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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
         يف األغراض السلمية

  لفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي اختصاصات ا    
      ، وطرائق عمله التابع للجنة الفرعية العلمية والتقنية،يف األمد البعيد

      ∗ورقة عمل مقدَّمة من رئيس الفريق العامل    
    مقدِّمة  -أوال  

ؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث املعـين باستكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف                  أقرَّ مـ    -١
 )١(إعـالن فيينـا بـشأن الفـضاء والتنميـة البـشرية،           : األغراض السلمية، يف وثيقة األلفية الفـضائية      

مبــا لعلــوم الفــضاء وتطبيقاتــه مــن أمهيــة يف حتــسني املعــارف الكونيــة األساســية، وحتــسني حيــاة  
يف أرجــاء العــامل مــن خــالل رصــد البيئــة وإدارة املــوارد الطبيعيــة ووضــع نظــم     النــاس اليوميــة 

لإلنذار املبكِّر للمساعدة على ختفيف وقـع الكـوارث احملتملـة ودعـم إدارة الكـوارث وتنّبـؤات                  
ــسواتل       ــستعينة بال ــصاالت امل ــة واالت ــاخ واملالح ــة املن ــة ومنذج ــوم  . األرصــاد اجلوي ــسهم عل وت

ــضاء إســهام   ــا الف ــوغ أهــداف      وتكنولوجي ــد يف بل ــى وجــه التحدي ــشر وعل ــاه الب اً كــبرياً يف رف
املـــؤمترات العامليـــة الـــيت تعقـــدها األمـــم املتحـــدة ملعاجلـــة خمتلـــف جوانـــب التنميـــة االقتـــصادية 

ولذا تؤدِّي األنشطة الفضائية دوراً حيويـاً يف دعـم التنميـة املـستدامة يف       . واالجتماعية والثقافية 

                                                            
ألغراض تتضمَّن هذه الوثيقة التعليقات اليت أبدهتا الدول األعضاء يف جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف ا   ∗  

 اجتماعات الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، التابع يف إطارالسلمية 
 .للجنة الفرعية العلمية والتقنية، اليت ُعقدت أثناء الدورة الثامنة واألربعني للجنة الفرعية

 اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينا، تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء  )1(  
  .١، الفصل األول، القرار )A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩يوليه / متوز٣٠‐ ١٩
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 اسـتدامة األنـشطة الفـضائية        فـإنَّ  ،ومـن هنـا   . ف اإلمنائية لأللفية  كوكب األرض وحتقيق األهدا   
يف األمد البعيد مسألة ال هتّم البلدان املرتادة للفضاء حاليـا أو الـيت تطمـح يف ارتيـاده فحـسُب،             

  .أيضا  بل هتّم اجملتمع الدويل برّمته
. ة الفـضائية وقد أخذَ عدٌد متزايٌد من الدول ومؤسسات القطاع اخلاص يستخدم البيئـ    -٢

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

  .املنخفضة واملدار الثابت بالنسبة لألرض
رجي يف األغــراض الــسلمية دوراً أساســيا يف ضــمان  وُتــؤّدي جلنــةُ اســتخدام الفــضاء اخلــا   -٣

استدامة األنشطة اليت ُتنفَّذ يف الفضاء اخلارجي، وذلك بفضل ما تضطلع به من أعمـال يف امليـادين                   
 أثنـاء دورهتـا الثانيـة واخلمـسني، أن          ،٢٠٠٩ يف عـام     وقد قّررت اللجنـة   . ية والقانونية العلمية والتقن 

 الـيت    من دورهتـا الـسابعة واألربعـني       ية والتقنية يف جدول أعماهلا، اعتباراً      الفرعية العلم  ج اللجنةُ درُِت
  )٢(".استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد"، بنداً عنوانه ٢٠١٠ يف عام سُتعقَُد

واســـتذكرت اللجنـــةُ الفرعيـــة، يف دورهتـــا الـــسابعة واألربعـــني، أمهيـــة ضـــمان أمـــان     -٤
خلـارجي يف املـستقبل، وأشـارت إىل أنَّ خطـة العمـل املتعلقـة هبـذا        واستدامة استخدام الفـضاء ا   

البند تقتضي إنـشاء فريـق عامـل لكـي يـساعد علـى إعـداد تقريـر عـن اسـتدامة أنـشطة الفـضاء               
اخلــارجي يف األمــد البعيــد، ودراســة التــدابري الكفيلــة بتعزيــز اســتدامة تلــك األنــشطة يف األمــد  

يــة طوعيــة تركّــز علــى تــدابري عمليــة ميكــن تنفيــذها يف  البعيــد، وإعــداد جمموعــة مبــادئ توجيه
  .الوقت املناسب لتعزيز استدامة األنشطة الفضائية يف األمد البعيد

، ٢٠١٠فربايــر / شــباط١٨ املعقــودة يف ٧٣٥وأنــشأت اللجنــة الفرعيــة، يف جلــستها    -٥
  .الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد

عقد الفريُق العامل اجتماعاً أثنـاء الـدورة الثالثـة واخلمـسني للجنـة اسـتخدام الفـضاء                  و  -٦
  )٣(. وطريقة عملهاختصاصاتهاخلارجي يف األغراض السلمية بغية املضي قُدماً يف صوغ 

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

    
                                                            

  .١٦١، الفقرة )A/64/20 (٢٠الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، امللحق رقم الوثائق   )2(  
  )3(  A/AC.105/958 ،١٨٣ و١٨١ تانفقرال.  
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    االختصاصات  -ثانيا  
سوف يدرس الفريُق العامل مسألةَ استدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد،                 -٨

يف سياق التنمية املستدامة األوسع، مبا يشمل اإلسهام يف حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، مـع         
مجيع البلدان، وخصوصاً البلدان النامية، ومبا يتفـق مـع مبـدأ اسـتخدام              مراعاة شواغل ومصاحل    

  .الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
وســـوف يراعـــي هـــذا العمـــل املمارســـات واإلجـــراءات التـــشغيلية واملعـــايري التقنيـــة          -٩

  .البعثةوالسياسات احلالية املقترنة بتنفيذ األنشطة الفضائية بأمان خالل مجيع مراحل دورة حياة 
وسوف يتَّخذ الفريُق العامل معاهدات األمم املتحدة ومبادئها احلالية املنظِّمـة ألنـشطة               -١٠

الدول يف ميدان استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه إطـاراً قانونيـاً لعملـه، وخاصـة املـادة                  
اء استكـشاف واسـتخدام الفـض      من معاهدة املبادئ املنظمة ألنـشطة الـدول يف ميـدان             السادسة
  )٤(.)معاهدة الفضاء اخلارجي (، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرىاخلارجي

    
    اهلدف والنواتج  -ثالثا  

ــة إىل ضــمان         -١١ ــدابري الرامي ــراح الت ــق العامــل هــو دراســة واقت ســوف يكــون هــدف الفري
ــصاحل مج        ــستداما ل ــا وم ــتخداما مأمون ــسلمية اس ــراض ال ــضاء اخلــارجي يف األغ ــع اســتخدام الف ي

  .البلدان
وســوف ُيعــدُّ الفريــُق العامــل تقريــراً عــن اســتدامة أنــشطة الفــضاء اخلــارجي يف األمــد     -١٢

البعيد يتضمَّن قائمـة موّحـدة باملمارسـات واإلجـراءات التـشغيلية واملعـايري التقنيـة والـسياسات           
 اسـتنادا إىل مجيـع      وسـوف ُيِعـدُّ الفريـق العامـل،       . احلالية املقترنة بتنفيذ األنشطة الفضائية بأمـان      

املعلومات املستقاة، جمموعة مـن املبـادئ التوجيهيـة الـيت ميكـن أن تطبقهـا علـى أسـاس طـوعي                      
املنظمات الدولية والكيانات غري احلكومية والـدول الـيت تعمـل كـل منـها علـى حـدة أو تعمـل           

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

  .الطبيعية احملدودة
  :وينبغي أن حتقِّق أيُّ مبادئ توجيهية بشأن األنشطة الفضائية اآلمنة ما يلي  -١٣

                                                            
  .٨٨٤٣، الرقم ٦١٠اجمللد جمموعة املعاهدات، ، األمم املتحدة  )4(  
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أن حتافظ على أمان عمليات التحليـق الفـضائي أو حتـّسن مـستوى أماهنـا وأن         )أ(  
مــي بيئــة الفــضاء دون فــرض التزامــات وتكــاليف غــري مقبولــة أو غــري معقولــة، وأن تراعــي    حت

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

  اخلارجي وأن تكون طوعية وغري ُملزِمة قانوناً؛
ع األنــشطة ذات الــصلة والتوصــيات املقّدمــة مــن األفرقــة  أن تكــون مّتــسقة مــ  )ج(  

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

    
    النطاق  -رابعا  

  : سوف يدرسها الفريق العامل يف إطار هذا البند ما يليميكن أن تشمل املواضيع اليت  -١٤
  :استخدام الفضاء استخداما مستداما يدعم التنمية املستدامة على األرض  )أ(  
إســهام علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء يف التنميــة املــستدامة علــى األرض، ويف         ’١’  

ــصلة     ــشطة املتــ ــم إدارة األنــ ــة، ويف دعــ ــالكوارث احملتملــ ــر بــ ــذار املبكــ  اإلنــ
  بالكوارث؛

توسيع نطاق مفهوم التنمية املستدامة ليشمل ميدان الفـضاء اخلـارجي، مبـا يف                ’٢’  
  ذلك جتّنب التلويث املؤذي لألجرام السماوية؛

إتاحة سبل االستفادة على قدم املساواة من موارد الفـضاء اخلـارجي احملـدودة                ’٣’  
  ة؛ومن منافع أنشطة الفضاء اخلارجي ألغراض التنمية البشري

  :احلطام الفضائي  )ب(  
  التدابري الرامية إىل احلد من تكوين احلطام الفضائي وانتشاره؛  ’١’  
ــادل هــذه         ’٢’   ــة، وتب ــة وغــري العامل ــات عــن األجــسام الفــضائية العامل مجــع البيان

  البيانات ونشرها؛
ــة بعـــودة األجـــسام الفـــضائية    ’٣’   ــبريةاإلشـــعارات املتعلقـ عـــودة وكـــذلك ب، الكـ

  ضائية اليت توجد على متنها مواد خطرة إىل الغالف اجلوي؛األجسام الف
  التطورات واإلمكانات التقنية املتعلقة بإزالة احلطام الفضائي؛  ’٤’  
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  :طقس الفضاء  )ج(  
  مجع البيانات والنماذج والتنبؤات وتبادهلا ونشرها؛  ’١’  
بــة القــدرات علــى تــوفري شــبكة بيانــات رئيــسية شــاملة ومــستدامة هبــدف مراق  ’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؛
التنــسيق بــني الــدول بــشأن عمليــات رصــد طقــس الفــضاء رصــداً فــضائياً أو     ’٤’  

  األنشطة الفضائية؛سالمة أرضيا بغية احملافظة على 
  :العمليات الفضائية  )د(  
  العمليات واإلجراءات اخلاصة بتفادي االرتطام؛  ’١’  
  اإلشعارات السابقة إلطالق املركبات واخلاصة باملناورات؛  ’٢’  
  املعايري واملمارسات واملبادئ التوجيهية املشتركة؛  ’٣’  
  : على تعزيز املعارف املتعلقة بأحوال الفضاءأدوات دعم التعاون  )ه(  
  سجالت بأمساء املشّغلني ومعلومات االتصال هبم؛  ’١’  
مراكز بيانات لتخزين وتبادل املعلومـات عـن األجـسام الفـضائية واملعلومـات                ’٢’  

  التشغيلية؛
  إجراءات تبادل املعلومات؛  ’٣’  
  :نظم الضوابط الرقابية  )و(  
ات واملبــادئ القائمــة املتعلقــة باســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف  التقيُّــد باملعاهــد  ’١’  

  األغراض السلمية؛
  أطر تنظيمية وطنية ألنشطة الفضاء؛  ’٢’  
  :إرشادات لألطراف الفاعلة يف الساحة الفضائية  )ز(  
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املعايري التقنية واملمارسـات املّتبعـة والـدروس املـستفادة يف جمـال تطـوير الـنظم                   ’١’  
ا بنجاح خالل مجيع مراحل دورة حيـاة البعثـة، ومـن أجـل              الفضائية وتشغيله 

  مجيع فئات األجسام الفضائية، مبا فيها السواتل امليكروية والصغرية؛
  .بناء القدرات التقنية والقانونية للبلدان النامية  ’٢’  

ــواردة أعــاله يف جمموعــات إلتاحــة النظــر يف املــسائل ذات    وميكــن تنظــيُم  -١٥  املواضــيع ال
وميكــن أيــضا ترتيــب املواضــيع حبــسب أولويتــها مــن حيــث احلاجــة إىل اختــاذ    . الــصلة بفعاليــة

ــشأهنا يف   ــدإجــراءات ب ــل مــن  ( القريــب األم ــد، ) ســنوات٣أق  ٥ إىل ٣مــن ( املتوســط واألم
ل إحــدى طرائــق دراســة املواضــيع يف وتتمثّــ).  ســنوات٥أكثــر مــن  (البعيــد واألمــد، )ســنوات

ــن           ــار كــل م ــضاء اخلــارجي يف إط ــشطة يف الف ــّدد اســتدامة األن ــيت هت ــل اخلطــر ال ــد عوام حتدي
  .املواضيع، ومن مث إجراء تقييم للمخاطر اليت تنطوي عليها تلك العوامل

    
    طريقة العمل  -خامسا  

لــدول األعــضاء واملنظمــات    ســوف يلــتمُس الفريــُق العامــل تقــدَمي إســهامات مــن ا        -١٦
احلكوميــة الدوليــة ذات الــصلة، مثــل وكالــة الفــضاء األوروبيــة واملنظمــة األوروبيــة الســتغالل   

 والفريــق املخــتص ،منظمــة التعــاون الفــضائي آلســيا واحملــيط اهلــادئوسـواتل األرصــاد اجلويــة،  
مـؤمتر نـزع الـسالح    برصد األرض، ومن اهليئات احلكومية الدولية التابعة لألمم املتحـدة، مثـل            

وجلنة التنميـة املـستدامة ومنظمـة الطـريان املـدين الـدويل واالحتـاد الـدويل لالتـصاالت واملنظمـة                
  .العاملية لألرصاد اجلوية

ســوف يلــتمُس الفريــُق العامــل تقــدَمي معلومــات مــن املنظمــات الدوليــة، مثــل اللجنــة      -١٧
لتنــسيق املــشتركة بــني الوكــاالت واملعنيــة  االستــشارية املعنيــة بــنظم البيانــات الفــضائية وجلنــة ا 

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                

ل تلقّي هذه اإلسهامات، فـيمكن أن تـشمل   أّما سب. وغريها من املنظمات غري احلكومية املعنية     
تنفيذ أنشطة فيما بني الدورات مثل حلقـات العمـل، ووضـع تقـارير عنـها ليحيلـها الـرئيس أو                     

وسـوف يبـّت الفريـق العامـل يف اإلسـهامات الـيت             . مقّرره املعّين إىل الفريق العامـل لينظـر فيهـا         
  .سيدرجها يف عمله
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 تكرار األعمال اليت تضطلع هبا تلـك اهليئـات الدوليـة،            ينبغي أن يتجّنب الفريُق العامل      -١٨
وأن يقــوم بــدالً مــن ذلــك بــدمج أعماهلــا وحتديــد جمــاالت االهتمــام املتعلقــة باســتدامة أنــشطة   

  .الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد واليت ال تتناوهلا تلك اهليئات
لرمسيـة املتعلقـة باسـتدامة    سوف يأخذ الفريُق العامل يف االعتبـار األفكـار األوليـة غـري ا          -١٩

األنشطة الفضائية يف األمد البعيد، وكذلك التقدُّم الذي حترزه األفرقة العاملـة األخـرى التابعـة                
وينبغي أن يراعي يف تلـك اجلهـود أنـشطةَ وتوصـياِت الفريـق العامـل املعـين                  . للجنتني الفرعيتني 

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

  .املداري، على أالّ يكّرر تلك األنشطة والتوصيات أو يعيد النظر فيها
ئل وإذا أُثــريت خــالل دراســة املواضــيع املندرجــة يف نطــاق واليــة الفريــق العامــل مــسا   -٢٠

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

ســوف جيتمــُع الفريــق العامــل خــالل الــدورات الــسنوية الــيت تعقــدها اللجنــة الفرعيــة      -٢١
فيد الفريق العامل أيضاً من األنشطة اليت ُتنفَّذ بـني الـدورات مثـل       وسوف يست . العلمية والتقنية 

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

  .العامل فرصة االجتماع بصورة غري رمسية ومناقشة التقّدم احملرزتتيح ألعضاء الفريق 
جيوز أن يقّرر الفريق العامل إنـشاء أفرقـة خـرباء تركّـز علـى جمـال واحـد أو أكثـر مـن                   -٢٢

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

دورات اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة واجتماعــات جلنــة الفــضاء اخلــارجي ويف موعــد آخــر  
وســوف ُتــدَعى الــدول األعــضاء واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة الــيت لــديها مركــز  . تتفــق عليــه

وسـوف خيتـار   . نـشطة أفرقـة اخلـرباء   مراقب دائم لدى اللجنة إىل ترشيح خرباء للمـشاركة يف أ   
ــه ) مــن ضــمن الــدول األعــضاء املــشاركة  (كــل فريــق مــن اخلــرباء رئيــسه    . ليقــود زمــام أعمال

ــة دعــم مــداوالت الفريــق العامــل الــذي ينظــر يف       ــة اخلــرباء املعلومــات بغي وســوف تقــدِّم أفرق
  .املسامهات املتلقّاة ويتخذ ما يلزم من قرارات بشأهنا
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    مل املتعّددة السنوات املقترحةخطة الع  -سادسا  
اسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي        "تتمثّل خطة العمل املقترحة يف إطـار البنـد املعنـون              -٢٣

  : فيما يلي٢٠١٤-٢٠١١للفترة " يف األمد البعيد
وحتديد جهة اتصال لـدى     .  وطريقة العمل وخطة العمل    االختصاصاتحتديد    ٢٠١١  

واســتعراض العمــل املنجــز يف هــذا . العامــلكــل دولــة عــضو ممثَّلــة يف الفريــق  
ودعــوة الــدول  . الــشأن حــىت ذلــك احلــني وحتديــد أولويــات املهــام املقبلــة       

األعضاء واملنظمات اليت لديها صفة مراقب دائم لدى جلنـة الفـضاء اخلـارجي      
 ٢٠١٢ولديها خربة يف تنفيذ األنشطة الفـضائية إىل تقـدمي معلومـات يف عـام              

وبــدء . ا املّتبعــة يف تنفيــذ األنــشطة الفــضائية املــستدامة عــن خرباهتــا وممارســاهت
التشارك مـع اهليئـات األخـرى يف القطـاع التجـاري والقطـاع غـري الرحبـي يف                   

  .تناول هذه املسألة
التبادل العام لآلراء بني الدول األعضاء يف جلنة الفـضاء اخلـارجي واملنظمـات                ٢٠١٢  

اليت لديها صفة مراقب دائـم لـدى   احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية  
وعقـد حلقـة عمـل يتـسىن        . اللجنة حـول املواضـيع املـشمولة يف نطـاق العمـل           

خالهلـــا للـــدول األعـــضاء يف جلنـــة الفـــضاء اخلـــارجي واملنظمـــات احلكوميـــة 
الدولية واملنظمات غري احلكومية اليت لديها صفة مراقب دائم لدى اللجنـة أن           

ارســاهتا املتَّبعــة يف تنفيــذ األنــشطة الفــضائية   تقــّدم معلومــات عــن خرباهتــا ومم 
ُتقدَّم العروض اإليضاحية وُتجرى املناقشات بلغات األمـم املتحـدة    (املستدامة  
وإجــراء مــشاورات مــع الــدول األعــضاء ومــع املنظمــات احلكوميــة ). الرمسيــة

الدولية واملنظمات الدولية اليت لـديها خـربة يف األنـشطة الفـضائية وتلـك الـيت                 
ر يف املشاركة يف األنشطة الفضائية أو شـرعت بالفعـل يف املـشاركة فيهـا              تفكّ

بعة والتدابري املقترحـة لتعزيـز اسـتدامة        لكي تقدِّم معلومات عن املمارسات املتّ     
ووضـع  . والبدء يف دمج املعلومات اجملمَّعـة     . األنشطة الفضائية يف األمد البعيد    

  .فريق العاملمشروع خمطَّط أويل للتقرير الذي سيصدره ال
دعــوة ممثّلــي هيئــات القطــاع اخلــاص الــيت لــديها خــربة يف األنــشطة الفــضائية     ٢٠١٣  

واملنظمات غري احلكوميـة املعنيـة إىل تقـدمي معلومـات عـن خرباهتـا وممارسـاهتا                 
يف جمال تنفيذ األنـشطة الفـضائية املـستدامة أثنـاء حلقـة عمـل تعقـد بـاالقتران                   

ـــ   ــة الفرعي ــسني للجنـ ــدورة اخلمـ ــرى   (ة بالـ ــضاحية وُتجـ ــروض اإليـ ــدَّم العـ ُتقـ
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ووضـع مـشروع تقريـر ومـشروع        ). املناقشات بلغـات األمـم املتحـدة الرمسيـة        
جمموعــة مبــادئ توجيهيــة بــشأن املمارســات الفُــضلى لكــي تقــّدم إىل اللجنــة   

وتعميم مشروع التقرير ومشروع املبـادئ التوجيهيـة     . ٢٠١٤الفرعية يف عام    
وحتـديث  . بـداء تعليقـاهتم عليهمـا واستعراضـهما       على أعضاء الفريق العامل إل    

  .مشاريع النصوص
النظــر يف مــشروع التقريــر واملبــادئ التوجيهيــة يف الــدورة احلاديــة واخلمــسني    ٢٠١٤  

ووضــع الــصيغة النهائيــة للتقريــر وجملموعــة املبــادئ التوجيهيــة . للجنــة الفرعيــة
ــة الفــضاء     ــة تقــدميهما إىل جلن اخلــارجي لكــي بــشأن املمارســات الفــضلى بغي

وحتديد مدى ضـرورة توسـيع نطـاق خطـة العمـل لكـي تـشمل                . تستعرضهما
وحـلّ الفريـق العامـل يف حـال عـدم      .  يف املستقبل  األعمال اليت ميكن القيام هبا    

  .متديد خطة العمل
  


