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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي  

 في األغراض السلمية 
 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية 

 الدورة الستون 
 2023شباط/فبراير  17-6فيينا، 
 * المؤقت من جدول األعمال  12البند 

 استدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد 
 
  

 أفكار بشأن مستودع للمعلومات وجدول أعمال حلقة العمل المقرر عقدها    
 2024في عام  

 
 ورقة عمل مقدمة من رئيس الفريق العامل المعني باستدامة أنشطة الفضاء الخارجي    

 في األمد البعيد 
ت،ق ال،ريق ، ا2022في الدورة التاســـــــــــ ل وال ملـــــــــــين لالنل ال،رالل ال املل والت نلل، الم    ة في عا   -1

ــا  ال ارجي في األمد الب يد عاو ع د م ـــاورا   ير رســـملل،  ــتدامل طة ـــضل ال،خـ بالحخـــ ر  ال امل الم ني باسـ
 (.9، المرفق الثاةي، ال، رة A/AC.105/1258) 2022، في ت رين الثاةي/ة فمبر  ال  صي وعبر اإلةترةت

ــملل وع د  في ال،ترة من وبنا  عاو ذلك،  -2 ــاورا   ير الرســـ ــرين الثاةي/ 17إلو  15                                                 ة ظ  مت الم ـــ  ت ـــ

 .2022ة فمبر 

 تتاحوطاب الم ـــــــــارم ا في الم ـــــــــاورا   ير الرســـــــــملل إلو رقل  ال،ريق ال امل طا   د ورقل عمل،  -3
لام ا ما  المتصــال  بلملع الاغا  الرســملل لممم المتحدة، تتخــمن طف ارا إةــاألل ب ــيا إمشاةلل إة ــا  ملــت    

، من طجـل النظر فيةـا في  2024ـبالمـبا ا الت جيةـلل وب ــــــــــــــيا جـدول طعمـال قا ـل ال مـل الم رر ع ـد ـا في عـا   
 الدورة اللتين لالنل ال،رالل ال املل والت نلل، مع مراعاة اآلرا  الم رب عنةا خالل الم اورا   ير الرسملل.

 سي اصل ال،ريق ال امل مناق تةا.وتتخمن ورقل ال مل  ذه طف ارا  -4
  

 __________ 
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 أفكار بشأن مستودع للمعلومات  - أول  
ب ـــيا ال ناصـــر المدرجل في اإلطار اإلرشـــا ا لا،ريق ال امل )اةظر ال  ل ل مع تزايد تبا ل الم ا ما   -5

A/74/20  وال  ل ــل  167، ال، رة ،A/AC.105/1258  المرفق الثــاةي، التــذييــل(، فــدط ال،ريق ال ــامــل النظر في ،
 القلمل المخافل ل ج   ملت    لةذه الم ا ما   لةل ال ص ل إلله والبحث أله.

مل طة ضل ال،خا  ويمشن لةذا الملت    طا  لاعد من ير ب ا في تن،يذ المبا ا الت جيةلل ب يا استدا -6
، A/74/20ال ارجي في األمد الب يد الصــــــــا رة عن للنل اســــــــت دا  ال،خــــــــا  ال ارجي في األ را  اللــــــــاملل )

ــ،األل والث ل وال درا . ومن المت خو طا  ــاقلل، ويمشن طا  ش ا ط اة لبنا  ال ــــــــــ المرفق الثاةي( في وال اتةم ال خــــــــــ
ا ملــــت  عا م،ت ح المصــــدر، ومن  م  مشن طا  ش ا ط خــــا م ر ا ت الملا لمن يدرســــ ا الت صــــصــــا  ذا    ش  

 الصال بال،خا .

ويمشن إة ــــا  ملــــت    م صــــع واســــتخــــافته عاو الم قع ال ــــبشي لمشتب شــــؤوا ال،خــــا  ال ارجي   -7
شن الملــت دم ا من تصــ لل  التابع لمماةل ال امل، ويمشن طا يتخــمن وفل،تي البحث والتصــ لل. ومن  م، ســيتم

المحت ى بلــــــة لل، عاو ســــــبيل المثال، بحلــــــب مبدط ت جيةي محد . وقد ينظر ال،ريق ال امل في وفاق  طخرى  
 ت  ا طكثر تي يرا.

وســلش ا ت د م الم ا ما  ط الا، ويمشن طا تتخــمن الم ا ما  التي ســت زا في الملــت    ت،اصــيل  -8
 وا إرفاق اسم، وف ا لت دير م د  الم ا ما .تحد    يل م دمةا طو  مشن ت د مةا  

ويلب طا تظل الم ا ما  الم دمل فن،  ماما  ولةلل م دمةا. وســـــــــــــل    مشتب شـــــــــــــؤوا ال،خـــــــــــــا   -9
 ال ارجي بلمع الم ا ما  وإتاقتةا في الملت   .

الاغــا   ول ــل ال،ريق ال ــامــل ي   طا ينظر ألمــا إذا مــاا ينبغي ترجمــل الم ا مــا  الم ــدمــل إلو جملع   -10
 الرسملل لممم المتحدة.

ول ل ال،ريق ال امل ي   طا ينظر في ملــت  عا  الم ا ما  ال اقمل التي  لــتخــل،ةا مشتب شــؤوا ال،خــا   - 11
ــال فتن،يذ المبا ا الت جيةلل ب ــــيا   ال ارجي، مثل ملم عا   راســــا  الحالل عن طة ــــضل الت الل وبنا  ال درا  المتصــ

(،  https://spacesustainability.unoosa.org/case_studiesجي في األمد الب يد )اةظر  استدامل طة ضل ال،خا  ال ار 
  /www.unoosa.org/oosa/en/ourwork وملم عل ال  اةين والا اقح التنظلملل ال طنلل ال اصـــــــــــــل بال،خـــــــــــــا  )اةظر 

spacelaw/nationalspace law/index.html   ويرجو مالقظـل طـةه  لرا قـالـلا إة ـــــــــــــا  ـقاعـدة فـلاـةا  جـدـيدة ذا ،
ــاقي التي اعتمدتةا الدول  ــ لل(، وال الصــــــل ال األل لم ايير ت  لل الحضا  ال،خــــ ــال مزو ة ف فاق  البحث والتصــــ صــــ

 (. www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/topics/space-debris/compendium.htmlوالمنظما  الدوللل )اةظر 

ــا طا ينظر ألما إذا ماا ينبغي اعتبار المحت ى الذا ســــللرا ت زينه في ول ل ال،ريق ال ا -12 مل ي   ط خــ
 الملت    جز ا من م رجا  ال،ريق ال امل، ومشمال لات رير ال اف الذا سل ده ال،ريق ال امل.

  
 2024أفكار بشأن جدول أعمال حلقة العمل المقرر عقدها في عام  - ثانيا  

، المرفق الثـاةي، التـذييـل(، A/AC.105/1258ل ـامـل المت ـد ة اللــــــــــــــن ا  )                        وف ـا  ل ضـل عمـل ال،ريق ا -13
   ـد ال،ريق ال ـامـل قا ـل عمـل، في قـدو  الم ار  المـتاقـل، عاو  ـاما اـلدورة الحـا ـ ل واللــــــــــــــتين لالـنل ال،راـلل  

ــلع ال ار ة في ال، رتين  2023عمالةا في عا                ويحد   جدول ط   2024ال املل والت نلل، في عا    4، تتناول الم اةـــــــ
من اإلطار المرج ي لا،ريق ال امل وطسـاليب عماه وخضل عماه، وتتخـمن مدخال  من المنظما  الحش ملل  6و

 ال طنلل والمنظما  الحش ملل الدوللل والمنظما   ير الحش ملل وال ضا  ال اص واألوساط األكا  ملل.
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مت خو قاللا، ســــتةدف قا ل ال مل إلو ةيا ة ال عي باســــتدامل طة ــــضل ال،خــــا  ال ارجي في   ومما    -14
األمد الب يد و عم فنا  ال درا . مما ســــتمثل فرصــــل للمع اآلرا  من ال لاةا  التي قد ال ت ــــارة عا ة م ــــارمل 

 مباشرة في طعمال ال،ريق ال امل.

 إلطار اإلرشا ا خالل قا ل ال مل.وسللرا تناول مل عنصر من ال ناصر الثال ل ل -15

 ويمشن طا ت  ا الم اةلع المحد ة لادورة مما ياي: -16

فةم المبا ا الت جيةلل ب ـيا اسـتدامل طة ـضل ال،خـا  ال ارجي في األمد الب يد، بما في ذلك  )ط( 
 ال برا  والدروس الملت،ا ة من تن،يذ المبا ا الت جيةلل الم تمدة؛

ال فنا  ال درا ، ال ســـلما في طوســـاط الدول الملـــتلدة في ملال ال،خـــا   االقتلاجا  في مل )ب( 
 والباداا الناملل، ألما يت اق فتن،يذ المبا ا الت جيةلل في إطار البرامج ال طنلل وفي ال ضا  ال اص؛

 التحد ا  التي ت اجه استدامل طة ضل ال،خا  ال ارجي في األمد الب يد. )ج( 

ال امل   رر طا  ضاب ت صـــــــلع مامل ال،ترة التي ت صـــــــع عا ة ل  د ةدوة الصـــــــناعل  ول ل ال،ريق  -17
ــتين لالنل ال،رالل، في عا   ط نا   ورتي الالنل ال،رالل ال املل والت نلل ل  د قا ل ال مل في الدورة الحا  ل واللــــــــــ

ــ، يل  وا 2024 ــت،ا ة من خدما  الترجمل ال ــــ ــيا ذلك طا يتلح لحا ل ال مل االســــ ــافل إلو جدول  . ومن شــــ إةــــ
طعمال الالنل ال،رالل المز قم بال، ل. وإذا ت صــــــل ال،ريق ال امل إلو ت افق في اآلرا  ب ــــــيا  ذا الضاب،  مشن 

 .2023طا تت ذ الالنل ال،رالل ال املل والت نلل قرارا ب يا  ذه المليلل في  ورتةا اللتين، في عا  

 ل منةا ألقد الم اةلع المذم رة طعاله.وست مل قا ل ال مل  الث قا ا  ة اش، ت صع م -18

وســــــلضاب إلو طعخــــــا  ال،ريق ال امل تلــــــملل مت امين و/طو منافرين لام ــــــارمل في قا ل ال مل قبل   -19
عاو األرجح(.  2023اة  ا  الدورة الحا  ل واللــــــتين لالنل ال،رالل ف قت ماف )قبل ةةا ل ت ــــــرين األول/طكت بر 

اةل، الترشــــلحا  ل ةــــع فرةامج ةةاقي، فةدف إ راج ورا  متن عل، مع مراعاة وســــللــــت د  الرقل ، فدعم من األم
 الت اةا اللغرافي واللنلاةي فين المت امين والمنافرين.

وســــــلصــــــدر مشتب شــــــؤوا ال،خــــــا  ال ارجي  ع ا  مباشــــــرة إلو الم ــــــارمين في قا ل ال مل، بحيث  -20
ل ي يتمشن ا من الم ـــــارمل. وســـــت تبر اآلرا  الم رب يت ين طا  ش ة ا م تمدين رســـــملا ةـــــمن ال ف   ال طنلل  ال

 عنةا خالل قا ل ال مل ورا  المنافرين و ير م من الم ارمين ولللت م اق  رسملل لادول.

ــ   الذا  - 21 ــيرة تتناول الم ةـ ــا  قصـ ــلضاب إلو المنافرين إعدا  خالصـ ــت دا  األمثل لا قت، سـ وبغلل االسـ
ــيةه، وتبا لةا ق            عي ا  ــتةد ف طا ت  ا ال رو  إلو الت ام ب ــــــ ــل لــــــ                                                                  بل اة  ا  قا ل ال مل. وةظرا لخــــــــيق ال قت، ســــــ

 اإل خاقلل قصيرة جدا، بحيث  مشن لحا ل ال مل طا ترمز عاو التبا ل الن ط لآلرا ، بما يتخمن طسئال وطج بل. 

صـع،  عد  الترشـلحا  لامت امين و/طو المنافرين عما  مشن اسـتل ابه في اإلطار الزمني الم  وإذ ةا  -22
فلـــلظل من لم  شا، ا فدور مت ام طو م د  ل ر  إ خـــاقي رســـملا مدع ين لحخـــ ر قا ل ال مل والم ـــارمل في  
                                                                                                       المناق ـــا  الت،اعالل. مما ســـي دع ا إلو ت د م ملـــا ما  متافلل  ضاع عايةا ال،ريق ال امل لم اصـــال النظر فيةا، 

 ومن طجل إ راجةا المحتمل في الت رير عن قا ل ال مل.

مشن طا  ضاب إلو مشتب شـؤوا ال،خـا  ال ارجي طا ي فر التم يل لام ـارمين، وال سـلما من الباداا  وي  -23
 الناملل، لال،ر إلو فيينا لام ارمل في قا ل ال مل بالحخ ر ال  صي، ر نا فت افر م ار  متاقل لدى المشتب.

، فدعم  2024قا ل ال مل في عا   وتماشــــــــلا مع خضل عمل ال،ريق ال امل، ســــــــل د الرقل ، ت ريرا عن  -24
 من األماةل.

 


