
 A/AC.105/C.1/L.307 األمـم املتحـدة

 
 

  اجلمعية العامة
Distr.: Limited 
24 January 2011 
Arabic 
Original: English 

 

 
310111    V.11-80249 (A) 

 
 

 *1180249*
 

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية  

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 الدورة الثامنة واألربعون

  ٢٠١١فرباير / شباط١٨- ٧فيينا، 
  * من جدول األعمال املؤقت١٣البند 

        يف األمد البعيداستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي 
عين باستدامة أنشطة الفضاء اختصاصات وطرائق عمل الفريق العامل امل    

       التابع للجنة الفرعية العلمية والتقنيةيف األمد البعيداخلارجي 
      ورقة عمل مقدَّمة من رئيس الفريق العامل    

    مقدِّمة  -أوال  
 مـؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث املعـين باستكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف                    أقرَّ  -١

مبـا   )١(إعالن فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية،     : أللفية الفضائية األغراض السلمية، يف وثيقة ا    
لعلوم الفضاء وتطبيقاته من أمهية يف حتـسني املعـارف الكونيـة األساسـية، وحتـسني حيـاة النـاس                 
اليوميــة يف أرجــاء العــامل مــن خــالل رصــد البيئــة وإدارة املــوارد الطبيعيــة ووضــع نظــم لإلنــذار  

 ختفيف وقع الكوارث احملتملة ودعـم إدارة الكـوارث وتنّبـؤات األرصـاد             املبكِّر للمساعدة على  

───────────────── 
   *   A/AC.105/C.1/L.306. 
ير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينا، تقر )1(  

  .١، الفصل األول، القرار )A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩يوليه / متوز٣٠‐ ١٩
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وتــسهم علــوم وتكنولوجيــا . اجلويــة ومنذجــة املنــاخ واملالحــة واالتــصاالت املــستعينة بالــسواتل
الفضاء إسهاماً كـبرياً يف رفـاه البـشر وعلـى وجـه التحديـد يف بلـوغ أهـداف املـؤمترات العامليـة                   

.  واالجتماعيـة والثقافيـة    دة ملعاجلـة خمتلـف جوانـب التنميـة االقتـصادية          اليت تعقدها األمـم املتحـ     
 يف دعم التنمية املستدامة يف كوكب األرض وحتقيـق          اً حيوي اًي األنشطة الفضائية دور   دِّولذا تؤ 

 مـسألة ال    يف األمـد البعيـد    ومن هنا فـإن اسـتدامة األنـشطة الفـضائية           . األهداف اإلمنائية لأللفية  
ملرتــادة للفــضاء حاليــا أو الــيت تطمــح يف ارتيــاده فحــسُب، بــل هتــّم أيــضا اجملتمــع    البلــدان اهتــّم

  .الدويل برّمته
.  من الدول ومؤسسات القطاع اخلاص يستخدم البيئـة الفـضائية    متزايدٌ  عددٌ وقد أخذَ   -٢

وانتشار احلطام الفضائي وزيادة احتماالت وقوع حوادث االرتطام والتشويش هـي أمـور تـثري          
، وال سـيما يف بيـئيت املـدارات األرضـية           يف األمـد البعيـد    أن استدامة األنشطة الفضائية     القلق بش 

  .املنخفضة واملدار الثابت بالنسبة لألرض
ــ  -٣  أساســيا يف ضــمان  اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية دوراً ؤّدي جلنــةُوُت

 ما تضطلع به مـن أعمـال يف امليـادين         يف الفضاء اخلارجي، وذلك بفضل     ذنفَُّتاستدامة األنشطة اليت    
 أثنـاء دورهتـا الثانيـة واخلمـسني، أن     ٢٠٠٩وقد قـّررت اللجنـة، يف عـام        . العلمية والتقنية والقانونية  

تدرج اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف جـدول أعماهلـا، اعتبـارا مـن دورهتـا الـسابعة واألربعـني يف                     
  )٢(".يف األمد البعيد الفضاء اخلارجي استدامة أنشطة"، بندا عنوانه ٢٠١٠عام 
 الفرعيـــة، يف دورهتـــا الـــسابعة واألربعـــني، أمهيـــة ضـــمان أمـــان  واســـتذكرت اللجنـــةُ  -٤

 خطـة العمـل املتعلقـة هبـذا     واستدامة استخدام الفـضاء اخلـارجي يف املـستقبل، وأشـارت إىل أنَّ           
دامة أنـشطة الفـضاء   البند تقتضي إنـشاء فريـق عامـل لكـي يـساعد علـى إعـداد تقريـر عـن اسـت                 

يف األمــد ، ودراســة التــدابري الكفيلــة بتعزيــز اســتدامة تلــك األنــشطة  يف األمــد البعيــداخلــارجي 
، وإعــداد جمموعــة مبــادئ توجيهيــة طوعيــة تركّــز علــى تــدابري عمليــة ميكــن تنفيــذها يف   البعيــد

  .يف األمد البعيدالوقت املناسب لتعزيز استدامة األنشطة الفضائية 
، ٢٠١٠فربايــر / شــباط١٨ املعقــودة يف ٧٣٥ اللجنــة الفرعيــة، يف جلــستها  وأنــشأت  -٥

  .يف األمد البعيدالفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي 

───────────────── 
  .١٦١، الفقرة )A/64/20 (٢٠ رقم الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، امللحقالوثائق  )2(  
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 العامل اجتماعاً أثنـاء الـدورة الثالثـة واخلمـسني للجنـة اسـتخدام الفـضاء                 وعقد الفريقُ   -٦
  )٣(.ماً يف صوغ اختصاصاته وطريقة عملهداخلارجي يف األغراض السلمية بغية املضي قُ

وُعرضت على اللجنة ورقـة العمـل املتـضّمنة اقتراحـاً مـن الـرئيس بـشأن اختـصاصات                     -٧
  .A/AC.105/L.277الفريق العامل وطريقة عمله وخطة عمله، بوصفها الوثيقة 

 ذلـك    وهـي تـشمل التعليقـات علـى        )٤(.وقد أُِعدَّت هذه الوثيقة وفقاً ملقـّررات اللجنـة          -٨
  .٢٠١١يناير / كانون الثاين٢١االقتراح اليت وردت من الدول األعضاء حىت 

    
    االختصاصات  -ثانيا  

 يف األمـد البعيـد     استدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي          العامل مسألةَ  سوف يدرس الفريقُ    -٩
بكــل جوانبــها، يف ســياق التنميــة املــستدامة األوســع، مبــا يــشمل اإلســهام يف حتقيــق األهــداف   

إلمنائيـة لأللفيــة، مـع مراعــاة شـواغل ومــصاحل مجيـع البلــدان، وخـصوصاً البلــدان الناميـة، ومبــا       ا
  .يتفق مع مبدأ استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

وسوف يراعي هذا العمل املمارسات واإلجراءات التشغيلية واملعايري التقنية والسياسات            -١٠
  . الفضائية بأمان خالل مجيع مراحل دورة حياة البعثةاحلالية املقترنة بتنفيذ األنشطة

 العامل معاهدات األمم املتحدة ومبادئها احلالية املنظِّمـة ألنـشطة           خذ الفريقُ وسوف يتَّ   -١١
  .الدول يف ميدان استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه إطاراً قانونياً لعمله

وليـة  بأن تتحّمل الدول املسؤولية الد  وسوف يسترشد الفريق العامل باملبدأ الذي يقضي          -١٢
  .ذها اهليئات احلكومية وغري احلكومية يف الفضاء اخلارجيفّعن األنشطة الوطنية اليت تن

    
    اهلدف والنواتج  -ثالثا  

ــة إىل ضــمان         -١٣ ــدابري الرامي ــراح الت ــق العامــل هــو دراســة واقت ســوف يكــون هــدف الفري
  .ية استخداما مأمونا ومستداما لصاحل مجيع البلداناستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلم

يف األمــد  عــن اســتدامة أنــشطة الفــضاء اخلــارجي   العامــل تقريــراً الفريــُقدُّوســوف ُيِعــ  -١٤
 موّحـدة باملمارسـات واإلجـراءات التـشغيلية واملعـايري التقنيـة والـسياسات             ن قائمـةً   يتضمَّ البعيد

───────────────── 
  )3( A/AC.105/958 ،١٨٣ و١٨١ تانالفقر.  
  .١٥٥، الفقرة )A/65/20 (٢٠ والستون، امللحق رقم اخلامسةالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة  )4(  
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وسـوف ُيِعـدُّ الفريـق العامـل، اسـتنادا إىل مجيـع             . ية بأمـان  احلالية املقترنة بتنفيذ األنشطة الفضائ    
املعلومات املستقاة، جمموعة من املبـادئ التوجيهيـة الطوعيـة املوصـى هبـا الـيت ميكـن أن تطبقهـا                     
املنظمات الدولية والكيانات غري احلكومية والـدول الـيت تعمـل كـل منـها علـى حـدة أو تعمـل                

شطة الفــضائية لــصاحل مجيــع األطــراف الفاعلــة يف جمــال جمتمعــةً مــن أجــل احلــد مــن خمــاطر األنــ
الفضاء، وضمان قدرة مجيع البلدان على الوصول على حنو عادل إىل مـوارد الفـضاء اخلـارجي                 

  .الطبيعية احملدودة
  : مبادئ توجيهية موصى هبا فيما يتعلق باألنشطة الفضائية اآلمنة ما يليق أيُّينبغي أن حتقِّ  -١٥

ى أمان عمليات التحليـق الفـضائي أو حتـّسن مـستوى أماهنـا وأن        أن حتافظ عل    )أ(  
حتمــي بيئــة الفــضاء دون فــرض تكــاليف غــري مقبولــة أو غــري معقولــة، وأن تراعــي احتياجــات   

  البلدان النامية ومصاحلها؛
أن تكون مّتسقة مـع األطـر القانونيـة الدوليـة احلاليـة املتعلقـة بأنـشطة الفـضاء                     )ب(  

  عية وغري ُملزِمة قانوناً؛اخلارجي وأن تكون طو
أن تكــون مّتــسقة مــع األنــشطة ذات الــصلة والتوصــيات املقّدمــة مــن األفرقــة    )ج(  

العاملة األخرى التابعة للجنة الفضاء اخلارجي وجلنتيها الفرعيتني، وجلنة التنسيق املـشتركة بـني     
  .الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي، وسائر املنظمات الدولية املعنية

    
    النطاق  -رابعا  

  :ميكن أن تشمل املواضيع اليت سوف يدرسها الفريق العامل يف إطار هذا البند ما يلي  -١٦
  :استخدام الفضاء استخداما مستداما يدعم التنمية املستدامة على األرض  )أ(  
إســهام علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء يف التنميــة املــستدامة علــى األرض، ويف         ‘١‘  

  الكوارث احملتملة، ويف دعم إدارة األنشطة املتصلة بالكوارث؛اإلنذار املبكر ب
توسيع نطاق مفهوم التنمية املستدامة ليشمل ميدان الفـضاء اخلـارجي، مبـا يف                ‘٢‘  

  ب التلويث املؤذي لألجرام السماوية؛ذلك جتّن
إتاحة سبل االستفادة على قدم املساواة من موارد الفـضاء اخلـارجي احملـدودة                ‘٣‘  

  نافع أنشطة الفضاء اخلارجي ألغراض التنمية البشرية؛ومن م
  :احلطام الفضائي  )ب(  



 

V.11-80249 5 
 

A/AC.105/C.1/L.307 

  التدابري الرامية إىل احلد من تكوين احلطام الفضائي وانتشاره؛  ‘١‘  
ــادل هــذه         ‘٢‘   ــة، وتب ــة وغــري العامل ــضائية العامل ــات عــن األجــسام الف مجــع البيان

  البيانات ونشرها؛
ة إىل الغالف اجلوي، وال سيما      جسام الفضائية املهمّ  اإلشعارات املتعلقة بعودة األ     ‘٣‘  

  فيما يتعلق بعودة األجسام الفضائية اليت توجد على متنها مواد خطرة؛
  :طقس الفضاء  )ج(  
  مجع البيانات والنماذج والتنّبؤات وتبادهلا ونشرها؛  ‘١‘  
القــدرات علــى تــوفري شــبكة بيانــات رئيــسية شــاملة ومــستدامة هبــدف مراقبــة   ‘٢‘  

  ظواهر طقس الفضاء وقياسها على النحو املناسب بصورة آنية أو شبه آنية؛
ــر        ‘٣‘   ــة هبــدف احلــّد مــن أث ــة املّتبع ــادئ التوجيهي ــادل احلــر للممارســات واملب التب

  ظواهر طقس الفضاء على النظم الفضائية العاملة؛
  :العمليات الفضائية  )د(  
  م؛العمليات واإلجراءات اخلاصة بتفادي االرتطا  ‘١‘  
  اإلشعارات السابقة إلطالق املركبات والسابقة ملناوراهتا؛  ‘٢‘  
  املعايري واملمارسات واملبادئ التوجيهية املشتركة؛  ‘٣‘  
  :أدوات دعم التعاون على تعزيز املعارف املتعلقة بأحوال الفضاء  )هـ(  
ت لني ومعلومــاالــسجل الــدويل أو املتعــّدد اجلنــسيات أو الــوطين بأمســاء املــشّغ  ‘١‘  

  االتصال هبم؛
ــة اخلاصــة بتخــزين       ‘٢‘   ــسيات أو الوطني ــة أو املتعــددة اجلن مراكــز البيانــات الدولي

  وتبادل املعلومات عن األجسام الفضائية واملعلومات التشغيلية؛
  إجراءات تبادل املعلومات؛  ‘٣‘  
  :نظم الضوابط الرقابية  )و(  
باســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف  باملعاهــدات واملبــادئ القائمــة املتعلقــة  التقيُّــد  ‘١‘  

  األغراض السلمية؛
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  األطر القانونية والتنظيمية الوطنية اخلاصة بأنشطة الفضاء؛  ‘٢‘  
  :وضع اإلرشادات من أجل اجلهات احلديثة العهد بدخول الساحة الفضائية  )ز(  
عايري التقنية واملمارسات املّتبعـة والـدروس املستخلـصة يف جمـال تطـوير              مجع امل   ‘١‘  

النظم الفضائية وتـشغيلها بنجـاح خـالل مجيـع مراحـل دورة حيـاة البعثـة، ومـن أجـل                     
  مجيع أصناف األجسام الفضائية، مبا فيها السواتل الصغرية والصغرى؛

  .بناء القدرات التقنية للبلدان النامية  ‘٢‘  
ــواردة أعــاله يف جمموعــات إلتاحــة النظــر يف املــسائل ذات    وميكــن ت  -١٧ نظــيم املواضــيع ال

وميكــن أيــضا ترتيــب املواضــيع حبــسب أولويتــها مــن حيــث احلاجــة إىل اختــاذ    . الــصلة بفعاليــة
   إىل ٣مـــن (، واملـــدى املتوســـط ) ســـنوات٣أقـــل مـــن (إجـــراءات بـــشأهنا يف املـــدى القريـــب 

ومــن طــرق ترتيــب املواضــيع حبــسب   ). ســنوات ٥أكثــر مــن (، واملــدى الطويــل ) ســنوات٥
د استدامة األنشطة يف الفضاء اخلارجي يف إطـار كـل مـن          ّداهتا حتديُد عوامل اخلطر اليت هت     أولوي

  .املواضيع، ومن مث إجراء تقييم للمخاطر اليت تنطوي عليها تلك العوامل
    

    طريقة العمل  -خامسا  
ات مــن الــدول األعــضاء واملنظمـــات     إســهام  العامــل تقـــدميَ  الفريــقُ ســوف يلــتمسُ    -١٨

احلكوميــة الدوليــة ذات الــصلة، مثــل وكالــة الفــضاء األوروبيــة واملنظمــة األوروبيــة الســتغالل   
ــة       ــة الدولي ــة، والفريــق املخــتص برصــد األرض، ومــن اهليئــات احلكومي ســواتل األرصــاد اجلوي

مة ومنظمـة الطـريان املـدين       التابعة لألمم املتحدة، مثل مؤمتر نزع السالح وجلنـة التنميـة املـستدا            
  .الدويل واالحتاد الدويل لالتصاالت واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

 معلومــات مــن املنظمــات الدوليــة، مثــل اللجنــة   العامــل تقــدَمي الفريــُقســوف يلــتمُس  -١٩
االستــشارية املعنيــة بــنظم البيانــات الفــضائية وجلنــة التنــسيق املــشتركة بــني الوكــاالت واملعنيــة    
باحلطام الفضائي واخلدمة الدولية لرصد بيئة الفضاء واملنظمة الدوليـة للتوحيـد القياسـي، ومـن                
مشغلي املركبات الفضائية من القطاع اخلاص الذين لديهم خربة واسـعة يف األنـشطة الفـضائية                

ي هذه اإلسهامات، فـيمكن أن تـشمل      ا سبل تلقّ  أّم. وغريها من املنظمات غري احلكومية املعنية     
نفيذ أنشطة فيما بني الدورات مثل حلقـات العمـل، ووضـع تقـارير عنـها ليحيلـها الـرئيس أو                     ت

 الفريـق العامـل يف اإلسـهامات الـيت          وسـوف يبـتّ   . مقّرره املعّين إىل الفريق العامـل لينظـر فيهـا         
  .سيدرجها يف عمله
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ئـات الدوليـة،     العامل تكرار األعمال اليت تضطلع هبا تلـك اهلي         ينبغي أن يتجّنب الفريقُ     -٢٠
 مــن ذلــك بــدمج أعماهلــا وحتديــد جمــاالت االهتمــام املتعلقــة باســتدامة أنــشطة   وأن يقــوم بــدالً

  . واليت ال تتناوهلا تلك اهليئاتيف األمد البعيدالفضاء اخلارجي 
 العامل يف االعتبـار األفكـار األوليـة غـري الرمسيـة املتعلقـة باسـتدامة             سوف يأخذ الفريقُ    -٢١

م الذي حترزه األفرقة العاملـة األخـرى التابعـة          دُّ، وكذلك التق  يف األمد البعيد  ئية  األنشطة الفضا 
وينبغي أن يراعي يف تلـك اجلهـود أنـشطةَ وتوصـياِت الفريـق العامـل املعـين                  . للجنتني الفرعيتني 

باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلـارجي واألعمـال الـيت تقـوم هبـا اللجنـة الفرعيـة                   
ــة  ــة باحلطــام الفــضائي يف جمــال ختفيــف احلطــام     وجلن التنــسيق املــشتركة بــني الوكــاالت واملعني

  .املداري، على أالّ يكّرر تلك األنشطة والتوصيات أو يعيد النظر فيها
وإذا أُثــريت خــالل دراســة املواضــيع املندرجــة يف نطــاق واليــة الفريــق العامــل مــسائل    -٢٢

ر الفريـق   فرعية أو أفرقتـها العاملـة املعنيـة، فـيمكن أن يقـرّ            جديدة مل يسبق أن تناولتها اللجنة ال      
  .العامل عرض هذه املسائل على اللجنة الفرعية ملتابعة دراستها

 الفريــق العامــل خــالل الــدورات الــسنوية الــيت تعقــدها اللجنــة الفرعيــة   ســوف جيتمــُع  -٢٣
 ُتنفَّذ بـني الـدورات مثـل      وسوف يستفيد الفريق العامل أيضاً من األنشطة اليت       . العلمية والتقنية 

ا منفـردة أو    االجتماعات واملداوالت بالفيديو واالجتماعات اإللكترونيـة وحلقـات العمـل، إمّـ           
بــاالقتران بــاملؤمترات املقــّرر أن تعقــدها املنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات الدوليــة، الــيت  

  .مناقشة التقّدم احملرزتتيح ألعضاء الفريق العامل فرصة االجتماع بصورة غري رمسية و
جيوز أن يقّرر الفريق العامل إنـشاء أفرقـة خـرباء تركّـز علـى جمـال واحـد أو أكثـر مـن                      -٢٤

. جماالت العمل املتفق عليها بغية تعجيل خطـى العمـل الـذي يـضطلع بـه الفريـق العامـل ككـل               
 هـامش  وسوف تقوم أفرقـة اخلـرباء بعملـها يف فتـرة مـا بـني الـدورات وتعقـد اجتماعـات علـى               

دورات اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة واجتماعــات جلنــة الفــضاء اخلــارجي ويف موعــد آخــر  
وسوف ُتدَعى الـدول األعـضاء إىل ترشـيح خـرباء مـن مؤسـساهتا الوطنيـة وهيئـات            . تتفق عليه 

وسوف خيتـار كـل فريـق مـن اخلـرباء      . القطاع اخلاص لديها من أجل املشاركة يف أفرقة اخلرباء   
 أفرقـة اخلـرباء     تقـدِّم وسـوف   . ليقود زمـام أعمالـه    ) من ضمن الدول األعضاء املشاركة    (رئيسه  

املعلومات بغية دعم مداوالت الفريق العامل الذي ينظر يف املـسامهات املتلقّـاة ويتخـذ مـا يلـزم           
  .من قرارات بشأهنا
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    خطة العمل املتعّددة السنوات املقترحة  -سادسا  
اسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي        "ترحة يف إطـار البنـد املعنـون         تتمثّل خطة العمل املق     -٢٥

  : فيما يلي٢٠١٤-٢٠١١للفترة " يف األمد البعيد
وحتديـد جهـة اتـصال      . حتديد االختصاصات وطريقـة العمـل وخطـة العمـل           ٢٠١١  

واسـتعراض العمـل املنجـز يف    . لدى كل دولة عضو ممثَّلـة يف الفريـق العامـل         
ودعـوة الـدول   .  وحتديـد أولويـات املهـام املقبلـة        هذا الشأن حىت ذلك احلني    

ــضاء         ــة الف ــدى جلن ــم ل ــب دائ ــديها صــفة مراق ــيت ل ــات ال ــضاء واملنظم األع
اخلارجي ولديها خـربة يف تنفيـذ األنـشطة الفـضائية إىل تقـدمي معلومـات يف                

 عــن خرباهتــا وممارســاهتا املّتبعــة يف تنفيــذ األنــشطة الفــضائية       ٢٠١٢عــام 
شارك مع اهليئات األخرى يف القطاع التجاري والقطاع        وبدء الت . املستدامة

  .غري الرحبي يف تناول هذه املسألة
التبـــادل العـــام لـــآلراء بـــني الـــدول األعـــضاء يف جلنـــة الفـــضاء اخلـــارجي    ٢٠١٢  

واملنظمات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة الـيت لـديها صـفة              
وعقـد  . لة يف نطاق العمـل    مراقب دائم لدى اللجنة حول املواضيع املشمو      

ــضاء اخلــارجي        ــة الف ــضاء يف جلن ــدول األع ــا لل ــسىن خالهل ــة عمــل يت حلق
صـفة   الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة الـيت لـديها              احلكوميـة واملنظمات  

م معلومات عن خرباهتـا وممارسـاهتا املتَّبعـة     مراقب دائم لدى اللجنة أن تقدّ     
قـدَّم العـروض اإليـضاحية وُتجـرى        ُت(يف تنفيذ األنشطة الفضائية املستدامة      

وإجـراء مـشاورات مـع الـدول        ). املناقشات بلغات األمـم املتحـدة الرمسيـة       
األعضاء ومع املنظمات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات الدوليـة الـيت لـديها               
ــر يف املــشاركة يف األنــشطة     خــربة يف األنــشطة الفــضائية وتلــك الــيت تفكّ

شاركة فيهـا لكـي تقـدِّم معلومـات عـن      الفضائية أو شـرعت بالفعـل يف املـ      
يف املمارسات املتبعة والتدابري املقترحة لتعزيـز اسـتدامة األنـشطة الفـضائية             

ووضـع مـشروع خمطَّـط      . والبدء يف دمـج املعلومـات اجملمَّعـة       . األمد البعيد 
  .أويل للتقرير الذي سيصدره الفريق العامل

يها خـربة يف األنـشطة الفـضائية        لي هيئات القطاع اخلاص اليت لـد      دعوة ممثّ   ٢٠١٣  
ــا        ــن خرباهتـ ــات عـ ــدمي معلومـ ــة إىل تقـ ــة املعنيـ ــري احلكوميـ ــات غـ واملنظمـ
وممارســاهتا يف جمــال تنفيــذ األنــشطة الفــضائية املــستدامة أثنــاء حلقــة عمــل  
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ُتقـــدَّم العـــروض  (تعقـــد بـــاالقتران بالـــدورة اخلمـــسني للجنـــة الفرعيـــة      
ــة اإليــضاحية وُتجــرى املناقــشات بلغــات األمــم    ووضــع ). املتحــدة الرمسي

ــادئ توجيهيــ     ــة مب ــشروع جمموع ــر وم ــشروع تقري ــشأن املمارســات  م ة ب
وتعمـيم مـشروع    . ٢٠١٤م إىل اللجنـة الفرعيـة يف عـام          ّدالفُضلى لكي تق  

التقريــر ومــشروع املبــادئ التوجيهيــة علــى أعــضاء الفريــق العامــل إلبــداء   
  .وحتديث مشاريع النصوص. تعليقاهتم عليهما واستعراضهما

النظر يف مشروع التقرير واملبادئ التوجيهية يف الدورة احلاديـة واخلمـسني              ٢٠١٤  
ووضع الصيغة النهائية للتقرير وجملموعة املبـادئ التوجيهيـة         . للجنة الفرعية 

بشأن املمارسات الفضلى بغية تقـدميهما إىل جلنـة الفـضاء اخلـارجي لكـي               
ــستعرضهما ــد مــدى ضــرورة توســيع نطــاق خطــة ال   . ت عمــل لكــي  وحتدي

تشمل األعمال اليت ميكن القيام هبا مستقبال من أجل تعزيـز تنفيـذ املبـادئ       
التوجيهية وتيسريه، ومدى وجـود حاجـة إلقامـة آليـة السـتعراض املبـادئ               

وحـلّ الفريـق العامـل يف حـال عـدم           . التوجيهية وحتديثها حسب االقتضاء   
  .متديد خطة العمل

 


