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*1800430*  

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة اخلامسة واخلمسون

 ٢٠١٨شباط/فرباير ٩ - كانون الثاين/يناير٢٩فيينا،

 

  
 

  مشروع التقرير    
  

  طقس الفضاء  -ثامنًا  
 
من  ١١نظرت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف البند  ٧٢/٧٧وفقًا لقرار اجلمعية العامة   -١

  جدول األعمال، املعنون "طقس الفضاء".
انيا وإندونيســــــيا من جدول األعمال ممثلو االحتاد الروســــــي وأمل ١١وتكلَّم يف إطار البند   -٢

ند والواليات وإيطاليا وباكســـتان وجنوب أفريقيا والصـــني وكندا ومصـــر واملكســـيك ونيجرييا واهل
املية لألرصاد ورويب واملنظمة العاملتحدة واليابان. وتكلَّم بشأن هذا البند أيضًا املراقبان عن االحتاد األ

  علق هبذا البند. اجلوية. وأثناء التبادل العام لآلراء، ألقى ممثلو دول أعضاء أخرى كلمات تت
  لية:واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التا  -٣

مه دَّلشمس"، ق"مسبار باركر الشمسي التابع لناسا: بعثة غري مسبوقة "ملالمسة" ا  (أ)  
  ل الواليات املتحدة؛ثِّمم

  "أنشطة طقس الفضاء يف النمسا"، قدَّمه ممثِّل النمسا؛  ب)(  
تحقيق أهداف "الفريق املعين بطقس الفضــاء التابع للجنة أحباث الفضــاء: منتدى ل  (ج)  
  .مه املراقب عن جلنة أحباث الفضاءدَّالطريق العاملية بشأن الطقس"، ق خارطة

  ة الفرعية ما يلي:وكان معروضًا على اللجن  -٤
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(اإلطار الدويل خلدمات طقس  ٤مذكرة من األمانة بشــــأن األولوية املواضــــيعية   (أ)  
  )؛A/AC.105/1171الفضاء) (
حدة األمريكية تقرير عن حلقة العمل املشــــــتركة بني األمم املتحدة والواليات املت  (ب)  
لدولية للفيزياء بادرة الدولية بشـــأن طقس الفضـــاء: الســـنوات العشـــر اليت أعقبت الســـنة احول امل

  )؛A/AC.105/1160( ٢٠٠٧الشمسية 
ورقة اجتماع مقدَّمة من مقرِّر فريق اخلرباء املعين بطقس الفضـــــــاء حتتوي على   (ج)  

تقرير مرحلي عن العمل الذي اضــــــطلع به فريق اخلرباء، مبا يف ذلك اجلوانب املتعلقة باألولوية 
ـــــــيــعــيـــة  ـــــــبــيــس+ ٤املــواض (اإلطـــار الـــدويل خلـــدمـــات طــقــس الــفضـــــــــاء)  ٥٠لــلــيــونــيس

)A/AC.105/C.1/2018/CRP.14.(  
مسية، ميثل شاغًال وأشارت اللجنة الفرعية إىل أنَّ طقس الفضاء، الناجم عن التغريات الش  -٥

رية إىل الفضــاء، دوليًّا بســبب ما ميكن أن يشــكله من خطر على النظم الفضــائية، والرحالت البشــ
يدة، ومن مث، يلزم ية اليت تعتمد عليها املجتمعات بصـــــورة متزاوالبىن التحتية األرضـــــية والفضـــــائ

ؤ بظواهر طقس معاجلته بطريقة شــــاملة، من خالل تعاون وتنســــيق دوليني بغرض التمكن من التنب
  الفضاء اليت ميكن أن تكون شديدة الوطأة وختفيف آثارها. 

 ٥٠لليونيســبيس+ ٤اضــيعية األولوية املو أنَّويف هذا الصــدد، أشــارت اللجنة الفرعية إىل   -٦
ضاء، والحظت مع التقدير ضاء) تتناول طقس الف ضطلع به  (اإلطار الدويل خلدمات طقس الف ما ي

ن عمل باعتباره آلية تنفيذ مفريق اخلرباء املعين بطقس الفضــــاء التابع للجنة الفرعية العلمية والتقنية 
  تلك األولوية املواضيعية.

سيما احلاجة A/AC.105/1171وصيات الواردة يف الوثيقة ورحبت اللجنة الفرعية بالت  -٧ ، وال 
إىل إنشاء آلية تنسيق دولية يف إطار جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية تكون هلا 

القدرة العاملية على الصمود أمام  صالحية تعزيز التنسيق الرفيع املستوى بشأن طقس الفضاء وتعزيز
  آثار طقس الفضاء.

ا يرتبط بذلك من ونوهت اللجنة الفرعية بأمهية القدرة على التنبؤ بطقس الفضـــــاء بدقة، وم  -٨
لتنبؤ. كما أشارت احاجة إىل مشاركة بلدان العامل يف عمليات القياس الفضائية واألرضية وخدمات 

  ع مرور الوقت. مي إىل حتسينات يف قدرات النمذجة والتنبؤ إىل أمهية إجراء حبوث مركَّزة تفض
ا يف جماالت هبوأحاطت اللجنة الفرعية علما أيضــــًا بعدد من األنشــــطة الوطنية املضــــطلع   -٩

ي والتقين آلثار البحوث والتدريب والتعليم املتعلقة بطقس الفضــــــاء من أجل حتســــــني الفهم العلم
  قدرة على مقاومة تلك اآلثار. طقس الفضاء السلبية، بغية تدعيم ال

لطريان، وميكن اورأت بعض الوفود أنه ميكن لألنشــطة املتعلقة بطقس الفضــاء أن تؤثر على   -١٠
لساتلية. وأشري اعلى وجه اخلصوص أن تشوش على إشارات االتصاالت ذات التردد العايل واملالحة 

وعة خمتارة من مراكز مل على إنشــــاء جمميف هذا الصــــدد إىل مبادرة منظمة الطريان املدين الدويل للع
  يف قطاع الطريان.  املعلومات املتعلقة بطقس الفضاء على الصعيد العاملي من أجل اجلهات الفاعلة
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ات العمل العاملية وأحاطت اللجنة الفرعية علمًا مع التقدير بعقد عدد من املؤمترات وحلق  -١١
، وهو ٥٠س +لليونيســبي ٤لوية املواضــيعية حول طقس الفضــاء، منها حدث رئيســي يف إطار األو

ملبادرة الدولية بشـــأن احلقة العمل املشـــتركة بني األمم املتحدة والواليات املتحدة األمريكية حول 
ــــــطن، الواليات املتحدة، يف الفترة من   ٤يوليه إىل /متوز ٣١طقس الفضــــــاء، اليت عقدت يف بوس

لشـــمســـية، اشـــرة للســـنة الدولية للفيزياء ، ووافقت االحتفال بالذكرى العا٢٠١٧آب/أغســـطس 
اضــــي ومناقشــــة وأتاحت حلقة العمل الفرصــــة للتعرف على أوجه التقدم املحرزة خالل العقد امل

  االستراتيجيات املتعلقة باألنشطة املقبلة. 
فضاء املزمع عقدها وأحاطت اللجنة الفرعية علمًا أيضًا حبلقة العمل الدولية بشأن طقس ال  -١٢

  قس الفضاء. طللمساعدة يف توعية الدول األعضاء بأمهية التأثري الذي حيدثه  ٢٠١٩يف عام 
طقس الفضاء عقدت  اللجنة التوجيهية للمبادرة الدولية بشأن أنَّوالحظت اللجنة الفرعية   -١٣

لها والتنسيق بينها، اجتماعًا على هامش الدورة ملناقشة مسألة صفائف أجهزة املبادرة وحالة تشغي
 االستخدام العمليايت لبيانات طقس الفضاء. وكذلك 

رِّر فريق اخلرباء املعين شباط/فرباير، قدَّم مق ٢للجنة الفرعية، املعقودة يف  ٨٨٤ويف اجللسة   -١٤
ات اليت عقدها بطقس الفضــــاء عرضــــًا إيضــــاحيا ملا أحرزه فريق اخلرباء من تقدم خالل االجتماع

 ة الفرعية.على هامش الدورة اخلامسة واخلمسني للجن

خبريًا من خمتلف أحناء العامل، أعاد  ٢٨ويف تلك االجتماعات اليت حضــــــرها أكثر من   -١٥
(اإلطار  ٤فريق اخلرباء التأكيد على أمهية املذكرة اليت أعدهتا األمانة بشــــأن األولوية املواضــــيعية 

)، وخباصة احلاجة إىل فريق تنسيق دويل جديد A/AC.105/1171الدويل خلدمات طقس الفضاء) (
معين بطقس الفضــاء. وميكن هلذا الفريق اجلديد حتســني التنســيق والتعاون الدوليني هبدف حتســني 

سلبية لطقس الفضاء يف خدمات طقس الفضاء، وتعزيز القدرة العاملية على الصمود أمام اآلثار ال
 .هناية املطاف

) A/AC.105/C.1/2018/CRP.14( مرحليًّــاويف هــذا الصـــــــدد، عرض فريق اخلرباء تقريرًا   -١٦
سيق الدويل حبلول عام  ضًا مب٢٠١٩أوصى فيه باقتراح إطار مرجعي لفريق التن صلة . وأوصى أي وا

تطوير ذلك اإلطار املرجعي خالل حلقة العمل الدولية بشـــأن طقس الفضـــاء اليت ســـوف تعقد يف 
 إلقراره هنائيا.  ٢٠٢٠، هبدف عرضه على اللجنة الفرعية يف عام ٢٠١٩الربع الثالث من عام 

عام   -١٧ ية للفترة حىت  تال ثة ال حد مل امل مبا يتفق مع ٢٠٢١وعرض فريق اخلرباء خطة الع  ،
  :A/AC.105/1171يته احلالية والتوصيات الواردة يف الوثيقة وال

ء لدى ســوف يســتعرض فريق اخلرباء األنشــطة وخطط العمل املتعلقة بطقس الفضــا  (أ)  
العاملية لألرصــــــاد  ظمةكيانات األمم املتحدة ذات الصــــــلة، ومنها منظمة الطريان املدين الدويل واملن
دولية. وســوف يقوم فريق اجلوية، والكيانات التابعة للدول األعضــاء يف اللجنة واملنظمات الوطنية وال
الفضاء، وتعزيز التنسيق  اخلرباء كذلك بتحديد وتقييم دوره يف اجلهود العاملية املبذولة يف جمال طقس

 لفرعية مع جهوده؛اليت تبذهلا اللجنة ا والتواصل فيما بني تلك الكيانات، وضمان تكامل اجلهود
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فريق  من واقع التســـليم باخلطورة املحتملة لتأثري طقس الفضـــاء، ســـوف يشـــجع  (ب)  
ن األرض أو يف اخلرباء على توسيع دائرة مشاركة الدول األعضاء يف رصد طقس الفضاء، سواء م

 الفضاء، ويف تطوير خدمات طقس الفضاء والنهوض هبا وتبادهلا وتقدميها؛ 

طقس الفضــاء إنشــاء فريق تنســيق دويل معين بفيما يتعلق بالتخطيط لتنفيذ مقترح   (ج)  
صياغة إىل اللجنة الفرعية سيحيل فريق اخلرباء تقارير جلنة ال ستقبل،  ستنظر يف توصيات  يف امل اليت 
 ستقبل؛ جلنة الصياغة املتعلقة بعضوية فريق التنسيق وإطاره املرجعي وواليته يف امل

ما حيرزه من تقدم  إىل اللجنة الفرعية بشأن يًّاسوف يرفع فريق اخلرباء تقريرًا سنو  )د(  
منها اإلجراءات املتعلقة وواملســائل اهلامة اليت اســتباهنا، واإلجراءات املحددة اليت يوصــى باختاذها، 

ــيقدم فر ــتقبل. وس ــاء فريق تنســيق دويل معين بطقس الفضــاء يف املس يق اخلرباء أيضــًا بإمكانية إنش
 توصية بشأن خطة عمله املحدثة. 

وأحاطت اللجنة الفرعية علما مع االرتياح بعمل فريق اخلرباء الذي مجع بني الكيانات ذات   -١٨
. ٥٠الصـلة بغرض التخفيف من آثار ظواهر طقس الفضـاء، وأسـهم يف اإلعداد لتنظيم اليونيسـبيس+

 ويف ذلك الصــدد، أوصــت اللجنة الفرعية بأن يواصــل فريق اخلرباء عمله وفقًا للتوصــيات الواردة يف
  ). A/AC.105/C.1/2018/CRP.14تقريره املرحلي (

  
   استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد -حادي عشر

من جــدول  ١٤نظرت اللجنــة الفرعيــة يف البنــد ، ٧٢/٧٧وفقــًا لقرار اجلمعيــة العــامــة   -١٩
األعمال، املعنون "اســـتدامة أنشـــطة الفضـــاء اخلارجي يف األمد البعيد"، ضـــمن إطار خطة العمل 
الواردة يف تقرير جلنة اســـتخدام الفضـــاء اخلارجي يف األغراض الســـلمية عن أعمال دورهتا الرابعة 

، املرفق الثاين)، واليت مددهتا اللجنة يف دورتيها الســابعة واخلمســني والتاســعة A/66/20واخلمســني (
  ).١٣٧، الفقرة A/71/20؛ و١٩٩، الفقرة A/69/20واخلمسني (

ــــــي  ١٤وتكلم يف إطار البند   -٢٠ يا وباكســــــتان وأملانمن جدول األعمال ممثلو االحتاد الروس
كازاخستان والنمسا البوليفارية) و -ومجهورية كوريا وجنوب أفريقيا والصني وفرتويال (مجهورية 

ة األرجنتني نيابة عن واهلند والواليات املتحدة واليابان. وتكلمت أيضـــــــًا يف إطار هذا البند ممثل
ــــــي. وأثناء التبادل العا لَّم بشأن هذا البند أيضًا م لآلراء، تكجمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبـ

  ممثلو دول أعضاء أخرى.
  وكان معروضًا على اللجنة الفرعية ما يلي:  -٢١

مذكرة من األمانة، عنواهنا "املبادئ التوجيهية بشــــأن اســــتدامة أنشــــطة الفضــــاء   (أ)  
  )؛A/AC.105/C.1/L.362/Rev.1اخلارجي يف األمد البعيد" (

شطة الفضاء اخلارجي   (ب)   ستدامة أن ورقة عمل مقدَّمة من رئيس الفريق العامل املعين با
يف األمد البعيد، عنواهنا "خمطط لتقرير الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد 

  )؛A/AC.105/C.1/L.357البعيد" (
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ـــتدامة   (ج)   نشـــطة الفضـــاء أورقة غري رمسية مقدَّمة من رئيس الفريق العامل املعين باس
حدة حول املبادئ التوجيهية اخلارجي يف األمد البعيد، عنواهنا "قرار حمتمل للجمعية العامة لألمم املت

  يف األمد البعيد". بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي
، عاود الفريق العامل املعين باســتدامة أنشــطة الفضــاء ٧٢/٧٧ووفقًا لقرار اجلمعية العامة   -٢٢

  اخلارجي يف األمد البعيد انعقاده برئاسة بيتر مارتينيز (جنوب أفريقيا).
نشــــطة الفضــــاء أمهية العمل املضــــطلع به بشــــأن اســــتدامة أواتَّفقت اللجنة الفرعية على   -٢٣

فريق العامل يف فترة اخلارجي يف األمد البعيد. ورحبت يف هذا الصــدد بانعقاد االجتماع اخلامس لل
ه روح التعاون ، الذي ســــادت٢٠١٧تشــــرين األول/أكتوبر  ٦إىل  ٢ما بني الدورات، يف فيينا من 

  وحسن النوايا. 
عاجلة مســألة اســتدامة د أنَّ للجنة وجلنتيها الفرعيتني دورًا أســاســيًّا يف مورأت بعض الوفو  -٢٤

األطراف ويلزم  أنشـــــطة الفضـــــاء اخلارجي يف األمد البعيد، إذ تتطلب هذه املســـــائل هنجًا متعدد
  معاجلتها على الصعيد الدويل. 

ستدامة أنشطة ورحبت بعض الوفود بإعداد املجموعة األوىل من املبادئ التوجيهية بشأن ا  -٢٥
ــــــًا أحرزته اللجنة يف A/71/20الفضــــــاء اخلارجي يف األمد البعيد ( ، املرفق) باعتباره تقدمًا ملموس

معاجلة مســألة اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلارجي يف األمد البعيد، ومعلمًا ناجحًا يؤكد دور اللجنة 
ستخدام الفضاء يف لدويل من أجل كفالة استمرار مجيع الدول يف االستفادة من ايف تعزيز التعاون ا

  األمد البعيد.
مة أنشــطة الفضــاء النجاح يف إجناز املبادئ التوجيهية بشــأن اســتدا أنَّورأت بعض الوفود   -٢٦

تدى الرئيســــــي املت ها املن بار باعت يد يعزز دور اللجنة  خلارجي يف األمد البع عين عدد األطراف املا
  الدول يف الفضاء اخلارجي. بالتطوير والتدوين التدرجييني للقواعد واملعايري الدولية اليت توجه أنشطة

ئ التوجيهية ورأت بعض الوفود أنه ينبغي الوصــــول إىل اتفاق على خالصــــة وافية للمباد  -٢٧
إمتام  أنَّو، ٢٠١٨بشـــأن اســـتدامة أنشـــطة الفضـــاء اخلارجي يف األمد البعيد حبلول حزيران/يونيه 

  . ٥٠اليونيسبيس+سيمثل منجزًا هامًا للجنة يف العام الذي حيتفل فيه ب ٢٠١٨اخلالصة يف عام 
ية   -٢٨ كا الالتين قدمة من جمموعة دول أمري ماع امل قة االجت وأشـــــــارت بعض الوفود إىل ور

املبادئ والكارييب اليت تتضـــــمن تعليقات وتعديالت مقترحة على املجموعة املحدَّثة من مشـــــاريع 
ـــــــطـــة الــفضـــــــــاء اخلـــارجــي يف األمـــد الــبــعــيـــد  ـــــــتـــدامـــة أنش الــتــوجــيــهــيـــة بشـــــــــأن اس

)A/AC.105/C.1/2015/CRP.19/Rev.1 سية اليت ينبغي أن يهتدي هبا دوما  أنَّ)، ورأت املبادئ األسا
أنشــــطة الفضــــاء اخلارجي يف األمد البعيد فيما يقوم به من أعمال الفريق العامل املعين باســــتدامة 

تتضمن ما يلي: (أ) الفضاء اخلارجي مسؤولية البشرية مجعاء، ومن مث جيب استكشافه واستخدامه 
على حنو مســـــؤول من أجل منفعة اجلميع؛ (ب) وجوب احلفاظ على الفضـــــاء اخلارجي من أجل 

  لفضاء اخلارجي على األغراض السلمية. األجيال املقبلة؛ (ج) قصر استخدام ا
إعداد خالصة وافية للمبادئ التوجيهية املتعلقة باستدامة أنشطة  أنَّوأعرب عن رأي مفاده   -٢٩

الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد سوف يسهم يف تعزيز معايري السلوك يف الفضاء اخلارجي وضمان 
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الفضــاء واملوجودات الفضــائية يف حتقيق التنمية  أن يتمكن املجتمع الدويل من زيادة االســتفادة من
  املستدامة على األرض ملنفعة البشرية. 

ال بشــــــأن ورأى أحد الوفود أنَّ أي مبادئ توجيهية توضــــــع يف إطار بند جدول األعم  -٣٠
نظم القانونية احلالية اســـتدامة أنشـــطة الفضـــاء اخلارجي يف األمد البعيد ينبغي أن تتقيد بصـــرامة بال

ـــطة الفضـــاء اخلارجي. ورأى ذلك الوفد أيضـــًا أنه ينبغي أال تكواملتع ن املبادئ التوجيهية لقة بأنش
سماح لكل دولة باختاذ التدابري ساس طوعي، مع ال  على مراحل وفقا ملزمة قانونا وأن تطبق على أ

  إلطارها القانوين الوطين.
ي يف األمد البعيد فضــاء اخلارجمن املهم النظر يف اســتدامة أنشــطة ال أنَّورأى أحد الوفود   -٣١

ية  إطـار امن املنظورين التقين والقــانوين معــا. ورحـب ذلـك الوفـد بـاملقترحـات املقــدمـة يف ألولو
عامل املعين باســـتدامة اليت تتناول الروابط بني نتائج عمل الفريق ال ٥٠+لليونيســـبيس ٢املواضـــيعية 

ى اليت تؤلف النظام أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد واملعاهدات واملبادئ والصكوك األخر
  القانوين الدويل الذي حيكم أنشطة الفضاء اخلارجي. 

ند  -٣٢ مل ع عا نه ينبغي للفريق ال فاده أ بادئ  وأعرب عن رأي م النظر يف مجيع مقترحات امل
التوجيهية أن يراعي أساليب العمل ومجيع املسائل ذات الصلة الواردة يف نطاق اختصاصاته وطرائق 

  ، املرفق الثاين). A/66/20عمله (
قد اتفقت من حي أنَّوأعرب عن رأي مفاده   -٣٣ ث املبدأ، عند البت يف مجيع الوفود كانت 

أســاليب العمل املتعلقة باملبادئ التوجيهية بشــأن اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلارجي يف األمد البعيد، 
من الضروري لكل من يشارك يف األنشطة الفضائية أن يلتزم بعدة أمور، منها التحلي بروح  نَّأعلى 

مشاريعه الفضائية، وباألخص مراعاة أمهية املسؤولية يف اختيار الوسائل والسبل اليت سيستخدمها يف 
جتنب اســتحداث حاالت ميكن أن تؤثر ســلبا على األنشــطة الفضــائية للدول األخرى. وأعرب أيضــا 

هذا النهج يتوافق مع أحكام معاهدة الفضـــــاء اخلارجي وتوصـــــيات فريق اخلرباء  أنَّعن رأي مفاده 
  ). A/68/189لثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي (احلكوميني املعين بتدابري كفالة الشفافية وبناء ا

ألغراض السلمية، ورأت بعض الوفود أنَّ الفضاء اخلارجي ينبغي أن ُيستخدم حصريًّا يف ا  -٣٤
كرت ك األغراض. وذوأنه ينبغي التماس مجيع الوسائل القانونية للحفاظ على الفضاء اخلارجي لتل

أن يكون الفضاء اخلارجي  بدًاأتلك الوفود أيضًا أنه يتعني على املجتمع الدويل اإلقرار بأنه ال جيوز 
 تكن تشمل نشر ملمسرحا لبدء أنشطة عدائية أو تطوير األنشطة من هذا القبيل، سواء أكانت أم 

  أسلحة من أي نوع. 
ستدامة  -٣٥ خلارجي يف األمد اأنشطة الفضاء  ورأت بعض الوفود أنَّ املبادئ التوجيهية بشأن ا

دامات تكنولوجيا الفضــاء البعيد ينبغي أالَّ تصــبح أداة تســتخدمها البلدان اليت تدير يف العادة اســتخ
مها كأداة لفرض قيود على الدول األخرى اليت تصـــــبو إىل تطوير تكنولوجيا فضـــــائية واســـــتخد

  أساسية لتحسني الظروف املعيشية لسكاهنا. 
اعتماد أي مبادئ توجيهية بشــــأن اســــتدامة أنشــــطة الفضــــاء  أنَّرأي مفاده  وأعرب عن  -٣٦

اخلارجي يف األمد البعيد ينبغي أن يســـتند إىل واقع التطور التكنولوجي والتطبيقات الفضـــائية، مع 
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مراعاة شــواغل مجيع األطراف بشــكل كامل، وخباصــة احتياجات البلدان النامية عند املشــاركة يف 
  ة وتطوير الصناعات الفضائية هبا. األنشطة الفضائي

اء اخلارجي يف املبادئ التوجيهية بشــأن اســتدامة أنشــطة الفضــ أنَّوأعرب عن رأي مفاده   -٣٧
ـــــيلة فعالة ل ـــــجيع الربامج البحثية األمد البعيد تربز أمهية التعاون الدويل ونقل التكنولوجيا كوس تش

  وتطوير قدرات قطاع الفضاء. 
ا، مًّتا ًايل جتســيدد املبادئ التوجيهية للتعاون الدوســِّ ه ضــرورة أن جتوأعرب عن رأي مفاد  -٣٨

  يف رؤيتها وروحها، مبادئ املساواة واالنفتاح وعدم اإلقصاء وعدم التمييز. 
ثائق التشـــــريعية أو جمموعة املبادئ التوجيهية، مثلها مثل ســـــائر الو أنَّورأى أحد الوفود   -٣٩

ل ينبغي أن يكون من املعيارية أو التنظيمية، ال ينبغي أن تظل جامدة يف الشــكل الذي تصــدر به، ب
د يكون من املســـــوغ املفهوم أهنا ســـــتظل قابلة للتعديل أو التنقيح. ورأى ذلك الوفد أيضـــــًا أنه ق

هور إمكانيات ظالترتيبات القائمة واقتراح حلول جديدة للمشاكل يف حال  إدخال حتسينات على
ذه املقترحات ه أنَّجديدة لتســـوية املشـــاكل القائمة أو ظهور حتديات جديدة، واألهم من ذلك، 
  ستؤدي إىل النجاح إذا صيغت باستخدام معايري موضوعية رشيدة وحمددة بدقة. 

ست  -٤٠ شباط/فوأقرَّت اللجنة الفرعية يف جل رباير، تقرير الفريق ها [...]، املعقودة يف [...] 
 املرفق [...] يفالعامل املعين باســــــتدامة أنشــــــطة الفضـــــــاء اخلارجي يف األمد البعيد، الوارد 

  التقرير.  هبذا
 


