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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي 
 في األغراض السلمية 

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 الدورة التاسعة والخمسون 

   2022شباط/فبراير   18-7فيينا، 
 مشروع التقرير   

 
 المرفق الرابع   

 
 تقرير الفريق العامل المعني باستدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد   

تقنيــا فد دورا ــا ، دعــا القجنــا الررايــا المقميــا وال76/76من قرار الجمعيــا المــامــا    11وفقــا لقرقرة   -1
التاســما والسمنــين القجنا الررايا المقميا والتقنيا التالما لقجنا اســتسداا الرخــاي السارغد فد األلراة النــقميا  

 إلى االنمقاد من غديد.

 ، برئاسا ر. أوماماهنواران )ال ند(. 2022شباط/فبراير   16إلى    8وعقد الرريق المامل اغتماعات من  - 2

لاالســــترادة من تدمات الترغما الةــــرويا ت   الرريق المامل غتماعات التد عقدها  وباإلضــــافا إلى اال -3
 اغتماعات لير رسميا عقى هامش الدورة.عقد  الدورة الحاليا، 

 وكان ممروضا عقى الرريق المامل ما يقد: -4

ممند  ورـقا عمـل أعـدهـا رئيف الرريق المـامـل لمنوان  مةـــــــــــــرور اإلاـار المرغمد لقرريق المـامـل ال  )أ(  
 (؛ A/AC.105/C.1/L.400لاستداما أنةطا الرخاي السارغد فد األمد البميد وأساليب عمقه وتطا عمقه  ) 

ورقا اغتمار أعدها رئيف الرريق المامل لمنوان  مةــــــــــرور اإلاار المرغمد لقرريق المامل الممند   )ب(  
 (؛ A/AC.105/C.1/2022/CRP.13)   لاستداما أنةطا الرخاي السارغد فد األمد البميد وأساليب عمقه وتطا عمقه  

ــاي األوروبيـــا لمنوان  اقرير عن انريـــ   )ج(  المبـــاد     ورقــا اغتمـــار مقـــدمــا من وكــالــا الرخــــــــــــــ
التوغي يا لةــــــــــــــطن اســــــــــــــتداما أنةــــــــــــــطا الرخــــــــــــــاي السارغد فد األمد البميد فد وكالا الرخــــــــــــــاي األوروبيا   

(A/AC.105/C.1/2022/CRP.14/Rev.1)؛ 

http://undocs.org/ar/A/RES/76/76
http://undocs.org/ar/A/RES/76/76
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/L.400
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ورقا اغتمار مقدما من فرننـــا لمنوان  عرة عاا لطنةـــطا والراي الررننـــيا لةـــطن اســـتداما  )د( 
، المرفق الثاند(  A/74/20)  21ا يتمقق بتنري  المباد  التوغي يا الـأنةطا الرخاي السارغد فد األمد البميد فيم

(A/AC.105/C.1/2022/CRP.20؛) 

ورقا اغتـمار مـقدما من الممقـ ا المتحـدة لمنوان  الممقـ ا المتحـدة: ممقومات منــــــــــــــت مـقا عن   )هـ( 
ــطن التنري  الطوعد ــاي السارغد فد األمد البميد     ن ج اإلب غ لةـ ــطا الرخـ ــتداما أنةـ ــطن اسـ لقمباد  التوغي يا لةـ

(A/AC.105/C.1/2022/CRP.22). 

ــقميا اعتمدت،   -5 ــاي السارغد فد األلراة النـــــــــ ــتسداا الرخـــــــــ ــار الرريق المامل إلى أن لجنا اســـــــــ  وأشـــــــــ
ســتداما أنةــطا الرخــاي السارغد التوغي يا لةــطن ا ، المباد 2019فد دورا ا الثانيا والنــتين فد يريران/يونيه 

والمرفق الثاند(، وقررت أن انةــ ، لموغب تطا عمل تمنــيا، فريقا   163، الرقرة A/74/20فد األمد البميد )
مد البميد  عام  فد إاار بند غدو  أعما  القجنا الررايا المتمقق لاســــــــتداما أنةــــــــطا الرخــــــــاي السارغد فد األ

(A/74/20 وقررت أيخـــــــــــا أن يترق الرريق المامل عقى إاارأ المرغمد وأســـــــــــاليب عمقه وتطا 165، الرقرة ،)
 (.167، الرقرة A/74/20عمقه الساصا )

ــين لقجنا الررايا  -6 ــا إلى أنه عقد اغتماعات أمناي الدورة الثامنا والسمنــــــــــ ــار الرريق المامل أيخــــــــــ  وأشــــــــــ
 (، واغتمع ت   الـدورة الرالمـا والنــــــــــــــتين لقجنـا  195، الرقرة  A/AC.105/1240)  2021فد نينــــــــــــــان/أبريـل  

(، وعقد مةـــاورات لير رســـميا عقى اإلنترنا  121، الرقرة A/76/20)  2021بر  فد آب/ألنـــطف وأيقو /ســـبتم
  2022شــــــــــباط/فبراير   4و  3، وعقد اغتماعا بين الدورات يومد  2021اةــــــــــرين الثاند/نوفمبر   24إلى   22من  

 .قبيل انمقاد الدورة التاسما والسمنين لقجنا الررايا

إاارأ المرغمد وأســـاليب عمقه وتطا عمقه،  واعتمد  الرريق المامل أقر  ،  2022شـــباط/فبراير    16وفد  -7
 عقى النحو الوارد فد ا ييل ه ا التقرير.

واارق الرريق المامل أيخــــا عقى أن يدعو الرئيف، لمد الدورة التاســــما والسمنــــين لقجنا الررايا وبدعم   -8
ــاي فد الق جـنا والمنممـات التد اتمتع لمركر مراـقب دائم ـلدل القجـنا وكـياـنات األمم من األمـاـنا، اـلدو  األعخــــــــــــ

ــاليب الممل   16و  15المتحدة ذات الصــــــقا، ورهنا لاأليتاا ذات الصــــــقا من الرقراين  من اإلاار المرغمد وأســــ
أساليب من اإلاار المرغمد و   6و  4الواردة فد الرقراين  المواضيع  وتطا الممل، إلى اقديم ممقومات وآراي لةطن  

 الممل وتطا الممل، وذلك لطقب مدت ت فد شتل ُيمتبر مناسبا.

  واارق الرريق المامل ك لك عقى عقد مةـــــاورات لير رســـــميا، فد شـــــتل هجين، فد اةـــــرين الثاند/  -9
 .2022نوفمبر  

 ، نمر الرريق المامل فد ه ا التقرير واعتمدأ.2022شباط/فبراير    16وفد  -10

  

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.105/1240
http://undocs.org/ar/A/76/20
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 التذييل 
 

 اإلطار المرجعي للفريق العامل المعني باستدامة أنشطة الفضاء الخارجي    
 في األمد البعيد وأساليب عمله وخطة عمله 

 
 مقدمة -أوال 

اعتمدت لجنا اســــــــــتسداا الرخــــــــــاي السارغد فد األلراة النــــــــــقميا فد دورا ا الثانيا والنــــــــــتين، فد  -1
، المرفق A/74/20طا الرخـاي السارغد فد األمد البميد )التوغي يا المتمققا لاسـتداما أنةـ ، المباد 2019 عاا

الثاند(. وشـــجما القجنا الدو  والمنممات الحتوميا الدوليا عقى ااساذ ادابير اوعا لخـــمان انري  ه أ المباد  
 (.163، الرقرة A/74/20التوغي يا إلى أقصى يد ممتن وعمقد )

القجنا إلى أن ا ينبغد أن ا ون المحرل الرئينـد إلغراي يوار مسسـنـد متواصـل يو  المنـائل    وأشـارت -2
 (.164، الرقرة A/74/20المتمققا بتنري  المباد  التوغي يا واستمراض ا )

يا، فريقا عام  فد إاار بند وقررت القجنا، فد الدورة ذاا ا، أن انةــــــــــــ ، لموغب تطا عمل تمنــــــــــــ -3
ــاي السـارغد فد األـمد البمـيد  ـــتداـما أنةــــــــــــــطـا الرخــــــــــــ غـدو  أعمـا  القجـنا الرراـيا المقمـيا والتقنـيا المتمقق ـلاســــــــــــ

(A/74/20 165، الرقرة.) 

سـاليب عمقه وتطا عمقه الساصـا،  وقررت القجنا أيخـا أن يترق الرريق المامل عقى إاارأ المرغمد وأ -4
 :(167، الرقرة A/74/20)  عقى أن ينترشد لإاار الممل التالد فد ه ا الةطن

ــتداما  )أ(  ــت ا والنمر فد إمتانيا وضـــع مباد  اوغي يا غديدة لةـــطن اسـ ــتبانا التحديات ودراسـ اسـ
أنةـطا الرخـاي السارغد فد األمد البميد. ويمتن أن ينـترشـد فد ه ا الةـطن لالومائق الموغودة ياليا، ومن بين ا  

 ؛A/AC.105/2019/CRP.16و A/AC.105/C.1/L.367الوميقتان 

ــترـادة من التنريـ  الواند الطوعد لقمبـاد    )ب(  ابـاد  السبرات والممـارســـــــــــــــات والـدرون المنــــــــــــ
 التوغي يا الممتمدة؛

إذكاي الوعد وبناي القدرات، ال ســــــــــــيما فد أوســــــــــــاط الدو  الحديثا الم د لاراياد الرخــــــــــــاي   )ج( 
 .والبقدان الناميا

أوماماهنـواران   ، ر. 2021الررايا المقميا والتقنيا فد دورا ا الثامنا والسمنـين، فد عاا وانتسبا القجنا  - 5
ــاي السارغد فد األمد البميد وعقدت اغتماعا لقرريق   ــطا الرخــــ ــتداما أنةــــ ــا لقرريق المامل الممند لاســــ )ال ند( رئينــــ

 (. 195، الرقرة A/AC.105/1240المامل ) 
  

 اإلطار المرجعي -ثانيا 
لاإلاار المحدد فد اقرير لجنا استسداا الرخاي السارغد فد األلراة النقميا   ينترشد الرريق المامل -6

 (، ال ي يةمل ما يقد:167، الرقرة A/74/20عن أعما  دورا ا الثانيا والنتين )

ــت ا والنمر فد إمتانيا وضـــع مباد  اوغي يا )أ(  ــتبانا التحديات ودراسـ ــتداما  اسـ غديدة لةـــطن اسـ
أنةـطا الرخـاي السارغد فد األمد البميد. ويمتن أن ينـترشـد فد ه ا الةـطن لالومائق الموغودة ياليا، ومن بين ا  

 ؛A/AC.105/2019/CRP.16و A/AC.105/C.1/L.367الوميقتان 

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/74/20
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/L.367
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1240
http://undocs.org/ar/A/74/20
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/L.367
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ــترـادة من التنريـ  الواند الطوعد لقمبـاد   ابـاد  السبرات والممـار  )ب(  ســـــــــــــــات والـدرون المنــــــــــــ
 التوغي يا الممتمدة؛

إذكاي الوعد وبناي القدرات، ال ســــــــــــيما فد أوســــــــــــاط الدو  الحديثا الم د لاراياد الرخــــــــــــاي   )ج( 
 والبقدان الناميا.

ــادي -7 ــاويا ل ل عنصــــــر من المناصــــــر الث ما ل اار اإلرشــــ المبين فد   يولد الرريق المامل أهميا متنــــ
 أع أ.  6 الرقرة

يتس  الرريق المامل مماهدات األمم المتحدة ومبادئ ا القائما التد انمم أنةــــــطا الدو  فد اســــــت ةــــــا    -8
 الرخاي السارغد واستسدامه إاارا قانونيا له.

 قد:يخع الرريق المامل اقريرا وافيا عن استداما أنةطا الرخاي السارغد فد األمد البميد يتخمن ما ي -9

ــقا، ومباد  اوغي يا   )أ(  ــيات ذات صـ ممقومات اتيح اســـتبانا التحديات القائما ودراســـت ا، واوصـ
 غديدة يمتن اعتمادها لةطن استداما أنةطا الرخاي السارغد فد األمد البميد؛

ممقومات عن السبرات والممارسات والدرون المنترادة من التنري  الطوعد لقمباد  التوغي يا   )ب( 
 ة واوصيات من أغل المخد قدما فد انري ها لصورة عمقيا؛الممتمد

ممقومات واوصـــــيات لةـــــطن أنةـــــطا بناي القدرات والتوايا، لما فد ذلك األنةـــــطا المتصـــــقا   )ج( 
ــاي  بتحنــــــــــــــين التمـاون اـلدولد فد مجـا  بـناي الـقدرات، مع مراعـاة ايتـياغـات اـلدو  الحـديـثا الم ـد ـلاراـياد الرخــــــــــــ

 ص؛والبقدان الناميا بوغه تا

 اوصيات لةطن األنةطا واألعما  المقبقا. )د( 
  

 أساليب العمل -ثالثا 
ينـــــترشـــــد الرريق المامل، لييادة الرئيف وبمنـــــاعدة األمانا، فد عمقه لالنماا الداتقد لقجنا اســـــتسداا  -10

المامل القرارات  الرخــــــــاي السارغد فد األلراة النــــــــقميا وأســــــــاليب عمق ا وممارســــــــاا ا المتبما. ويتس  الرريق 
بتوافق الراي ويقـدا اقـاريرأ إلى القجنـا الررايـا المقميـا والتقنيـا. ويجتمع الرريق المـامـل ت   الـدورات النــــــــــــــنويـا  
لقجـنا الرراـيا المقمـيا والتقنـيا، مع االســــــــــــــتـرادة من تـدمـات الترغمـا الةــــــــــــــروـيا، ويجو  ـله أن يطـقب منحـه وقـتا 

 لرخاي السارغد فد األلراة النقميا.ل غتمار أمناي دورات لجنا استسداا ا

يجو  لقرريق المامل أن يطقب إلى القجنا الررايا المقميا والتقنيا أن اننــق مع القجنا الررايا القانونيا  -11
 فيما يتمقق لالمنائل القانونيا.

الدورات لقمخـــــــد ما بين فترات   يجو  لقرريق المامل أن يقرر، لصـــــــرا اســـــــتثنائيا، عقد اغتماعات فد -12
قـدمـا فد عمقـه. واترق الـدو  األعخـــــــــــــــاي منــــــــــــــبقـا فد الـدورات الرســــــــــــــميـا عقى الجـدو  الرمند ألي من هـ أ 
ــاركا عقى  ــجيع المةـ ــاركا عبر اإلنترنا، إن أمتن، ل يا اةـ ــا لقمةـ ــمل الجدو  فرصـ االغتماعات، ويجو  أن يةـ

 أوسع نطاق ممتن.

ــق -13 ــااه عقى نحو متنـــــ ــل ولير مترامن وبطريقا متوا نا، لييادة الرئيف،  ينمم الرريق المامل مناقةـــــ  نـــــ
 مع إي ي أهميا متناويا ومنايا  منيا عادلا ل ل عنصر من عناصر اإلاار اإلرشادي الث ما.

ــات   -14 ــاهمات إلغراي مريد من المناقةــــ ــاي فد القجنا إلى اقديم منــــ  يدعو الرريق المامل الدو  األعخــــ
 فد اغتماعااه.
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ق المامل، بدعم من األمانا، ويتم د قائما لج ات االاصـــــــــا  مع كل دولا عخـــــــــو  يخـــــــــع رئيف الرري -15
ــائل   ــتسداا وســ ــافا إلى مواصــــقا اســ ــرر وأيثر فماليا، لاإلضــ ــير امميم الممقومات عقى نحو أســ ومراقب دائم لتينــ

 االاصا  الرسميا.

ــار  المنمم -16 ــاي فد القجنا. واةـــــ ات الحتوميا الدوليا يتون الرريق المامل مرتويا لجميع الدو  األعخـــــ
التد اتمتع لمركر مراقـب دائم وفقـا لقرارات الجمعيـا المـامـا ذات الصــــــــــــــقـا. ويجو  لقرريق المـامـل لـاعتبـارأ هي ـا 
يتوميا دوليا أن يقرر، وفقا لقممارســــــــــات المتبما فد القجنا، دعوة المنممات الدوليا وال يانات لير الحتوميا،  

اايا والقطار الساص، إلى المنــــــاهما بتقديم الممقومات، واتولى غ ات لما يةــــــمل األوســــــاط األياديميا والصــــــن
االاصــــا  الوانيا المحددة اننــــيق ه أ المنــــاهمات. واحييقا ل  أ الغايا، يمتن عقد يققات عمل ت   الدورات  

 ما بين الدورات.فترات  و/أو فد

 المتحدة.  اتاح الومائق الرسميا لقرريق المامل لالقغات الرسميا النا لطمم -17
  

 خطة العمل المتعددة السنوات -رابعا 
 :2026-2022فيما يقد تطا عمل الرريق المامل السمنيا لقرترة 

  2022 

 اإلاار المرغمد لقرريق المامل وأساليب عمقه وتطا عمقه الساصا. ُيمتمد

د   غ ات االاصا  ل ل دولا عخو ولقمراقبين الدائمين.احدَّ

يدعو الرئيف، لالتةــــــــاور مع الرريق المامل، الدو  األعخــــــــاي فد القجنا والمنممات التد اتمتع لمركر مراقب دائم 
أع أ، إلى اقديم   16و  15لدل القجنا وكيانات األمم المتحدة ذات الصـقا، ورهنا لاأليتاا ذات الصـقا من الرقراين  

 أع أ، وذلك لطقب مدت ت فد شتل ُيمتبر مناسبا.  6و   4الرقراين  الواردة فد    المواضيع ممقومات وآراي لةطن  
 

  2023 

 .2022اقديم الممقومات والراي، عقى لرار عاا  يتواصل 

يجمع الرئيف واألمانا الممقومات الواردة ويباشـــــــــر الرريق المامل إغراي مةـــــــــاورات واباد  الراي لةـــــــــطن ا ب د  
 .9و 6و  4ت وضع اوصيات عقى النحو المبين فد الرقرا

 .2024غدو  أعما  لحققا الممل المقرر عقدها فد عاا يوَضع  
 

  2024 

يقدا الرئيف مةــــرور اقرير منــــت م  يجمع الممقومات والراي الواردة لينمر فيه الرريق المامل فد الدورة الحاديا  
 والنتين لقجنا الررايا المقميا والتقنيا.

ــيات ويوا ــع التوصــــــــ ــر الرريق المامل وضــــــــ ــاورات واباد  الراي عقى النحو المبين فد يباشــــــــ ــل إغراي المةــــــــ صــــــــ
 .9و 6و 4 الرقرات

ــتين لقجنا الررايا المقميا والتقنيا، ُامقد  يققا عمل، فد يدود الموارد المتايا، عقى هامش الدورة الحاديا والنــــــــــ
د غــدو  أعمــال ــا فد عــاا   أع أ، وبحيــ     6و  4واتنــاو  المواضــــــــــــــيع الواردة فد الرقراين    2023عقى أن يحــدَّ

اتخــــــــــــــمن مـدت ت من المنممـات الحتوميـا الوانيـا والمنممـات الحتوميـا الـدوليـا والمنممـات لير الحتوميـا 
 والقطار الساص واألوساط األياديميا.
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 يمد الرئيف اقريرا عن يققا الممل بدعم من األمانا.

يا، عقى صــــــــمد من ا اإلققيمد  اغتماعات اقنيا إضــــــــافأو  /و يجو  لقدو  األعخــــــــاي أن انمم يققات عمل اقنيا
 والدولد، وأن اقدا نتائج يققات الممل التقنيا/االغتماعات التقنيا اقك إلى الرريق المامل لينمر في ا.

 يمد الرئيف مةرور اقرير، مع مراعاة عمل الرريق المامل.
 

  2025 

ــت مل لينمر فيه الرريق المامل أمناي الدورة   ــرور التقرير المنـــــــ ــتين لقجنا الررايا  يقدا الرئيف مةـــــــ الثانيا والنـــــــ
 المقميا والتقنيا.

 يخطقع الرريق المامل لما يقد:

 استمراة مةرور التقرير؛ )أ( 

ا؛ )ب(   النمر فد أي ممقومات وآراي إضافيا اقدَّ

اوصـــــــيات، وفقا  ، لما فد ذلك 9مواصـــــــقا إعداد اقرير وا  يتخـــــــمن غميع عناصـــــــر الرقرة  )ج( 
 أع أ، ل يا اوييدها وامتين الرئيف من إعداد مةرور اقرير ن ائد لقرريق المامل. 6و 4 لقرقراين

 
  2026 

ــتين،  ينجر الرريق المامل مةـــرور اقريرأ الن ائد ويقدمه إلى القجنا الررايا المقميا والتقنيا فد دورا ا الثالثا والنـ
 عقى أن يتخمن ما يقد:

ــقا، ومباد  اوغي يا  ممقومات اتيح اســـتبانا التحديات القائ )أ(  ــيات ذات صـ ما ودراســـت ا، واوصـ
 غديدة يمتن اعتمادها لةطن استداما أنةطا الرخاي السارغد فد األمد البميد؛

ممقومات عن السبرات والممارسات والدرون المنترادة من التنري  الطوعد لقمباد  التوغي يا   )ب( 
 عمقيا؛ الممتمدة واوصيات من أغل المخد قدما فد انري ها لصورة

ممقومات واوصـــــيات لةـــــطن أنةـــــطا بناي القدرات والتوايا، لما فد ذلك األنةـــــطا المتصـــــقا   )ج( 
ــاي  بتحنــــــــــــــين التمـاون اـلدولد فد مجـا  بـناي الـقدرات، مع مراعـاة ايتـياغـات اـلدو  الحـديـثا الم ـد ـلاراـياد الرخــــــــــــ

 والبقدان الناميا بوغه تاص؛

 .اوصيات لةطن األنةطا واألعما  المقبقا )د( 

 


