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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي  

 في األغراض السلمية 
 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية

 الدورة التاسعة والخمسون 
 2022شباط/فبراير  18-7فيينا،  
 * من جدول األعمال المؤقَّت 13البند  

  استدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد
  

العامل المعني باستدامة أنشطة الفضاء الخارجي  مشروع اإلطار المرجعي للفريق    
 في األمد البعيد وأساليب عمله وخطة عمله

 
ورقة عمل مقدمة من رئيس الفريق العامل المعني باستدامة أنشطة الفضاء الخارجي    

 األمد البعيد  في
أن ال ريق ال امل  الحظت لجنة اســــت داف ال اــــاي ال األجر فر األلراة اليــــتماة، فر عوألواا الرا  ة واليــــتين،

الم نر  استدامة أنشطة ال ااي ال األجر فر األمد الب يد قد او ق عتى عقد مشاوألات لير ألسماة عبر اإلنترنت  
لتماــــــر قدما فر المناقشــــــات المت تقة  ي األ  المرج ر   2021وشــــــرين الوانر/ن فمبر    24إلى  22فر ال ترة من  

(. وُ ـته إلى الريا  أن كفـ ل، عدعم من األمانة، ورجمة  123، ال قرة A/76/20وأســــــــــــــالـيه عمـت  و طـة عمـت   
إلى   2021ال ثاقة الناوجة عن المشــــــاوألات لير الرســــــماة التر ســــــت قد عبر اإلنترنت فر وشــــــرين الوانر/ن فمبر  

(. ووبين وألقـة ال مـل هـا  التقـدف المحرل   ل  125، ال قرة  A/76/20جماع التغـات الرســــــــــــــماـة ل مم المتحـدة  
، والجا ع ال حقة التر 2021المشــــــــاوألات لير الرســــــــماة التر أجريت عبر اإلنترنت فر وشــــــــرين الوانر/ن فمبر  
 عالاا الريا  لتقتيل ال ااألات النصاة البديتة لتايير إجراي المزيد من المناقشات.

  
اإلطار المرجعي للفريق العامل المعني باستدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد   

 وأساليب عمله وخطة عمله 
 

 مقدمة  - أول  
،  2019اعتمدت لجنة اســت داف ال اــاي ال األجر فر األلراة اليــتماة فر عوألواا الواناة واليــتين، فر عاف  - 1

ــاي ال األجر فر األمد الب يد     21عيباجة والمباعئ الت جيااة ال  ــطة ال اـــــــ ــتدامة أنشـــــــ ، المرفق الوانر(.  A/74/20الســـــــ
 __________ 

 * A/AC.105/C.1/L.392. 

http://undocs.org/ar/A/76/20
http://undocs.org/ar/A/76/20
http://undocs.org/ar/A/74/20
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وشـــــــــــــجـ ت التجـنة اـلدول والمنظـمات الحف مـاة اـلدولـاة عتى التط   ـ او ـاه ـوداعير ولـ ل ون ـيا هـا  المـباعئ الت جياـاة 
، A/74/20( ]، وفقا الحتااجات كل مناا وظروفاا وقدألاواا   163، ال قرة  A/74/20إلى أقصــــى حد ممفن وعمتر   

 ([. 16المرفق الوانر، ال قرة 

 اصـل ح ل الميـايل  وأشـاألت التجنة إلى أناا ينبغر أن ول ن المح ل الريايـر إلجراي ح األ مؤسـيـر مت  -2
 (.164، ال قرة A/74/20المت تقة عتن يا المباعئ الت جيااة واست راضاا  

ألت التجنة، فر الدوألة هاواا، أن ونشئ، ضمن  طة عمل  مياة، فريقًا عامً  فر إ األ عند جدول   -3 وقرَّ
ــاي ال األجر فر األمد الب يد  أعمال التجنة ال رعاة ال تماة وا ــتدامة أنشــــــطة ال اــــ ، A/74/20لتقناة المت تق  اســــ

 (.165ال قرة 

ألت التجنة أكاـا أن يت ق ال ريق ال امل عتى إ األ  المرج ر وأسـاليه عمت  و طة عمت  وأن كيـترشـد   - 4 وقرَّ
 فر هلك  ي األ ال مل التالر:

ــتدامة   ( أ  ــ ن اسـ ــع مباعئ و جيااة جديدة  شـ ــتاا والنظر فر إمفاناة وضـ ــتبانة التحدكات وعألاسـ اسـ
أنشــــــــــــــطـة ال اـــــــــــــــاي ال ـاألجر فر األمـد الب يـد. ويمفن الجاـاف عـالـك من   ل أ ـا ال ثـايق الم ج عة حـالاـ ا فر  

 ؛A/AC.105/2019/CRP.16و A/AC.105/C.1/L.367االعتباأل، ومن عيناا ال ثاقتان  

ــت اعة من التن يا ال  نر الط عر ]ولا  المتزف  وباعل  ب(  ــات والدألوة الميــــــــ ال برات والمماألســــــــ
 الت جيااة الُم تَمدة؛[ لتمباعئ 15، المرفق الوانر، ال قرة A/74/20قان نا  

ــاط الدول الحديوة ال اد   ج(  ــاما فر أوســـــــــــ إهكاي ال عر وبناي القدألات ]ونقل التلن ل جاا[، ال ســـــــــــ
 (.167، ال قرة A/74/20 األوااع ال ااي والبتدان الناماة  

، أوماماهيــــــ األان أل.  2021عوألواا الوامنة وال ميــــــين، فر عاف    وانت بت التجنة ال رعاة ال تماة والتقناة، فر  - 5
ــاي ال األجر فر األمد الب يد وععت ال ريق ال امل  ــطة ال اـــ ــتدامة أنشـــ ــا لت ريق ال امل الم نر  اســـ   الاند( أليايـــ

 (.195، ال قرة A/AC.105/1240إلى االن قاع  
  

 اإلطار المرجعي  - ثانيا  
كيترشد ال ريق ال امل  اإل األ المحدع فر وقرير لجنة است داف ال ااي ال األجر فر األلراة اليتماة  -6

 (، الاي كشمل ما يتر:167، ال قرة A/74/20عن أعمال عوألواا الواناة واليتين  

ــتبانة التحدكات   أ(   ــتدامة    اســـ ــتاا والنظر فر إمفاناة وضـــــع مباعئ و جيااة جديدة  شـــــ ن اســـ وعألاســـ
ــاي ال األجر فر األمد الب يد. ويمفن الجااف عالك من   ل أ ا ال ثايق الم ج عة حالا ا فر االعتباأل،   ــطة ال اـــ أنشـــ

 ؛ A/AC.105/2019/CRP.16و   A/AC.105/C.1/L.367ومن عيناا ال ثاقتان  

ال برات والمماألســـــــــــات والدألوة الميـــــــــــت اعة من التن يا ال  نر الط عر لتمباعئ الت جيااة   وباعل   ب(  
 الُم تَمدة؛ 

إهكاي ال عر وبناي القدألات، ال ســـــــــاما فر أوســـــــــاط الدول الحديوة ال اد  األوااع ال اـــــــــاي والبتدان    ج(  
 الناماة. 

ــاعي المبين فر ي لر   -7 ــر الو ثة لن األ اإلألشــــ ــر من ال ناصــــ ــاوية للل عنصــــ ال ريق ال امل أهماة متيــــ
 ال قرة أع  .

ــا    -8 ــتلشـ ــطة الدول فر اسـ ]ك تبر ال ريق ال امل م اهدات األمم المتحدة ومباعياا القايمة التر ونظم أنشـ
 ال ااي ال األجر واست دام  إ األا قان ناا ل .[

http://undocs.org/ar/A/74/20
http://undocs.org/ar/A/74/20
http://undocs.org/ar/A/74/20
http://undocs.org/ar/A/74/20
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/L.367
http://undocs.org/ar/A/74/20
http://undocs.org/ar/A/74/20
https://undocs.org/ar/A/AC.105/1240
http://undocs.org/ar/A/74/20
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/L.367
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 وقريرا وافاا عن استدامة أنشطة ال ااي ال األجر فر األمد الب يد يتامن ما يتر: كاع ال ريق ال امل -9

ــاات مناظرة، ومباعئ و جيااة   أ(  ــتاا، وو صـــــــ ــتبانة التحدكات القايمة وعألاســـــــ م ت مات وتاح اســـــــ
 ؛جديدة كمفن اعتماعها  ش ن استدامة أنشطة ال ااي ال األجر فر األمد الب يد

المماألسات والدألوة الميت اعة من التن يا الط عر لتمباعئ الت جيااة م ت مات عن ال برات و   ب( 
 والت صاات الم تمدة من أجل المار قدما فر ون ياها  ص ألة عمتاة؛

م ت مات وو صـــــاات  شـــــ ن أنشـــــطة عناي القدألات والت عاة،  ما فر هلك األنشـــــطة المتصـــــتة    ج( 
ــاي  عتحيــــــــــــــين الت ـاون اـلدولر فر مجـال عـناي القـدألات، مع مر  اعـاة احتـااجـات اـلدول الحـديـوة ال اـد ـ األوـااع ال اــــــــــــ

 والبتدان الناماة ع ج   اص؛

 و صاات  ش ن األنشطة واألعمال المقبتة.  ع( 
  

 أساليب العمل  - ثالثا  
ينبغر لت ريق ال امل،  جااعة الريا  وبميـــــاعدة األمانة، أن كيـــــترشـــــد فر عمت   النظاف الدا تر لتجنة   -10

ــاي ال ــاواا المتب ة. ويت ا ال ريق ال امل اســــــت داف ال اــــ ــاليه عمتاا ومماألســــ ــتماة وأســــ  األجر فر األلراة اليــــ
القراألات عت افق اآلألاي ويقــدف وقــاألير  إلى التجنــة ال رعاــة ال تماــة والتقناــة. ويجتمع ال ريق ال ــامــل   ل الــدوألات  

ــت اعة من  دمات الترجمة ــن ية لتجنة ال رعاة ال تماة والتقناة، مع االســــ ــ  ية، ويج ل ل  أن كطته منح     اليــــ الشــــ
 وقتا ل جتما  أثناي عوألات لجنة است داف ال ااي ال األجر فر األلراة اليتماة.

كج ل لت ريق ال امل أن كطته إلى التجنة ال رعاة ال تماة والتقناة أن ونيــق مع التجنة ال رعاة القان ناة  -11
 األم أل المت تقة  الميايل القان ناة.

كج ل لت ريق ال امل أن كقرأل،  ص ة استوناياة، عقد اجتماعات فاما عين الدوألات لتمار قدما فر عمت .  - 12
ــبقا فر الدوألات الرســـــماة عتى الجدول الزمنر ألي من ها  االجتماعات، ويج ل أن   ــاي ميـــ ــتت ق الدول األعاـــ وســـ

 كة عتى أوسع نطاق ممفن. كشمل الجدول فرصا لتمشاألكة عبر اإلنترنت، إن أمفن،  غاة وشجاع المشاأل 

ينظم ال ريق ال امل مناقشــــــاو  عتى نح  متيــــــتيــــــل ولير متزامن وبطريقة مت النة وحت  ااعة الريا ،   -13
 مع إي ي أهماة متياوية ومياحة لمناة عاعلة للل عنصر من عناصر اإل األ الت جيار الو ثة.

م ميـــــاهمات إلجراي مزيد من المناقشـــــات فر يدع  ال ريق ال امل الدول األعاـــــاي فر التجنة إلى وقدك  -14
 اجتماعاو .

]]ـيدع  ال ريق ال ـامـل[ ]كج ل لت ريق ال ـامـل ـ اعتـباأل  هيـية حف مـاة عولـاة أن كقرأل، وفـقا لتممـاألســــــــــــــات  -15
المتب ة لدى التجنة، عع ة[ المنظمات الدولاة واللاانات لير الحف ماة،  ما كشــــــمل األوســــــاط األواعكماة والدواير 

اة وكاانات القطا  ال اص إلى الميـــــاهمة عتقدكم الم ت مات ]ووت لى جاات االوصـــــال ال  ناة المحدعة  الصـــــناع
 ونييق ها  المياهمات[.[

 ]ويج ل التماة مياهمات و/أو مد  ت  ش ن ميايل محدعة وت تق اإل األ المرج ر لت ريق ال امل من الغير.[

وكاانات القطا  ال اص ال  ناة س   يتم الحص ل عتياا  ]من الم ا ف أن مياهمات المنظمات لير الحف ماة 
 من   ل الدول األعااي هات الصتة فر التجنة.[

]م اوضـات ال ريق ال امل هر م اوضـات حف ماة عولاة  طبا تاا، وينبغر مراعاة النظاف الدا تر لتجنة وأسـاليه 
ر التجنة أو المنظمات التر وتمتع  صـ ة  عمتاا ومماألسـاواا المتب ة فر وقدكم أي مد  ت من الدول األعاـاي ف

 المراقه الدايم لدى التجنة، وكالك المنظمات لير الحف ماة أو الدواير الصناعاة أو كاانات القطا  ال اص.[
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ــاي فر التجـنة. وـيدع  ]]الريا [ ]ال ريق ال ـامـل[ المنظمـات   ]كف ن ال ريق ال ـامـل م ت حـا لجماع الـدول األعاــــــــــــ
ــ ة المراقه والمنظمات الدولاة واللاانات لير الحف ماة،  ما فر هلك األوســــــــاط  الحف ماة الدولاة الت  ر لدياا صــــــ

األواعكماة والدواير الصـــــــــــــناعاة وكاانات القطا  ال اص، إلى الميـــــــــــــاهمة عتقدكم م ت مات وفقا لتنظاف الدا تر  
 [[.لتجنة و رايق عمتاا ومماألساواا المتب ة

  ريق ال امل.[]كشاألك االوحاع األوألوبر فر أعمال ال

 ووحجاقا لاا  الغاكة، كمفن عقد حتقات عمل   ل الدوألات و/أو فاما عين الدوألات.

 [الحالاة. 15أعنا  قبل ال قرة  16كقترح أن و ضع ال قرة ]

كق ف أليا  ال ريق ال امل، عدعم من األمانة، ع ضــــــــــع قايمة  جاات االوصــــــــــال مع كل عولة عاــــــــــ   -16
ــتة  ومراقه عايم واالحت اظ عاا ــافة إلى م اصــــــ ــير و مام الم ت مات عتى نح  أســــــــر  وأوور ف الاة،  اإلضــــــ لتايــــــ

 است داف وسايل االوصال الرسماة.

 وتاح ال ثايق الرسماة لت ريق ال امل  جماع التغات الرسماة ل مم المتحدة. -17
  

 خطة العمل المتعددة السنوات  - رابعا  
 :2026-2022ال مياة لت ترة فاما يتر  طة عمل ال ريق ال امل 

 
  2022 

 اعتماع اإل األ المرج ر لت ريق ال امل وأساليه عمت  و طة عمت  ال اصة.

 م اصتة وحديد جاات االوصال مع كل عولة عا  ]ووحديد جاات اوصال مع المراقبين الدايمين[.

]عع ة[ الدول األعاــــــــاي فر التجنة والمنظمات ]الدولاة الحف ماة ولير الحف ماة[ التر وتمتع  مركز المراقه الدايم 
 م ت مات وآألاي  ش ن ما يتر:وقدكم  إلى  أع  [،    15و   14لدى التجنة ]، ألهنا  األحفاف هات الصتة من ال قروين  

 [دف  ش ناا م ت مات وآألاي.ورع أعنا  صاغتان عديتتان لتبن ع التر ستق]
 
 [1البديل ]

وحدكات اسـتدامة أنشـطة ال اـاي ال األجر فر األمد الب يد، والم اضـاع التر سـيتناولاا ال ريق  ] أ( 
 ال امل  غاة وضع و صاات مناظرة ومباعئ و جيااة جديدة ممفنة؛

 الم تمدة؛ 21التن يا ال متر عتى كل من الص يد ال  نر والدولر لتمباعئ الت جيااة الـ  ب( 

 جا ع الت عاة وبناي القدألات.[  ج( 
 
 [2البديل ]

]وحدكات اســــــتدامة أنشــــــطة ال اــــــاي ال األجر فر األمد الب يد، والت صــــــاات المت تقة  المباعئ الت جيااة الجديدة 
ــات   والــدألوة الميــــــــــــــت ــاعة من التن يــا ال متر لتمبــاعئ الت جيااــة الم تمــدة عتى الممفنــة؛ وال برات والممــاألســـــــــــــ

ــاي   الصــــ يدين ال  نر والدولر؛ وأنشــــطة الت عاة وبناي القدألات، وال ــاما لدى الدول الحديوة ال اد  األوااع ال اــ ســ
 [والبتدان الناماة.

وآألاي[، وقدف   عا، ] شـــــــــ ن وجاألب  ]وودعاما لالك، ســـــــــاجري و مام اســـــــــتباان، عن  ريق األمانة، كطته م ت مات ] 
التن يا،  ما فر هلك التحدكات القايمة والدألوة الميــت اعة، والمباعألات الحالاة والمقبتة لت زيز ال مل عتى ون يا المباعئ  
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الت جيااة.[ ] ش ن الم اضاع ال األعة فر ال قرات ال رعاة  أ( و ب( و ج( أع  [[ ]وودعاما هلك، ساجري و مام نم هج  
ــ ة المراقه عن ون يا المباعئ الت جيااة، والتحدكات  لج  ــاي والمنظمات التر لدياا صــــ مع الم ت مات من الدول األعاــــ

هات الصـــــــتة، والمباعئ الت جيااة الجديدة الممفنة، وما يتصـــــــل عالك من جا ع لبناي القدألات. ويمفن االســـــــت اعة من  
 فر وضع النم هج واست دام .[   A/AC.105/C.1/2021/CRP.16الم ت مات ال األعة فر ال ثاقة  

 
  2023 

 .2022االستمراأل فر وقدكم الم ت مات واآلألاي، كما ه  الحال فر عاف 

 ]كق ف الريا  واألمانة عتجماع الم ت مات ال األعة ويبدأ ال ريق ال امل فر التشاوأل ووباعل اآلألاي  ش ناا.[

 اة لتت اون الدولر فر مجال عناي القدألات.[]إجراي مشاوألات[ ]وباعل لآلألاي[ ح ل إمفاناة استحداث آل]

 .[2024]وضع جدول أعمال لحتقة ال مل التر ست قد فر عاف 
 

  2024 

ــتين لتجـنة ال رعـاة ال تمـاة والتقنـاة لجمع  ]عـقد حتـقة عـمل، فر ـحدوع الم األع المـتاـحة، عتى ـهامة اـلدوألة الـحاعـكة واليـــــــــــ
ال الم ت مـــات ]عمـــا يتر:  أ( التن يـــا ال متر   الت جيااـــة  الجـــاألي م اجاتاــــا؛    21لتمبـــاعئ   الم تمـــدة؛  ب( التحـــدكـــات 

 ج( ]الت عاة و[ ال مل عتى عناي القدألات[ ] شـــ ن ما يتر:  أ( التحدكات التر و اج  اســـتدامة أنشـــطة ال اـــاي ال األجر 
عتى عناي القدألات.[ ]من أجل وحديد  الم تمدة؛  ج( ال مل    21فر األمد الب يد؛  ب( التن يا ال متر لتمباعئ الت جيااة ال 

ــتة عين البتدان الناماة والبتدان المتقدمة النم  فاما يت تق عبناي القدألات فر مجال   فرص الت اون الدولر وال ج ات ال اصــــ
 األنشطة ال ااياة اليتماة،  غاة ومفين البتدان الناماة من ون يا المباعئ الت جيااة الط عاة[[ 

ــن ات؛ ويمفن أن وركز حتقات ال مل عتى ]ونظم أوور من حتقة ع مل واحدة فر إ األ  طة ال مل المت دعة اليـــــــ
مجاالت م اضاعاة مول ولن ل جاات إلالة الحطاف ال ااير، وولن ل جاات ألصد الحطاف ال ااير، ووقيام حاالت  

 االقتران، أو عروو ك الت االوصاالت ال ااياة.[

ــ ن ون يا ا ــتة النقال ]والتحتيل[  شــــــ ــ   من ]م اصــــــ لمباعئ الت جيااة الم تمدة، ووحديد التحدكات وما كمفن وضــــــ
 مباعئ و جيااة جديدة ]و/أو وحديو  من المباعئ القايمة[، و]إجراي مناقشات ح ل[ ]ال مل عتى[ عناي القدألات.

 []إمفاناة االو اق[ ]االو اق[ عتى آلاة لتت اون الدولر فر مجال عناي القدألات.]

]الجااف   متاة وجماع أولاة لتنتايج[ ]المت تقة  فل مما يتر:  أ( المماألســات ال اــتى فر    عن النتايج[ ]]إعداع وقرير أولر 
ون يا المباعئ الت جيااة لتيـااسـات ال  ناة واأل ر التنظاماة ل نشـطة ال اـاياة، ووحتيل التحدكات، والمباعئ الت جيااة  

ــات   ــتى فر ون يا المباعئ الت جيااة المت تقة   مان ال متاات  الجديدة الممفنة من أجل النظر فياا؛  ب( المماألســـــ ال اـــــ
ال اــــــــــاياة واســــــــــتدامتاا،  ما فر هلك الج انه المتصــــــــــتة   عمال البحل والتط ير ال تمر والتقنر، ووحتيل التحدكات،  

ج األولاة المت تقة  والمباعئ الت جيااة الجديدة الممفنة من أجل النظر فياا[ ]عتى أن كيــــت عه ]التقرير[ ]التجماع[ النتاي 
  التن يا والتحدكات القايمة وما يتصل عالك من مباعئ و جيااة جديدة ممفنة، وبناي القدألات[.[ 

]ك رة الريا  عتى التجنة ال رعاة ال تماة والتقناة، فر عوألواا الحاعكة واليتين، مشرو  وقرير كجمع الم ت مات 
وباعل اآلألاي فر هاا الش ن من أجل ما يتر:  أ( االو اق عتى  واآلألاي ال األعة. وس   ويتمر المشاوألات وعمتاات

التحدكات المتصــــــتة  اســــــتدامة أنشــــــطة ال اــــــاي ال األجر فر األمد الب يد ووضــــــع مباعئ و جيااة جديدة ممفنة 
ــ ن ون يا المباعئ الت جيااة ال ــاات  شــــ ــاات أ رى؛  ب( االو اق عتى و صــــ الم تمدة عتى الصــــــ يدين  21وو صــــ

 دولر؛  ج( االو اق عتى و صاات  ش ن و زيز الت عاة وبناي القدألات.[ال  نر وال
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]الريا [ مشــــــرو  وقرير لينظر فا  ال ريق ال امل أثناي الدوألة الواناة واليــــــتين لتجنة ال رعاة ال تماة   ]ك د[ ]ينقح[
ــت رة ال ريق ال امل ويناقة النتايج ال األعة فر مشــــــــــرو  التقري  ر األولر ويدمج فا  أي والتقناة. ]وســــــــــ   كيــــــــ

ــافاة   ــت داف الم ت مات واآلألاي اإلضــــــ ــافاة مقدمة، وينقح الريا  النتايج المت تقة  التن يا  اســــــ م ت مات وآألاي إضــــــ
 المقدمة.[ وو د صاغة منقحة من مشرو  التقرير للر ونظر فياا التجنة فر عوألواا الوامنة واليتين.[

ظر فا  التجنة ال رعاة ال تماة والتقناة فر عوألواا الواناة واليـــــتين يتاـــــمن ما ون  للر]ك د الريا  مشـــــرو  وقرير  
ــتدامة أنشـــــــــــــطة   يتر:  أ( وجما ا لتم ت مات واآلألاي ال األعة؛  ب( قايمة  التحدكات المت ق عتياا التر و اج  اســـــــــــ

ــاات وت تق عتن يا المباعئ الت جيااة  ــاأليع و صـــــ ــاي ال األجر فر األمد الب يد؛  ج( مشـــــ المت ق عتياا    21الال اـــــ
ــاأليع المباعئ الت جيااة   ــ ن مشــــــ ــاوألات  شــــــ ــ يدين ال  نر والدولر والت عاة وبناي القدألات. وي قاد مشــــــ عتى الصــــــ
الجديدة والت صــــاات األ رى المت تقة  التحدكات التر و اج  اســــتدامة أنشــــطة ال اــــاي ال األجر فر األمد الب يد، 

 المشاأل إلياا فر البند  ج( أع  .[وي ااصل المشاوألات  ش ن مشاأليع الت صاات 
 

  2026 

كقدف ال ريق ال امل وقرير  النااير إلى التجنة ال رعاة ال تماة والتقناة فر عوألواا الوالوة واليــتين، وســ   يتاــمن  
 ما يتر:

م ت مات وتاح اسـتبانة التحدكات وعألاسـتاا، وو صـاات مناظرة، ومباعئ و جيااة جديدة كمفن    أ( 
 ؛اعتماعها  ش ن استدامة أنشطة ال ااي ال األجر فر األمد الب يد

م ت مات عن ال برات والمماألسات والدألوة الميت اعة من التن يا الط عر لتمباعئ الت جيااة   ب( 
 والت صاات الم تمدة من أجل المار قدما فر ون ياها عمتاا؛

ــطة عناي القدألات    ج(  ــ ن أنشـــــ ــاات  شـــــ ــطة المت تقة م ت مات وو صـــــ ــمل األنشـــــ والت عاة،  ما كشـــــ
ــاي   عتحيــــــــــــــين الت ـاون اـلدولر فر مجـال عـناي القـدألات، مع مراعـاة احتـااجـات اـلدول الحـديـوة ال اـد ـ األوـااع ال اــــــــــــ

 والبتدان الناماة ع ج   اص؛

 و صاات  ش ن األنشطة واألعمال المقبتة.  ع( 

 


