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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية

  الدورة التاسعة واخلمسون
      ٢٠١٦يونيه حزيران/ ١٧- ٨فيينا، 

      تقريرالمشروع     
    إضافة    
      الفصل الثاين    
      التوصيات والقرارات    

      تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا الثالثة واخلمسني  - باء  
    استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد - ١٠  

أحاطت اللجنة علماً مبناقشات اللجنة الفرعية يف إطـار البنـد املتعلـق باسـتدامة أنشـطة        -١
ــرد      ــيت ي ــد، ال ــد البعي ــا الفضــاء اخلــارجي يف األم ــة     عــرض هل ــة (الوثيق ــة الفرعي ــر اللجن يف تقري

A/AC.105/1109 ٢٤٨-٢١٣، الفقرات.(  
للجنة التوصـيات والقـرارات املتعلقـة هبـذا البنـد الصـادرة عـن اللجنـة الفرعيـة          وأقرَّت ا  -٢

والفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمـد البعيـد، الـذي عـاود االنعقـاد      
  ).٢٢٢و ٢٢١ ، الفقرتانA/AC.105/1109برئاسة بيتر مارتينيز (جنوب أفريقيا) (الوثيقة 

  التالية معروضة على اللجنة:وكانت الوثائق   -٣



 

2V.16-03559 

 

A/AC.105/L.306/Add.3

مشــروع تقريــر الفريــق العامــل املعــين باســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف      (أ)  
سـبق أن  )، A/AC.105/C.1/L.343األمد البعيد: ورقة عمل مقدمـة مـن رئـيس الفريـق العامـل (     

دورهتــا والثالثــة واخلمســني، وللجنــة يف  هــا الثانيــة واخلمســنييأُتيحــت للجنــة الفرعيــة يف دورت
 الثامنة واخلمسني؛  

مذكِّرة من األمانة عـن جمموعـة حمدَّثـة مـن مشـاريع املبـادئ التوجيهيـة بشـأن           (ب)  
  )؛A/AC.105/L.301استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد (الوثيقة 

مقتــرح مــن أملانيــا وإيطاليــا ورومانيــا والســويد وفرنســا  بعنــوان "ورقــة عمــل   )ج(  
املتحــدة األمريكيــة  والواليــاتلربيطانيــا العظمــى وآيرلنــدا الشــمالية كــة املتحــدة وكنــدا واململ

ــان  ــائية   واليابـــ ــام واألحـــــداث الفضـــ ــاء فريـــــق خـــــرباء معـــــين باألجســـ " مـــــن أجـــــل إنشـــ
)A/AC.105/L.302؛(  

االعتبـارات املتعلقـة مبجموعـة    مة من االحتاد الروسـي بعنـوان "  دَّورقة عمل مق  (د)  
ادل املعلومات على الصعيد الـدويل  املتطلبات والعوامل الرئيسية اليت ينبغي أن تشكِّل سياسة تب

ــات الفضــائية   ــان العملي ــة أم ــة يف   ســبق أن أُ)، A/AC.105/L.303" (خلدم ــة الفرعي تيحــت للجن
  ؛واخلمسني كورقة اجتماع الثالثةدورهتا 

مة من االحتاد الروسي بعنوان "استعراض الفرص املتاحـة للتوصـل   دَّورقة عمل مق  (ه)  
سـبق  )، A/AC.105/L.304ء الـذي يشـمل عـدة جمـاالت تنظيميـة" (     إىل توافق فيينا بشأن أمن الفضا

  كورقة اجتماع؛   واخلمسني الثالثةتيحت للجنة الفرعية يف دورهتا أن أُ
إســبانيا وأســتراليا وإســرائيل وأملانيــا وإيطاليــا والربازيــل      م مــن دَّمقتــرح مقــ   (و)  

ــة التشــيكية وروما    ــدا واجلمهوري ــا وبولن ــال وبلجيكــا وبلغاري ــا وســلوفاكيا والســويد  والربتغ ني
بعنـوان   وفرنسا وكندا وكوستاريكا ولكسمربغ واململكـة املتحـدة والنمسـا وهولنـدا واليونـان     

اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد: مقتــرح بشــأن اعتمــاد جمموعــة أوىل مــن  "
أنشـطة الفضـاء    املبادئ التوجيهية إىل جانب خطة عمل جمـدَّدة للفريـق العامـل املعـين باسـتدامة     

  )؛A/AC.105/L.305" (اخلارجي يف األمد البعيد التابع للجنة الفرعية العلمية والتقنية
مقترح مقدَّم من إسبانيا وأستراليا وإسرائيل وأملانيا وإيطاليا والربازيل والربتغال   (ز)  

نسـا وكنـدا   وبلجيكا وبلغاريا وبولنـدا واجلمهوريـة التشـيكية ورومانيـا وسـلوفاكيا والسـويد وفر      
وكوســـتاريكا وكولومبيـــا ولكســـمربغ واململكـــة املتحـــدة والنمســـا وهولنـــدا واليونـــان بعنـــوان 
"استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد: مقترح بشأن اعتماد جمموعة أوىل من املبـادئ  
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خلـارجي يف  التوجيهية إىل جانب خطة عمل جمدَّدة للفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء ا
  ؛)A/AC.105/2016/CRP.11األمد البعيد التابع للجنة الفرعية العلمية والتقنية" (

إســبانيا وأســتراليا وإســرائيل وأملانيــا وإيطاليــا والربازيــل       مقــدَّم مــن  مقتــرح  (ح)  
ــا وســلوفاكيا والســويد       ــة التشــيكية وروماني ــدا واجلمهوري ــا وبولن ــال وبلجيكــا وبلغاري والربتغ

ــا وكنــدا  والنمســا وهولنــدا  ملكــة املتحــدة  وكوســتاريكا وكولومبيــا ولكســمربغ وامل   وفرنس
اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف     بعنـوان "  والواليات املتحدة األمريكيـة واليابـان واليونـان   

األمد البعيد: مقترح بشأن اعتماد جمموعة أوىل مـن املبـادئ التوجيهيـة إىل جانـب خطـة عمـل       
عــين باســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد التــابع للجنــة جمــدَّدة للفريــق العامــل امل
  )؛A/AC.105/2016/CRP.11/Rev.1" (الفرعية العلمية والتقنية

إســبانيا وأســتراليا وإســرائيل وأملانيــا وإيطاليــا والربازيــل       مقــدَّم مــن  مقتــرح  (ط)  
ــا وبولنـــدا واجلمهوريـــة التشـــيكية ومجه  ــا  والربتغـــال وبلجيكـــا وبلغاريـ وريـــة كوريـــا ورومانيـ

وســلوفاكيا والســويد وفرنســا وكنــدا وكوســتاريكا وكولومبيــا ولكســمربغ واململكــة املتحــدة  
اســتدامة أنشــطة الفضــاء   بعنــوان " والنمســا وهولنــدا والواليــات املتحــدة واليابــان واليونــان     

ىل جانـب  اخلارجي يف األمد البعيد: مقترح بشأن اعتماد جمموعة أوىل مـن املبـادئ التوجيهيـة إ   
خطة عمل جمدَّدة للفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيـد التـابع   

  )؛ A/AC.105/2016/CRP.11/Rev.2" (للجنة الفرعية العلمية والتقنية
اسـتدامة أنشـطة   اإلمـارات العربيـة املتحـدة بعنـوان "     ورقة اجتماع مقدَّمة مـن   (ي)  

مد البعيد: مقترح بشأن اعتماد جمموعة أوىل مـن املبـادئ التوجيهيـة إىل    الفضاء اخلارجي يف األ
جانــب خطــة عمــل جمــدَّدة للفريــق العامــل املعــين باســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد  

  )؛ A/AC.105/2016/CRP.12" (البعيد
االحتــاد الروســي بعنــوان "املزيــد مــن األفكــار بشــأن    مقدَّمــة مــن عمــلورقــة   (ك)  

صل إىل توافق فيينا بشأن أمن الفضـاء واحلاجـة إىل الـتفكري مليـا يف طرائـق معاجلـة املسـائل        التو
املتشابكة املتعلقـة بـإدارة حركـة املـرور يف الفضـاء ومقبوليـة التوقعـات الكـبرية باختـاذ قـرارات           

  )؛ A/AC.105/2016/CRP.13مبكرة يف هذه اجملال" (
وإيطاليــا ورومانيــا والســويد وفرنســا   أملانيــابعنــوان "مقتــرح مــن  عمــلورقــة   (ل)  

والواليــات املتحــدة  لربيطانيــا العظمــى وآيرلنــدا الشــمالية    وكنــدا ومصــر واململكــة املتحــدة    
" إنشـــاء فريـــق خـــرباء معـــين باألجســـام واألحـــداث الفضـــائية       بشـــأن األمريكيـــة واليابـــان 

)A/AC.105/2016/CRP.16 ؛(  
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املعين باسـتدامة أنشـطة الفضـاء    رئيس الفريق العامل  ورقة اجتماع مقدَّمة من  (م)  
ملبادئ التوجيهية املتعلقة باستخدام أنشطة الفضـاء اخلـارجي   ابعنوان "خلارجي يف األمد البعيد ا

  ).A/AC.105/2016/CRP.17" (يف األمد البعيد
 تامـا بـني الـدور   يف فتـرة  مثمـرة  اجتماعـات  والحظت اللجنة أن الفريق العامل عقـد    -٤

حزيران/يونيــه، قبيــل انعقــاد الــدورة احلاليــة للجنــة. والحظــت اللجنــة أيضــا أن     ٧و ٦يــومي 
مـن خـدمات الترمجـة     باسـتخدام مـا هـو متـاح لـه     يـة،  الـدورة احلال  اجتمـع أثنـاء  الفريق العامـل  
والوفـود املهتمـة قـد عقـدت مشـاورات غـري رمسيـة يوميـا          رئـيس الفريـق العامـل    الشفوية، وأن

  املتعلق بالديباجة ومشاريع املبادئ التوجيهية. إحراز مزيد من التقدُّم يف عملهابغرض 
ري يف وضـع جمموعـة مـن املبـادئ     والحظت اللجنة أن الفريق العامل قد أحرز تقـدما كـب    - ٥

استدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد، لكنـها أشـارت إىل أن هنـاك        بشأنالتوجيهية 
الفريـق العامـل.    ضـعها يإعداد خمتلف مشاريع املبادئ التوجيهية الـيت   لغهابتفاوتا يف املراحل اليت 

بريا يف وضـع نـص ديباجـة تتضـمن     والحظت اللجنة أيضا أن الفريق العامـل قـد أحـرز تقـدما كـ     
سـتدامة أنشـطة الفضـاء    ال اًتعريفـ ومعلومات خلفية ووصفا لنطـاق املبـادئ التوجيهيـة ووضـعها،     

  املسائل املتعلقة بالتنفيذ. تناولاخلارجي يف األمد البعيد، عالوة على 
بـادئ التوجيهيـة   املواتفقت اللجنـة علـى أنـه مت التوصـل إىل توافـق يف اآلراء بشـأن نـص          - ٦

  :A/AC.105/2016/CRP.17التالية، حسبما ترد يف مرفق هذا التقرير والوثيقة 
ــدأ التـــوجيهي   (أ)   ــاء    :١املبـ ــأن أنشـــطة الفضـ ــة بشـ ــة وطنيـ ــاد أطـــر تنظيميـ اعتمـ

  ؛  اخلارجي، وتنقيحها وتعديلها حسب االقتضاء
ظيميـة وطنيـة   مراعاة عدد مـن العناصـر عنـد وضـع أطـر تن      :٢املبدأ التوجيهي   (ب)  

  ؛  بشأن أنشطة الفضاء اخلارجي أو تنقيحها أو تعديلها، حسب االقتضاء
  ؛  اإلشراف على أنشطة الفضاء اخلارجي :٣املبدأ التوجيهي   (ج)  
االســـتخدام العـــادل والرشـــيد والفعـــال ِلطَيـــف  ضـــمان :٤املبـــدأ التـــوجيهي   (د)  

  ؛ها السواتلالترددات الراديوية وشىت املناطق املدارية اليت تستخدم
زيادة دقة البيانات املدارية عن األجسام الفضـائية وتعزيـز    :١٢املبدأ التوجيهي   (ه)  

  ممارسات تبادل  املعلومات املدارية عن األجسام الفضائية وزيادة جدوى  هذا التبادل؛
ــوجيهي    (و)   ــدأ التـ ــائي      :١٣املبـ ــام الفضـ ــد احلطـ ــن رصـ ــات عـ ــع معلومـ ــز مجـ تعزيـ
  ؛ونشرها  وتبادهلا



 

V.16-03559 5 
 

A/AC.105/L.306/Add.3 

  ؛البيانات والتنبؤات التشغيلية املتعلقة بطقس الفضاء تبادل :١٦املبدأ التوجيهي   ز)(  
وضـــع منـــاذج وأدوات بشـــأن طقـــس الفضـــاء ومجـــع  :١٧املبـــدأ التـــوجيهي   (ح)  

  ؛  املمارسات املعمول هبا بشأن التخفيف من آثار طقس الفضاء
  ؛  تشجيع ودعم بناء القدرات :٢٥املبدأ التوجيهي   (ط)  
  ؛  إذكاء الوعي باألنشطة الفضائية :٢٦ملبدأ التوجيهي ا  (ي)  
تشــجيع ودعــم البحــث والتطــوير فيمــا يتعلــق بالســبل    :٢٧املبــدأ التــوجيهي   (ك)  

  ؛الكفيلة بتعزيز استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه على حنو مستدام
جمموع احلطـام الفضـائي يف    إلدارةتدابري جديدة  تقصي :٢٨املبدأ التوجيهي   (ل)  

  ؛  األمد البعيد، والنظر يف تنفيذ تلك التدابري
يف الوثيقـة   تـرد حسبما واتفقت اللجنة على أن نص مشاريع املبادئ التوجيهية التالية،   -٧

A/AC.105/2016/CRP.17:١(، يتطلب املزيد من املناقشة(  
  جيل األجسام الفضائية؛تعزيز املمارسة املتمثلة يف تس :٦املبدأ التوجيهي   (أ)  
ــوجيهي    (ب)   ــدأ الت ــة،     :٧املب ــة و/أو السياســاتية الوطني ــزام، يف األطــر القانوني االلت

  بعدم القيام بأنشطة فضائية إالَّ ألغراض سلمية؛
تنفيذ تدابري عملياتية وتكنولوجية لضبط النفس مـن أجـل    :٨املبدأ التوجيهي   (ج)  

  لفضاء اخلارجي؛احليلولة دون حدوث تطورات سلبية يف ا
تنفيــذ سياســات ترمــي إىل منــع التشــويش علــى تشــغيل    :٩املبــدأ التــوجيهي   (د)  

  أجسام فضائية أجنبية من خالل الوصول دون إذن إىل ما حتمله من معدات وبراجميات؛
  ؛االمتناع عن تغيري بيئة الفضاء الطبيعية عن عمد :١٠املبدأ التوجيهي   (ه)  
تـــوفري بيانـــات االتصـــال وتبـــادل املعلومـــات املتعلقـــة   :١١املبـــدأ التـــوجيهي   (و)  

  ؛باألجسام الفضائية واألحداث املدارية
ــة للتحليقــات    :١٤املبــدأ التــوجيهي   (ز)   ــيم التقــارب يف مجيــع املراحــل املداري تقي

  اخلاضعة للتحكم؛  
───────────────── 

، ولذا، مل تعد هناك حاجة إلدراج ٦املبدأ التوجيهي  ضمن يف ٥أُدجمت األفكار الواردة يف املبدأ التوجيهي  )١(  
  .٥ املبدأ التوجيهي
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ــوجيهي    (ح)   ــدأ الت ــل اإلطــالق      :١٥املب ــيم قب ــة إزاء إجــراء تقي وضــع هنــوج عملي
تراب األجسام الفضائية اليت أُطلقت حديثاً من األجسام الفضائية املوجـودة فعـالً   إلمكانيات اق

  يف الفضاء القريب من األرض؛  
ضــمان أمــن وأمــان الــبىن التحتيــة األرضــية الــيت تــدعم    :١٨املبــدأ التــوجيهي   (ط)  

تابعــة تشــغيل الــنظم املداريــة وتراعــي أمــن الــبىن التحتيــة األرضــية والــبىن التحتيــة للمعلومــات ال 
  جلهات أجنبية يف جمال الفضاء؛  

كفالــة أمــن وأمــان الــبىن التحتيــة األرضــية الــيت تــدعم     :١٩املبــدأ التــوجيهي   (ي)  
  ؛تشغيل النظم املدارية

وضــع وتنفيــذ معــايري وإجــراءات تتعلــق بإعــداد وتنفيــذ  :٢٠املبــدأ التــوجيهي   (ك)  
  من املدار؛   أنشطة الفضاء اليت تستهدف اإلزالة الفعلية ألجسام فضائية

وضع إجراءات وشروط تكفـل، يف احلـاالت القصـوى،     :٢١املبدأ التوجيهي   (ل)  
  األمان يف تنفيذ العمليات اليت تفضي إىل تدمري أجسام فضائية مدارية؛  

وضع معايري وإجراءات بشـأن اإلزالـة الفعليـة لألجسـام      :٢٢املبدأ التوجيهي   (م)  
أن التــدمري املتعمــد لألجســام الفضــائية، ال ســيما فيمــا الفضــائية، و، يف ظــروف اســتثنائية، بشــ

  ؛خيص األجسام غري املسجلة
تعزيــز وتيســري التعــاون الــدويل دعمــاً الســتدامة أنشــطة  :٢٣املبــدأ التــوجيهي   (ن)  

  الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد؛
جي تبادل التجارب املتعلقة باستدامة أنشطة الفضاء اخلـار  :٢٤املبدأ التوجيهي   (س)  

  يف األمد البعيد ووضع إجراءات جديدة، حسب االقتضاء، من أجل تبادل املعلومات؛ 
إنشاء أطر معيارية وتنظيمية تكفـل الفعاليـة واالسـتمرارية     :٢٩املبدأ التوجيهي   (ع)  

  .يف تنفيذ املبادئ التوجيهية واألنشطة الالحقة املتعلقة مبراجعة تلك املبادئ وحتسينها
يف شـكل ورقـة عمـل     A/AC.105/2016/CRP.17صوغ حمتوى الوثيقـة  وطلبت اللجنة   -٨

  لألمم املتحدة عقب الدورة احلالية للجنة.الست اللغات الرمسية بتتاح 
متثــل جمموعــة أعــاله  ٦واتفقــت اللجنــة علــى أن املبــادئ التوجيهيــة الــواردة يف الفقــرة   -٩

بشــأهنا. واتفقــت اللجنــة  املفاوضــات وانتــهتللتفــاوض  خضــعتمــن املبــادئ التوجيهيــة أوىل 
ــرة       ــواردة يف الفق ــة ال ــادئ التوجيهي علــى وجــه   ٧أيضــا علــى أن تواصــل مناقشــة مشــاريع املب
خالصـة   وضـع لاألولوية لتكوين جمموعة ثانية من املبـادئ التوجيهيـة ُتضـم إىل اجملموعـة األوىل     
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. ٢٠١٨إلقرارهـا يف عـام    وافية للمبادئ التوجيهية تعتمدها اللجنة مث حتيلها إىل اجلمعية العامة
واتفقت اللجنة كذلك على أنه قـد يكـون مـن الضـروري إجـراء تعـديالت طفيفـة علـى مجيـع          

  املبادئ التوجيهية قبل إحالة اخلالصة الوافية إىل اجلمعية العامة حىت تصبح متسقة.  
وطلبت اللجنة إىل اجلمعية العامـة أن تالحـظ أنَّ املبـادئ التوجيهيـة الـواردة يف املرفـق         -١٠

املبادئ التوجيهية، وأنَّ جمموعة ثانية مـن هـذه املبـادئ    ر ال متثل إالَّ جمموعة أوىل من هبذا التقري
تعتمـدها  كاملة للمبادئ التوجيهيـة سـُتحال إىل اجلمعيـة لكـي     سوف جتهز، وأنَّ خالصة وافية 

  .٢٠١٨يف دورهتا الثالثة والسبعني يف عام 
ة لكـي  اجملموعـة األوىل مـن املبـادئ التوجيهيـة باتـت اآلن جـاهز       نَّأاللجنـة   الحظتو  -١١

  تنظر الدول واملنظمات احلكومية الدولية يف تنفيذها.
واتفقت اللجنة على أن من املهم وضع إجراءات واضحة من أجـل اسـتعراض املبـادئ      -١٢

التوجيهيــة و/أو تعديلــها و/أو تنقيحهــا. واتفقــت اللجنــة أيضــا علــى أن تقــوم اللجنــة الفرعيــة   
باسـتدامة  ات يف إطار بند جدول األعمـال املتعلـق   هذه اإلجراء بالنظر يف وضعالعلمية والتقنية 

، مث ٢٠١٧خـالل دورهتـا الرابعـة واخلمسـني يف عـام       أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمـد البعيـد  
  .٢٠١٨واخلمسني يف عام  اخلامسةإذا اقتضى األمر، خالل دورهتا 

ــدما كــبريا يف النظــر يف الكــ       -١٣ ــق العامــل حقــق تق ــة إىل أن الفري ثري مــن وأشــارت اللجن
املبــادئ التوجيهيــة، لكنــه حباجــة إىل مزيــد مــن الوقــت للنظــر يف املبــادئ التوجيهيــة املتبقيــة مث    

اخلالصة الوافية لتلك املبادئ. ويف ضوء هذا، وافقت اللجنة على متديـد واليـة الفريـق     لتجميع
يل لوضـع  العامل ملدة سنتني إضافيتني. ووافقت اللجنة يف هذا الصـدد علـى برنـامج العمـل التـا     

  الصيغة النهائية لتقرير الفريق العامل وإعداد اخلالصة الوافية للمبادئ التوجيهية:
 املوضــوعيةعقــد اجتمــاع يف فتــرة مــا بــني الــدورات ملواصــلة املناقشــات      ٢٠١٦  

مــن هــذا التقريــر  ٧يف الفقــرة الــواردة املبــادئ التوجيهيــة املقترحــة  بشــأن
ــى       ــائق املعروضــة عل ــواردة يف الوث ــة املقترحــة ال ــادئ التوجيهي وبشــأن املب

ــة،       ــني للجنـ ــعة واخلمسـ ــدورة التاسـ ــاء الـ ــل أثنـ ــق العامـ ــر يف الفريـ والنظـ
اإلجراءات اخلاصـة باسـتعراض وتعـديل املبـادئ     املقترحات املقدمة لوضع 

التوجيهيـــة املتفـــق عليهـــا والنظـــر يف املقترحـــات املتعلقـــة بوضـــع مبـــادئ  
توجيهيــة جديــدة يف املســتقبل. وســوف يواصــل الفريــق املرجعــي غــري        

يف معاجلــة قضــايا  املتمثــل الرمســي املعــين بالترمجــة واملصــطلحات عملــه     
  وجيهية وتقرير الفريق العامل.  الترمجة واملصطلحات املتعلقة باملبادئ الت
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مـن هـذا    ٧يف الفقرة الواردة النظر يف املبادئ التوجيهية املقترحة مواصلة   ٢٠١٧  
؛ والنظر يف مشروع تقرير الفريق العامل، مبا يشـمل املواضـيع الـيت    التقرير
اللجنة الفرعية العلمية والتقنية مبواصلة النظر فيها؛ ومواصلة النظـر   ىتوص

حات املقدمة من أجل وضع إجراءات استعراض وتعـديل املبـادئ   يف املقتر
التوجيهيـــة املتفـــق عليهـــا والنظـــر يف املقترحـــات املتعلقـــة بوضـــع مبـــادئ  
توجيهية جديدة يف املسـتقبل. والنظـر يف الطريقـة الـيت سـوف تعـرض هبـا        

علـى  الفريق العامل على اجلمعية العامة واالتفـاق  اليت يتوصل إليها نتائج ال
يف الصـــك  إدراجهـــاوالبـــدء يف النظـــر يف العناصـــر املـــراد  لطريقـــةهـــذه ا

املناســب إلحالــة املبــادئ التوجيهيــة إىل اجلمعيــة العامــة. وســوف يواصــل  
ملتمثـل يف  االفريق املرجعي غري الرمسي املعين بالترمجة واملصطلحات عملـه  

معاجلــة قضــايا الترمجــة واملصــطلحات املتعلقــة باملبــادئ التوجيهيــة وتقريــر  
العامـل بغيـة تسـوية مجيـع قضـايا الترمجـة واملصـطلحات املعلقـة يف          الفريق

  منتجات الفريق العامل.
وضع تقريـر الفريـق العامـل يف صـيغته النهائيـة وكـذا اجملموعـة الثانيـة مـن            ٢٠١٨  

املبادئ التوجيهية خالل الدورة اخلامسة واخلمسني للجنة الفرعية العلميـة  
نـة يف دورهتـا احلاديـة والسـتني حـىت      والتقنية من أجل عرضـهما علـى اللج  

تستعرضهما؛ واملواءمة بـني جممـوعيت املبـادئ التوجيهيـة إلعـداد اخلالصـة       
ــة مث حتــال إىل       ــدها اللجن ــة لكــي تعتم ــادئ التوجيهي ــة للمب ــة االوافي جلمعي

وضـع الصـيغة النهائيـة للصـك الـذي      والثالثـة والسـبعني؛    هتادوريف العامة 
  ادئ التوجيهية من خالله إىل اجلمعية العامة.ستحال اخلالصة الوافية للمب

ــدورتني الرابعــة واخلمســني        -١٤ ــة علــى أن جيتمــع الفريــق العامــل خــالل ال واتفقــت اللجن
واخلامسة واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية والدورتني الستني واحلاديـة والسـتني للجنـة    

مـن   ، وذلـك باالسـتفادة  الـواردة أعـاله  حىت يتمكن من حتقيق األهداف احملددة يف خطة العمل 
يسـتفيد أيضـا مـن سـائر الفـرص املتاحـة للمضـي         أنعلـى  وخدمات الترمجـة الشـفوية املتاحـة،    

قدما يف عمله خالل فتـرات مـا بـني الـدورات. وطلبـت اللجنـة إىل األمانـة يف هـذا الصـدد أن          
  .ل الفريق العامللدعم عم تعد ما قد يلزم من وثائق باللغات الرمسية الست لألمم املتحدة

 


