
 A/AC.105/L.277 األمـم املتحـدة

 
 

  اجلمعية العامة
Distr.: Limited 
8 June 2010 
Arabic 
Original: English 

 

 
110610    V.10-54259 (A) 

 
 

 *1054259*
 

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية
 الدورة الثالثة واخلمسون

 ٢٠١٠يونيه / حزيران١٨-٩فيينا، 
 * من جدول األعمال املؤقت٨البند 

 والتقنية تقرير اللجنة الفرعية العلمية
       عن دورهتا السابعة واألربعني

أنشطة الفضاء اختصاصات وطرائق عمل الفريق العامل املعين باستدامة   
      اخلارجي على املدى الطويل التابع للجنة الفرعية العلمية والتقنية

      رئيس الفريق العاملورقة عمل قّدمها  
   مقدمة -أوال 

أقّر مـؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث املعـين باستكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف                      -١
 مبـا   )١(،عالن فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية     إ: األلفية الفضائية األغراض السلمية، يف وثيقة     

لعلوم الفضاء وتطبيقاته من أمهية يف حتـسني املعـارف الكونيـة األساسـية، وحتـسني حيـاة النـاس                 
اليومية يف أرجاء العامل من خالل رصد البيئة وإدارة املوارد الطبيعية وإدارة الكوارث وتنبـؤات               

ــاخ وامل   ــة ومنذجــة املن ــسواتل  األرصــاد اجلوي ــستعينة بال ــصاالت امل ــوم   .الحــة واالت ــساهم عل وت
───────────────── 

  * A/AC.105/L.276.  
، مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلميةتقرير  )1(  

  ، الفصل األول،) A.00.I.3، رقم املبيع منشورات األمم املتحدة (١٩٩٩يوليه / متوز٣٠‐١٩فيينا، 
 .١القرار 
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وتكنولوجيــا الفــضاء مــسامهة كــربى يف رفــاه البــشر، وعلــى وجــه التحديــد يف بلــوغ أهــداف   
املـــؤمترات العامليـــة الـــيت تعقـــدها األمـــم املتحـــدة ملعاجلـــة خمتلـــف جوانـــب التنميـــة االقتـــصادية 

ي دورا حيويا يف دعم التنميـة املـستدامة يف   ذلك أن النظم الفضائية تؤد .واالجتماعية والثقافية
ومـن هنـا فـإن اسـتدامة األنـشطة الفـضائية            . كوكب األرض وحتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة       

يف املدى الطويل مسألة ال تشغل بال البلـدان املرتـادة للفـضاء حاليـا أو الـيت تطمـح يف ارتيـاده                       
سواتل التجارية فحـسُب، بـل هتـم أيـضا اجملتمـع         واملنظمات اإلقليمية املعنية بالفضاء ومشغلي ال     

 .تهالدويل برّم

لقــد أخــذ عــدد متزايــد مــن اهليئــات احلكوميــة وهيئــات القطــاع العــام يــستخدم البيئــة    -٢
غري أن تزايد عدد اجلهات الفاعلة يف هـذا اجملـال وتنوعهـا وانتـشار احلطـام الفـضائي        .الفضائية

والتشويش أمور تثري القلق بشأن استدامة العمليـات        وزيادة إمكانيات وقوع حوادث االرتطام      
 الفضائية على املـدى الطويـل، وال سـيما يف بيـئيت املـدارات األرضـية املنخفـضة واملـدار الثابـت                 

 .بالنسبة لألرض

) جلنـة الفـضاء اخلـارجي   (وتؤدي جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية     -٣
لعمليـات الـيت جتـري يف الفـضاء اخلـارجي، وذلـك بفـضل مـا           دورا أساسيا يف كفالـة اسـتدامة ا       

ــضطلع بــه مــن أعمــال يف امليــادين العلميــة والتقنيــة والقانونيــة       وقــد قــّررت جلنــة الفــضاء    . ت
ــة واخلمــسني املعقــودة يف عــام     ــة  ٢٠٠٩اخلــارجي، يف دورهتــا الثاني ــة الفرعي ــدرج اللجن ، أن ت

، بنـدا   ٢٠١٠ دورهتا الـسابعة واألربعـني يف عـام          العلمية والتقنية يف جدول أعماهلا، اعتبارا من      
 )٢(".استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي على املدى الطويل"جديدا عنوانه 

وذكّرت اللجنة الفرعية، يف دورهتا السابعة واألربعـني، بأمهيـة ضـمان أمـان واسـتدامة                  -٤
قة هبذا البند تقتـضي     استخدام الفضاء اخلارجي يف املستقبل، وأشارت إىل أن خطة العمل املتعل          

إنشاء فريق عامل لكي يساعد على إعـداد تقريـر عـن اسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي علـى                      
املـدى الطويــل، ويــدرس التـدابري الكفيلــة بتعزيــز اسـتدامة تلــك األنــشطة علـى املــدى الطويــل،     

 يف وُيعــّد جمموعــة مبــادئ توجيهيــة طوعيــة تركّــز علــى تــدابري عمليــة وحــصيفة ميكــن تنفيــذها  
  .الوقت املناسب لتعزيز استدامة األنشطة الفضائية على املدى الطويل

، ٢٠١٠فربايــر / شــباط١٨ املعقــودة يف ٧٣٥وأنــشأت اللجنــة الفرعيــة، يف جلــستها    -٥
الفريق العامـل املعـين باسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي علـى املـدى الطويـل وأوصـت اللجنـة               

ُيتاح للفريق العامل عقد اجتماع واحـد جيتمـع أثنـاء الـدورة        الفرعية جلنةَ الفضاء اخلارجي بأن      
───────────────── 

 .١٦١، الفقرة )A/64/20 (٢٠ العامة، الدورة الرابعة والستون، امللحق رقم عيةالوثائق الرمسية للجم )2(  
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، مـع تزويـده خبـدمات ترمجـة شـفوية بلغـات       ٢٠١٠يونيه /للجنة، يف حزيران الثالثة واخلمسني
 )٣(.عملهالست، بغية املضي قُدماً يف صوغ اختصاصاته وطريقة  األمم املتحدة

ريـق العامـل املزمـع عقـده خـالل          وتتضّمن ورقة العمل هذه، اليت أُعـدت الجتمـاع الف           -٦
الـــدورة الثالثـــة واخلمـــسني للجنـــة الفـــضاء اخلـــارجي، االقتـــراَح املقـــدم مـــن الـــرئيس بـــشأن    

  .اختصاصات الفريق العامل وطريقة عمله وخطة عمله
    

   االختصاصات -ثانيا  
يدرس الفريق العامل مسألة استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي على املدى الطويل بكـل               -٧

نبها، يف سياق التنمية املـستدامة األوسـع، مبـا يـشمل اإلسـهام يف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة                 جوا
لأللفية، مع مراعاة دواعي قلق مجيـع البلـدان، وخـصوصاً البلـدان الناميـة، ومبـا يتفـق مـع مبـدأ                       

 .ضاء اخلارجي يف األغراض السلميةاستخدام الف

ملمارسات الفـضلى واإلجـراءات التـشغيلية       ُيحرص عند القيام هبذا العمل على مراعاة ا         -٨
واملعايري التقنية والسياسات احلالية املقترنـة بتنفيـذ العمليـات الفـضائية بأمـان، بـدءا مـن مرحلـة                    

  .اإلطالق إىل مرحلة هناية العمر التشغيلي

يتخــذ الفريــق العامــل معاهــدات األمــم املتحــدة ومبادئهــا املنظِّمــة ألنــشطة الــدول يف      -٩
وال يتنـاول نظمـا قانونيـة     تكشاف واستخدام الفـضاء اخلـارجي إطـارا قانونيـا لعملـه،     ميدان اس

  .جديدة تتعلق بتنفيذ األنشطة يف الفضاء اخلارجي
    

   األهداف والنواتج -ثالثا 
يكون هدف الفريق العامـل هـو دراسـة واقتـراح التـدابري الراميـة إىل ضـمان اسـتخدام                      -١٠

 . سلمية استخداما مأمونا ومستداما لصاحل مجيع البلدانالفضاء اخلارجي يف األغراض ال

ُيعّد الفريق العامل تقريـرا عـن اسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي علـى املـدى الطويـل                       -١١
يتضمن قائمة موحدة باملمارسات الفضلى واإلجراءات التـشغيلية واملعـايري التقنيـة والـسياسات      

ويعد الفريـق العامـل، اسـتنادا إىل مجيـع      .ت الفضائية اآلمنةاحلالية املقترنة بالتنفيذ اآلمن للعمليا
املعلومات املستقاة، سلسلة مـن املبـادئ التوجيهيـة الطوعيـة املوصـى هبـا الـيت ميكـن أن تطبقهـا                      
املنظمات الدولية والكيانات غري احلكومية وفرادى الدول والدول اليت تعمل جمتمعةً مـن أجـل               

───────────────── 
 .١٨٣-١٨١، الفقرات A/AC.105/958الوثيقة  )3(  
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، وضـمان   ية لـصاحل مجيـع األطـراف الفاعلـة املرتـادة للفـضاء            احلد مـن خمـاطر العمليـات الفـضائ        
 . إىل موارد الفضاء اخلارجي الطبيعية احملدودةعلى حنو عادلقدرة مجيع البلدان على الوصول 

ينبغي ألي مبادئ توجيهية موصى هبا فيما يتعلق بالعمليات الفـضائية اآلمنـة أن حتقّـق                  -١٢
 :ما يلي

يات التحليـق الفـضائي أو حتـّسن مـستواه وأن حتمـي             أن حتافظ على أمان عمل      )أ(  
 بيئة الفضاء دون فرض تكاليف غري مقبولة أو غري معقولة؛ 

أن حتتفظ بطابعها الطوعي وأالّ تكون ملزمة قانونا مبوجـب القـانون الـدويل؛                )ب(  
وأالّ تنص على عقوبـات حمـددة علـى عـدم اتباعهـا غـري العقوبـات املنـصوص عليهـا بالفعـل يف               

 قانون الدويل؛ال

أن تكــون مّتــسقة مــع األنــشطة املنفــذة والتوصــيات املقدمــة هبــذا الــشأن مــن     )ج(  
األفرقــة العاملــة األخــرى التابعــة للجنــة الفــضاء اخلــارجي وجلنتيهــا الفــرعيتني، وجلنــة التنــسيق    

 .سائر املنظمات الدولية املختصةاملشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي، و
    

   النطاق -بعارا  
  :واضيع اليت ميكن أن يدرسها الفريق العامل يف إطار هذا البند ما يليتشمل امل  -١٣

 ستخدام الفضاء استخداما مستداما يدعم التنمية املستدامة على األرض؛ا  )أ(  

 سهام علوم وتكنولوجيا الفضاء يف التنمية املستدامة على األرض؛إ ‘١‘  

  ؛دامة ليشمل ميدان الفضاء اخلارجيسيع نطاق مفهوم التنمية املستتو ‘٢‘  
  درات البلدان النامية التقنية؛بناء ق  ‘٣’  
 الوصول العادل إىل موارد الفضاء اخلارجي احملدودة؛  ‘٤’  

 :احلطام الفضائي )ب( 

  التدابري الرامية إىل احلد من تكوين احلطام الفضائي وانتشاره؛ ‘١‘ 
 ا ونشرها؛ وتبادهلةالفضائياألجسام مجع البيانات عن  ‘٢‘ 

 إىل الغالف اجلوي؛املهمة عودة األجسام الفضائية بشأن توجيه إشعارات  ‘٣‘ 

 :طقس الفضاء )ج( 



 

V.10-54259 5 
 

A/AC.105/L.277 

 مجع البيانات وتبادهلا ونشرها؛ ‘١‘ 

 احلفاظ على وجود قدرة رصد عاملية؛ ‘٢‘ 

الــنظم  التــدابري الراميــة إىل التخفيــف مــن أثــر ظــواهر طقــس الفــضاء علــى         ‘٣‘ 
  قيد التشغيل؛الفضائية اليت هي

 :العمليات الفضائية )د( 

 عمليات وإجراءات تفادي االرتطام؛ ‘١‘ 

 ؛توجيه إشعارات قبل إطالق املركبات وقبل حتريكها ‘٢‘ 

 املعايري املشتركة واملمارسات الفضلى واملبادئ التوجيهية؛ ‘٣‘ 

 :بأحوال الفضاءالتعاوين أدوات لتعزيز الوعي  )هـ( 

ملــشغلني ومعلومــات و املتعــدد اجلنــسيات أو الــوطين بأمســاء اأالــسجل الــدويل  ‘١‘ 
 االتصال هبم؛

بتخـزين وتبـادل   اخلاص أو املتعدد اجلنسيات أو الوطين      مركز البيانات الدويل     ‘٢‘ 
  املعلومات التشغيلية؛واملعلومات عن األجسام الفضائية 

 إجراءات تبادل املعلومات؛  ‘٣‘  

 :الرقابيةالضوابط نظم   )و(  

التقّيــد باملعاهــدات واملبــادئ القائمــة املتعلقــة باســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف     ‘١‘  
 األغراض السلمية؛

 ؛ لرعايا الدول األعضاءتنظيم األنشطة الفضائية ‘٢‘ 

 اإلرشادات املوّجهة للجهات احلديثة العهد بدخول الساحة الفضائية؛ )ز( 

وضــع نظــم  املعــايري التقنيــة واملمارســات الفــضلى والــدروس املستخلــصة مــن   ‘١‘ 
 مرحلة انتهاء العمر التشغيلي؛ فضائية وتشغيلها بنجاح، بدءا من مرحلة اإلطالق إىل

 الصغرى؛الصغرية والسواتل  ‘٢‘ 
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   طريقة العمل  -خامسا 
ــة إســهامات مــن الــدول األعــضاء واملنظ تقــدمي مــل افريــق العيلــتمس ال  -١٤ مــات احلكومي

ــة الســتغالل ســواتل         ــة األوروبي ــة واملنظم ــضاء األوروبي ــة الف ــل وكال ــصلة، مث ــة ذات ال الدولي
األرصاد اجلوية، ومن اهليئات احلكومية الدولية التابعة لألمم املتحدة، مثل مؤمتر نـزع الـسالح                

واملنظمـة   االتوجلنة التنميـة املـستدامة ومنظمـة الطـريان املـدين الـدويل واالحتـاد الـدويل لالتـص                  
 .العاملية لألرصاد اجلوية

ــة        -١٥ ــل اللجنـ ــة مثـ ــات الدوليـ ــن املنظمـ ــات مـ ــهام مبعلومـ ــل اإلسـ ــق العامـ ــتمس الفريـ يلـ
االستشارية املعنيـة بـنظم املعلومـات الفـضائية وجلنـة التنـسيق املـشتركة بـني الوكـاالت واملعنيـة                     

 الدوليــة للتوحيــد القياســي  واملنظمــة واخلدمــة الدوليــة لرصــد بيئــة الفــضاء  باحلطــام الفــضائي
وجهات تشغيل املركبات الفضائية مـن القطـاع اخلـاص الـيت لـديها خـربة واسـعة يف العمليـات           

ــة     ــة املعني ــشمل ســبل تلقــي هــذه   . الفــضائية وغريهــا مــن املنظمــات غــري احلكومي وميكــن أن ت
 .اإلسهامات تنفيذ أنشطة فيما بني الدورات مثل حلقات عمل

الفريـق العامـل تكـرار العمـل الـذي ُينجـز يف تلـك اهليئـات الدوليـة،                   ينبغي أن يتجّنب      -١٦
وأن يقوم بدال من ذلك بتحديد جمـاالت االهتمـام املتعلقـة باسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي                    

، أو ميكــن أن يــدعِّم العمــل الــيت تــضطلع  علــى املــدى الطويــل والــيت ال تتناوهلــا تلــك اهليئــات  
 .جهات أخرى

عامل يف االعتبار األفكار األولية غري الرمسية املتعلقـة باسـتدامة األنـشطة             يأخذ الفريق ال    -١٧
الفضائية على املدى الطويل، وكذلك التقدم الذي حترزه األفرقة العاملة األخرى التابعة للجنـة              

وينبغـي أن تراعـي اجلهـود يف هـذا الـصدد األنـشطةَ والتوصـيات الـيت ُتنفـذ يف الفريـق            .الفرعية
 باسـتخدام مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي واألعمـال الـيت تقـوم بــه          العامـل املعـين  

اللجنــة الفرعيــة وجلنــة التنــسيق املــشتركة بــني الوكــاالت واملعنيــة باحلطــام الفــضائي، علــى أال   
   .يكرر تلك األنشطة والتوصيات واألعمال أو يعيد النظر فيها

ُتنفـــذ يف فتـــرة مـــا بـــني الـــدورات مثـــل  يـــستفيد الفريـــق العامـــل مـــن األنـــشطة الـــيت    -١٨
االجتماعات واملداوالت بالفيديو واالجتماعات اإللكترونيـة وحلقـات العمـل، إمـا منفـردة أو               
بــاالقتران بــاملؤمترات املقــرر أن تعقــدها املنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات الدوليــة، الــيت  

وجيتمـع الفريـق العامـل      . دم احملـرز  تتيح ألعضاء الفريـق العامـل فرصـة االجتمـاع ومناقـشة التقـ             
 .أيضا على هامش انعقاد جلنة الفضاء اخلارجي واللجنة الفرعية القانونية
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جيوز أن يقّرر الفريق العامل إنـشاء أفرقـة خـرباء تركـز علـى جمـال واحـد أو أكثـر مـن                      -١٩
 .كـل جماالت العمل املتفق عليها بغية تعجيل خطـى العمـل الـذي يـضطلع بـه الفريـق العامـل ك              

ــوم أفرقــة اخلــرباء بعملــها يف الفتــرة مــا بــني الــدورات وتعقــد اجتماعــات علــى هــامش            وتق
وتــدعى . همتفــق عليــ خــرموعــد آاجتماعــات جلنــة الفــضاء اخلــارجي وجلنتيهــا الفــرعيتني ويف  

الدول األعضاء إىل ترشـيح خـرباء مـن مؤسـساهتا الوطنيـة وهيئـات القطـاع اخلـاص لـديها مـن                      
مـن ضـمن الـدول      (وخيتار كل فريق من اخلـرباء رئيـسه         . طة أفرقة اخلرباء  أجل املشاركة يف أنش   

وتقـدم أفرقـة اخلـرباء املعلومـات بغيـة دعـم مـداوالت              . ليقـود زمـام أعمالـه     ) األعضاء املشاركة 
 .الفريق العامل الذي ينظر يف املسامهات املتلقاة ويتخذ ما يلزم من قرارات بشأهنا

    
   لسنوات املقترحةخطة العمل املتعددة ا -سادسا 

الفـضاء اخلـارجي    اسـتدامة أنـشطة     "تتمثل خطة العمل املقترحة يف إطـار البنـد املعنـون              -٢٠
 : فيما يلي٢٠١٤-٢٠١٠للفترة " على املدى الطويل

جهة اتـصال فيمـا     وحتديد  . حتديد االختصاصات وطريقة العمل وخطة العمل      ٢٠١٠ 
واستعراض العمـل املنجـز حـىت       . لكل دولة عضو ممثلة يف الفريق العامل      يتعلق  

ودعـوة الـدول األعـضاء واملنظمـات الـيت           .وأولويات املهام املقبلـة   ذلك احلني   
لـــديها صـــفة مراقـــب دائـــم لـــدى جلنـــة الفـــضاء اخلـــارجي ولـــديها خـــربة يف 

 عــــن خرباهتــــا ٢٠١١العمليــــات الفــــضائية إىل تقــــدمي املعلومــــات يف عــــام  
ــاهتا الفــضلى املتبعــة يف إجــراء العم    وبــدء  .ليــات الفــضائية املــستدامة  وممارس

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               ٢٠١١ 
ئـم لـدى   احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية اليت لديها صفة مراقب دا    

وعقـد حلقـة عمـل خـالل      .اللجنـة حـول املواضـيع املـشمولة يف نطـاق العمـل      
الدورة الثامنة واألربعني للجنة الفرعية يتسىن خالهلا للدول األعـضاء يف جلنـة             
الفضاء اخلارجي واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمـات غـري احلكوميـة الـيت        

يــا خــربة يف العمليــات   لــديها صــفة مراقــب دائــم لــدى اللجنــة ولــديها حال      
الفضائية أن تقدم املعلومات عـن خرباهتـا وممارسـاهتا الفـضلى املتبعـة يف تنفيـذ                 

تقـدم العـروض اإليـضاحية وجتـرى املناقـشات      ( .العمليات الفضائية املـستدامة 
وإجـراء مـشاورات مـع الـدول األعـضاء ومـع            ). بلغات األمم املتحدة الرمسيـة    
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نظمات الدولية الـيت لـديها خـربة يف العمليـات           املنظمات احلكومية الدولية وامل   
الفضائية واليت تفكر يف املشاركة يف األنشطة الفـضائية أو شـرعت بالفعـل يف               
املشاركة فيها لكي تقدم املعلومـات عـن املمارسـات الفـضلى وتقتـرح تـدابري                

وعقــد سلــسلة مــن  .لتعزيــز اســتدامة األنــشطة الفــضائية علــى املــدى الطويــل 
ريـــق العامـــل بـــاالقتران باجتماعـــات جلنـــة الفـــضاء اخلـــارجي اجتماعـــات الف

ووضـع مـشروع خطـة أوليـة         .وجلنتيها الفرعيتني لبدء دمج املعلومات اجملمعة     
 .للتقرير الذي سيصدره الفريق العامل

دعـوة ممثلــي هيئــات القطــاع اخلــاص الــيت لــديها خــربة يف العمليــات الفــضائية   ٢٠١٢ 
ة إىل تقـدمي معلومـات عـن خرباهتـا وممارسـاهتا            واملنظمات غري احلكوميـة املعنيـ     

الفضلى يف جمال تنفيـذ العمليـات الفـضائية املـستدامة أثنـاء حلقـة عمـل تعقـد                   
ــة     ــة الفرعيـ ــني للجنـ ــعة واألربعـ ــدورة التاسـ ــاالقتران بالـ ــروض  ( .بـ ــدم العـ تقـ

ويعقـد الفريـق    ).اإليضاحية وجتـرى املناقـشات بلغـات األمـم املتحـدة الرمسيـة      
عاتــه علــى هــامش اجتماعــات جلنــة الفــضاء اخلــارجي واللجنــة   العامــل اجتما

ووضـع   .الفرعية القانونية لتوطيد التقدم احملرز خالل فترات ما بـني الـدورات           
مشروع تقرير ومشروع جمموعة مبادئ توجيهيـة بـشأن املمارسـات الفـضلى             

وتعمــيم مــشروع التقريــر   . ٢٠١٣لكــي تقــدم إىل اللجنــة الفرعيــة يف عــام     
ــداء تعليقــاهتم عليهمــا     ومــشروع امل ــق العامــل إلب ــة علــى الفري ــادئ التوجيهي ب
  .وحتديث مشاريع النصوص .واستعراضهما

ــة        ٢٠١٣  ــدورة اخلمــسني للجن ــة يف ال ــادئ التوجيهي ــر واملب ــشروع التقري ــر يف م النظ
موعــة املبــادئ التوجيهيــة بــشأن جمللتقريــر ووضـع الــصيغة النهائيــة ل و .الفرعيـة 

  . تقدميها إىل جلنة الفضاء اخلارجي لكي تستعرضهااملمارسات الفضلى بغية
ــة       ٢٠١٤  ــة يف دورهتــا احلادي ــة الفرعي ــة علــى اللجن ــادئ التوجيهي ــر واملب عــرض التقري

وحتديــد مــدى ضــرورة توســيع نطــاق خطــة   .واخلمــسني لكــي توافــق عليهــا 
العمــل لكــي تــشمل األعمــال الــيت ميكــن القيــام هبــا مــستقبال مــن أجــل تعزيــز  

ويف حـال عـدم توسـيع نطـاق خطـة العمـل،           .  املبادئ التوجيهيـة   وتيسري تنفيذ 
 .وضع التقرير يف صيغته النهائية

 


