعردت اللتنة الفرعية ع  تضــ
الزاليل المـدمرة التال وا ـت مؤلرا،  مـا لعردـت ع  لســــــــــــــف ـا واـدمـت الت ـايس ع  األ وا  التال فلـدد. وفال اـ ا 

 ألاذ وااأ اش التا  ة.الفدآل، أوات اللتنة الفرعية غمامية البياأاد الفضالية فال آلعم   وآل اا

ــتك ــــــاء   -6 ــالية فال متاالد مثا اســــ وأوات اللتنة الفرعية غااأتاياد البا ية التال  للت ا البرامج الفضــــ
الفضـاة والر  د الفضـالية المماولة والدفاع الكو بال وعلم الفلم والفيز اة الفلكية، من  ل  علدد آلو ت ا التاسـ ة 

  .2022والخموي  فال شباط/فبراير  

واتفلت اللتنة الفرعية علل ل  الت او  والحوا  الدوليي  ســــــــي وأا  ملومي  لســــــــاســــــــيي  لتلبية الطلباد  -7
 المت للة غالفضاة والتفدس لتحدياتم غف الية، ولت ز ز االستفاآلة م  الفضاة غاعتبا ه محر ا للتنمية الموتدامة. 

تنة اســـــتخدا  الفضـــــاة الخا  ال فال األبراض  واتفلت اللتنة الفرعية ليضـــــا علل لأ ا ما يالت تمثا ما ل  - 8
الوــــــلمية واللتنة الفرعية اللاأوأية محف  آلوليا فر دا مدعوما م  م تب شــــــؤو  الفضــــــاة الخا  ال ومنوطا غم ت ز ز  
ــلمية، ول  ا ا المحفا ي ي   ــتخداماتم فال األبراض الوـ ــاة الخا  ال واسـ ــتك ـــاء الفضـ الت او  الدولال فال ميدا  اسـ

 الب ر ة.   ا ة الموالا التال تؤثر تمثيرا  بيرا علل مويرة التنمية لد  الدول م  ل ا تحوي  ل وال سا ة م لمة لمنا 

و لد غ ض الوفوآل  ــــــــرو ة توثيق الت او  ،ي  اللتنة الفرعية ال لمية والتلنية واللتنة الفرعية اللاأوأية  -9
 فال ال ما، وال سيما غ م  الموا يا المتداللة والمتراغطة. 
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ــاة والمـباآل اد و ل -10 ــا آلعم ـتد    علو  وتكنولو ـيا الفضــــــــــــ د غ ض الوفوآل لـأم ينب ال للتـنة ل  توا ــــــــــــ
اااليمية الرامية إلل ت ز ز الت او  ،ي  ،لدا  المنطلة، و  لم ت ــتيا المز د م  التميز اااليمال وي اآلة م ــا  ة 

 المرلة وال باب فال متال الفضاة.

تطبيلاد تكنولو يا الفضــاة فوالد ملموســة لفــالح البلدا  النامية، و لد غ ض الوفوآل  ــرو ة ل  تصحل ق   -11
وإـأم لتحليق اـ ا ال ـدء، ي و  لنلـا التكنولو ـيا للبـلدا  الـنامـية غ ــــــــــــــروط مؤاتـية، و ـ ـلم ،ـناة مـا يرتبك ، ـا م  

 ـدآل اـد اد، لاميـة  يوـ ة. وشــــــــــــــت ـت الوفوآل التال لعرـدت ع  اـ ا الرلس اـلدول علل ت ز ز الت ـاو  اـلدولال والمت
 األطراء واااليمال والثنالال فال متال استك اء الفضاة الخا  ال واستخدامم فال األبراض الولمية.

و لد غ ض الوفوآل لأــم ينب ال للــدول ل  تمتنا ع  و ــــــــــــــا واعتمــاآل وتطبيق لس تــدا،ير لو إ راةاد  -12
ــاآلـية ومـالـية وتتـا ـ ة ل ـاآلـية التـاـأب ال تتفق ما الـلاأو  اـلدولال وميـثا  األمم المتحـدة يم   ل  ت يق لو   ااتفــــــــــــ

 سيما فال البلدا  النامية.  ت راا الو ول إلل الفضاة واألأ طة الفضالية، ال

و لد غ ض الوفوآل ل  االســــتخدا  المتزايد للفضــــاة الخا  ال فال لبراض مت للة غاألم  مفــــد  الق شــــديد،   - 13
 الفضاة الخا  ال فال األبراض الولمية. ول  سبا  التولح فال الفضاة الخا  ال يت ا ض ما مبدل استخدا   

و لد غ ض الوفوآل ل  تدا،ير  فالة ال ـــــفابية ودناة الثلة المت للة غمأ ـــــطة الفضـــــاة الخا  ال ل ا لامية   -14
افـو ، شـمأ ا فال ذلم شـم  الحا ة إلل  فالة الوـلو  الموـؤول فال الفضـاة الخا  ال، م  ل ل األمم المتحدة، 

 ولفالح ا.لفالدة  ميا البلدا  

وأوات اللتنة الفرعية غالدعوة التال و   ا  لي  وأالب  لي  الفر ق ال اما الم نال غالتواأب اللاأوأية  -15
ــالية، التاغا للتنة الفرعية اللاأوأية، إلل الوفوآل فال الدو ة الوــــــــتي  للتنة الفرعية ال لمية  ــطة الموا آل الفضــــــ ألأ ــــــ

، واو ما يتماشــل ما وســالا  A/AC.105/C.1/2023/CRP.16 ا والتلنية للموــاامة فال لعمال الفر ق ال ام
 التنويق ما اللتنة الفرعية ال لمية والتلنية، علل النحو المبي  فال لساليب عما الفر ق ال اما.

ول اطت اللتنة الفرعية علما ،و اة اال تماع الملدمة م  للماأيا ولكوــمبر  غ ــم  األآلواد المخفــفــة   -16
، وو اة اال تماع الملدمة  A/AC.105/C.1/2023/CRP.30 لت ز ز تباآلل الم لوماد   والمما ســــــــــــاد الرامية

م   اغطة اللر ة اللمر ة التال تتضــــــــــم  تلر را ع  فر ق الخبراة ال المال الم نال غاألأ ــــــــــطة اللمر ة الموــــــــــتدامة 
 A/AC.105/C.1/2023/CRP.20  . 

   :مت الف الياد التالية علل اامش آلو ت ا الوتي ولعردت اللتنة الفرعية ع  امتناأ ا للت اد التال أا -17

"سـد الفتوة ،ي  التنوـي   النواة والفتياد فال متال تكنولو يا الفضاة"، شا  ت فال تنايم ا    ل  
 الب ثة الدالمة اسراليا وم تب شؤو  الفضاة الخا  ال؛

ــاة "الوــــماواد الحالكة وال اآللة  الخطواد الملبلة"، أام ا الم  د األو و   ب   ــياســــاد الفضــ دال لوــ
،دعم م  المنامة األو ودية لألغحاث الفلكية فال أفــل الكرة األ  ــية التنودال واالتحاآل الفلكال الدولال ومر ــد 

 مففوفة الكيلومتر المردا؛

"ااطا  المو ل غم وال نا ر الرليوية لألأ طة اللمر ة الولمية والموتدامة"، أامت ا  اغطة   ج  
 اللر ة اللمر ة؛ 

ــبوع   آل   ــتدامة"، أامت ا  اغطة لســـ ــاة واالســـ ــاة ال المال للفضـــ ــبوع الفضـــ ــتقبال  اغطة لســـ " فا اســـ
 الفضاة ال المال؛

اشـــتر  فال تنايم ا م تب شـــؤو  الفضـــاة الخا  ال ،  "Vega C"إع   الفالز غتالزة ،رأامج   اـ  
 ؛.Avio S.p.A وشر ة
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ال ال ما المنالال"، أام ا  "لأ ــــــطة م تب األمم المتحدة ل ــــــؤو  الفضــــــاة الخا  ال فال مت  و  
 م تب شؤو  الفضاة الخا  ال؛

ــاة الخا  الم وما لاميتم لكمم"، أام ا م تب   ي   "ما او م تب األمم المتحدة ل ـــــــــــــؤو  الفضـــــــــــ
 شؤو  الفضاة الخا  ال.

  
 تبادل عام لآلراء بشأن السماوات الحالكة والهادئة من أجل العلم والمجتمع   - خامس عشر 

م   ـدول األعمـال الم نو     17، أارد اللتنـة الفرعيـة فال البنـد  77/121وفلـا  للرا  التمفيـة ال ـامـة   -18
 ند منفرآل للمناا ة.  "تباآلل عا  ل  اة غ م  الوماواد الحالكة وال اآللة م  ل ا ال لم والمتتما"،  مو وع/،

ــباأيا ولســــــتراليا    م   دول األعمال ممثلو   17وتكلَّم فال إطا  البند   - 19 االتحاآل الروســــــال واأل  نتي  واأل آل  وإســــ
ــيا وإيرا    م و  ة  ــي يا  - وللماأيا وإأدوأيوـــــــــ ــتا  والبراي ا ودل ا  ا وديرو وت ـــــــــ ااســـــــــــ مية  وإيطاليا ودا ابواس ودا،وـــــــــ

ســـــلوفا،يا وســـــو وـــــرا وشـــــيلال والفـــــي  وبواتيماال وفرأوـــــا و ندا والم وـــــيم والمملكة المتحدة  و نوب لفر قيا و  والتزالر 
وتكلم ممثا  نوب    . لبر طاأيا ال امل وليرلندا ال ـــــــمالية والنموـــــــا وأيتير ا وأيوي لندا وال ند والوالياد المتحدة األمر  ية 

ــا المرايبــا  ع  االتحــاآل الفلكال الــدولال  لفر قيــا أيــاغــة ع  متموعــة الــدول األفر قيــة. وتكلم فال إطــا  اــ ا ا  لبنــد ليضــــــــــــ
 مففوفة الكيلومتر المردا. ولثناة التباآلل ال ا  ل  اة، تكلَّم غ م  ا ا البند ممثلو آلول لعضاة للر .   ومر د 

 واستم ت اللتنة الفرعية لل ر ي  اايضا يي  ال لميي  والتلنيي  التاليي   -20

الوالياد المتحدة فال متال الوـماواد الحالكة وال اآللة"، ادمم "موـااماد اللطاع الخاص فال   ل  
 ممثا الوالياد المتحدة؛

 "الوماواد الحالكة وال اآللة  مناو  لسترالال"، ادمم ممثا لستراليا.  ب  

و ا  م رو ــــــــا علل اللتنة الفرعية و اة ا تماع غ ــــــــم   ماية الوــــــــماواد الحالكة وال اآللة م  ل ا  -21
ــباأيا ودل ا  ا وســــــــــــلوفا،يا وشــــــــــــيلال ملدمة م    ال لم والمتتما، واالتحاآل الفلكال الدولال، والمنامة األو ودية إســــــــــ

الـمردا   الـكـيـلومـتر  ــة  مفـــــــــــــــفوفـــــ ومر ـــــــــــــــــــــد  التــنودال،  ــة  ــيـــــ األ  ــــــــــــ الـكرة  أفــــــــــــــل  فال  ــة  الـفـلـكيـــــ ــاث  لألغحـــــ
 A/AC.105/C.1/2023/CRP.18 . 

المفــــــــــلحة، م  ،ين م  ياأاد وال ات اللتنة الفرعية لأم غالنار إلل ل  عدآلا متزايدا م  ل ــــــــــحاب  -22
اطاع لاص، يطللو  مر باد فضــــــالية فال المدا ، فغ  شــــــوابا لصثيرد غ ــــــم  المر باد الفضــــــالية التال ت     
ــد الفلكال. وم     ـــــوة ال ـــــم  فال الملا  ب الفلكية لو ت بر متال    ت ا، مما يؤآلس إلل تداو  عملياد الر ـــ

 م  ال واما التال اد ت يق اال،ت افاد ال لمية. ثم، سلك الضوة علل لامية تنفي  تدا،ير للتخفيف

ــاـفة ف ـالـياد لت ز ز  -23 وأواـت اللتـنة الفرعـية ـغالت وآل المختلـفة الوطنـية واـلدولـية، غمـا فال ذـلم اســــــــــــــتضــــــــــــ
الحوا  ،ي  ل ـــحاب المفـــلحة، وو ـــا لوالح تنايمية ولطر ااأوأية، وتحديد مناطق محمية للوـــماواد الحالكة 

ــمت الراآليوس، ــ ي د  ومناطق للفـ ــد لثر الت ـ ــولال، و  ـ ــم  تكنولو ياد الحد م  التلوث الضـ وإ راة غحوث غ ـ
 الواتلية علل عملياد الر د الفلكال، غ رض تحليق التواي  ،ي  توفير الخدماد الواتلية ولأ طة الر د الفلكال.

ــماواد الحالكة   - 24 ــاة المر ز التديد ل تحاآل الفلكال الدولال الم نال غحماية الوــــــــــ و لد غ ض الوفوآل ل  إأ ــــــــــ
ي زي الت او  ،ي  متموعة متنوعة م    2022ال اآللة م  التدالا النا م ع  الت ـ ي د الوـاتلية فال أيوـا /ل،ر ا  و 

 علل ، ل المز د م  الت وآل الت اوأية.  ل حاب المفلحة، وال سيما األوساط الفلكية و ناعة الفضاة، و  تا  

  ا وطبيفي اثلابي او لد غ ض الوفوآل لأم يت ي  المحافاة علل الوــــماواد الحالكة و مايت ا غاعتبا اا تراث -25
 .ام تر   اعالمي
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ــيــا ــة الفلكيــة فال آلول م ي تمــد علل الوــــــــــــــمــاواد الحــالكــة   -26 و لد غ ض الوفوآل ل  تنــامال اطــاع الوــــــــــــ
 التطو . ليوا ا

و لال لأم ســــــــــــــتكو  اـنا   ا ة إلل عـما مـلايضــــــــــــــاد ،ي  ا تـيا اد األوســــــــــــــاط الفلكـية وا تيا اد  -27
لال  الوواتا. م    

و لال لأم ينب ال ل  تخفــا الدول التال تمتلم ت ــ ي د  ــخمة م  الوــواتا ميزاأية لا ــة لتطو ر   -28
ــلب ــدس ل ثا  الوـــــ ــواتا والمحافاة علل اللد ة التلنية والدعم التكنولو ال للبحث ال لمال غ رض التفـــــ ية ل  ه الوـــــ

 الوماواد الحالكة.  

ــملة   -29 ــخمة، يت ي  إي ة المز د م  االاتما  لموـــــ ــ ي د الضـــــ ــر  ة فال الت ـــــ و لال لأم أتيتة للز اآلة الوـــــ
 الوماواد الحالكة وال اآللة وتلديم إ شاآلاد تففيلية غ مأ ا، وم  ثم يتب مناا ت ا فال مناسبة منففلة.

ــاة فر ق لبراة لمـدة ث ث ســــــــــــــنواد وااغـلاة علل ،ـند  ـدول   -30 ولعرـدت غ ض الوفوآل ع  ـتميـيداـا اأ ــــــــــــ
 األعمال غ م  الوماواد الحالكة وال اآللة م  ل ا ال لم والمتتما فال  دول لعمال اللتنة الفرعية لنف  الفترة. 

عضـــــاة الم تمة، ول  يتضـــــم   و لد غ ض الوفوآل لأم ينب ال ل  يضـــــم فر ق الخبراة الم  و  الدول األ -31
تمثي  متوايأا لم ـ لال الوـواتا م  اللطاع الخاص واألوسـاط ال لمية واأل،اآليمية غ رض تلييم التحدياد ووسـالا  

 م التة الموالا المطرو ة لمام م علل أحو واء.

ــ -32 ــيق الم ــ ــاالد ولتنة التنوــ تر ة ،ي  و لد غ ض الوفوآل لأم ينب ال للمراابي  ع  االتحاآل الدولال ل تفــ
الو االد والم نية غالحطا  الفضــــالال الم ــــا  ة فال مناا ــــة فر ق الخبراة،  يث ينب ال مراعاة المباآلف التو ي ية  

 والمما ساد الم مول ، ا فال المتاالد ذاد الفلة، ومن ا تخفيف الحطا  الفضالال وإآلا ة الترآلآلاد الراآليو ة.

ينب ال ل  تكو  مند  ة علل أحو  ـــــر ح  ـــــم   و لد غ ض الوفوآل ل  التفـــــا ـــــاد فر ق الخبراة   -33
فال الموالا المت للة  التفاص اللتنة ولال تتدالا ما موؤولياد االتحاآل الدولال ل تفاالد، علل سبيا المثال

 غاألطوال المو ية الراآليو ة.

ال لي ، و لال لأم ينب ال لفر ق الخبراة ل  يتتنب ت طية الموـالا الموـتباأة المت للة غالضـوة اال ـطناع -34
 إذ ينب ال مناا ة ا ه الموملة علل الف يد الوطنال.

ــا  ة   -35 ــيت ي  م ـــــ ــيرة األ ا، ألأم ســـــ و لد غ ض الوفوآل لأم ال ينب ال ل  ي و  لفر ق الخبراة والية افـــــ
 طالفة واس ة م  ل حاب المفلحة م  ل ا إأتاي اد   اء م  ال ما.  

الــدو ة الحــاآليــة والوــــــــــــــتي  للتنــة الفرعيــة، غ ــد علــد   و لال لأــم يم   لفر ق الخبراة ل  يبــدل عملــم فال -36
 ا تماعاد ل حاب المفلحة.

ــاة  -37 ــطة الفضــ ــتدامة لأ ــ ــة ،ند  دول األعمال المت لق غاســ ــوع ل ل مناا ــ و لال لأم  ر  تناول المو ــ
ثم   الخا  ال فال األمد الب يد، ول  إأ ـاة فر ق لبراة  ديد سـيتطلب واتا طو   ل تفا  علل التفـا ـاتم، وم 

 ف و لمر بير م لم.
 


