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 التوجه العام  
 
يتمثــل اهلــدف العــام للربنــامج يف تعزيــز التعــاون الــدويل يف تــسخري االســتخدامات          ١-٥

سـيما لـصاحل     السلمية للفضاء اخلارجي ألغراض التنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة والعلميـة، ال            
 ذات  العامــة التـشريعي للربنــامج واجتاهـه مـن قـرارات اجلمعيـة     واسـتمد الـسند   .البلـدان الناميـة  

الصلة ومقررات جلنة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية، الـيت أنـشأهتا اجلمعيـة                    
، وجلنتــها الفرعيــة القانونيــة وجلنتــها  )١٤-د (١٤٧٢ مبوجــب قرارهــا ١٩٥٩العامــة يف عــام 

ــة وهيئاهتمــا الف  ــة والتقني ــة العلمي ــةالفرعي وتــرد التوصــيات املتــصلة علــى وجــه اخلــصوص    .رعي
إعـالن   :األلفيـة الفـضائية   ”بالعمل املقرر االضطالع به يف إطار هذا الربنامج يف القرار املعنـون             

، الـــذي اختـــذه مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة الثالـــث املعـــين “فيينـــا بـــشأن الفـــضاء والتنميـــة البـــشرية
وأقرته اجلمعيـة   ) املؤمتر الثالث (راض السلمية   باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغ     

 .٥٤/٦٨العامة يف قرارها 
 التقــدم احملــرز يف تنفيــذ توصــيات ٥٩/٢واستعرضــت اجلمعيــة العامــة مبوجــب قرارهــا  ٢-٥

املـــؤمتر الثالـــث وأيـــدت خطـــة عمـــل اللجنـــة الـــواردة يف تقريرهـــا ذي الـــصلة باملوضـــوع          
)A/59/174(.      طويلـة األجـل لتحـسني اآلليـات علـى كـل مـن              وتشكل خطة العمل استراتيجية

الصعيد الوطين واإلقليمي والعاملي من أجل تطوير وتعزيز استخدام علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء             
ــة       ــة العامــة للتنميــة املــستدامة؛ وتطــوير قــدرات فــضائية عاملي وتطبيقاهتمــا لــدعم الــربامج العاملي

بــشرية علــى الــصعيد العــاملي؛ ودعــم منــسقة؛ ودعــم خطــط حمــددة لتلبيــة احتياجــات التنميــة ال 
ولدى تنفيذ تلك االستراتيجية، سـتوفر اللجنـة جـسرا بـني املـستعملني               .التنمية العامة للقدرات  

ــام بأعمــال التطــوير واخلــدمات املــستندة إىل األنــشطة      واجلهــات احملتمــل االســتعانة هبــا يف القي
دول األعضاء واملنظمـات احلكوميـة   أمانتها وال ستستفيد من الشراكات القائمة بني الفضائية، و 

 .الدولية واملنظمات الدولية غري احلكومية لتنفيذ توصيات املؤمتر الثالث
 ٦١/١١٠ومتاشــيا مــع تلــك االســتراتيجية، أنــشأت اجلمعيــة العامــة مبوجــب قرارهــا      ٣-٥

برنامج األمم املتحدة للمعلومـات الفـضائية مـن أجـل إدارة الكـوارث واالسـتجابة يف حـاالت                    
وسـيوفر الربنـامج فـرص احلـصول الـشامل علـى مجيـع أنـواع املعلومـات واخلـدمات            .لطـوارئ ا

الفضائية املتصلة بإدارة الكوارث دعما لدورة إدارة الكوارث بأكملها، حيـث سـيكون وصـلة            
شبكية للحصول على املعلومات الفضائية مـن أجـل دعـم إدارة الكـوارث، وجـسرا يـربط بـني            

ــسرا لب  أوســاط إدارة الكــوارث وا  ــضائية، ومي ــز املؤســسات،   ألوســاط الف ــدرات وتعزي ــاء الق ن
 مـع التقـدير إنـشاء       ٦١/١١١هـا   والحظـت اجلمعيـة العامـة يف قرار        .سيما يف البلدان النامية    ال

وستقوم اللجنة بتعزيـز التعـاون،       .اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية للمالحة بواسطة السواتل       
 املــسائل موضــع االهتمــام املــشترك املتــصلة باالســتخدام املــدين حــسب االقتــضاء، علــى معاجلــة
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ــضافة      ــت واخلــدمات ذات القيمــة امل ــع واملالحــة والتوقي ــد املواق ــسواتل يف حتدي واعتمــدت  .لل
 توصــيات بــشأن تعزيــز ممارســة الــدول واملنظمــات  ٦٢/١٠١اجلمعيــة العامــة مبوجــب قرارهــا  

 . يف تـسجيل األجـسام الفـضائية       )كومية الدولية املنظمات احل ( املشتركة بني احلكومات     الدولية
ــضاء اخلــارجي        ــة يف الف ــة باألجــسام املطلق ــسيق املمارســات املتعلق ــي التوصــيات إىل تن  .وترم

 املبـادئ التوجيهيـة للتخفيـف مـن احلطـام الفـضائي       ٦٢/٢١٧وأقرت اجلمعية العامة يف قرارها      
 ١١٧، الفقرتـان  A/62/20( الـسلمية   اليت اعتمدهتا جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض        

وتــبني تلــك املبــادئ التوجيهيــة الــيت ســتنفذ علــى أســاس طــوعي املمارســات   )، املرفــق١١٨و 
 .والدولية حلالية لعدد من املنظمات الوطنيةا
وسيواصــل هــذا الربنــامج تعزيــز النظــام القــانوين الــدويل الــذي يــنظم أنــشطة الفــضاء      ٤-٥

ني الظـروف لتوسـيع نطـاق التعـاون الـدويل يف جمـال اسـتخدام              اخلارجي، ممـا سـيؤدي إىل حتـس       
سيعزز تنفيـذ الربنـامج اجلهـود املبذولـة علـى كـل              كما .الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية    

ــا يف ذلــك بــني كيانــات منظومــة األمــم املتحــدة        ــوطين واإلقليمــي والعــاملي، مب ــصعيد ال مــن ال
ك لتعظــيم فوائــد اســتخدام علــوم وتكنولوجيــا  والكيانــات الدوليــة ذات الــصلة بالفــضاء، وذلــ 

 .الفضاء وتطبيقاهتما
 

زيادة تعزيـز التعـاون الـدويل بـني الـدول األعـضاء والكيانـات الدوليـة يف االضـطالع باألنـشطة :هدف املنظمة 
الفضائية لألغراض السلمية واستخدام علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء وتطبيقاهتمـا يف سـبيل حتقيـق أهـداف التنميـة

 ستدامة املتفق عليها دولياامل

 
 مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة

زيادة فهم اجملتمع الدويل وقبولـه وتنفيـذه للنظـام           )أ(
ــعته األمـــم املتحـــدة لتنظـــيم أنـــشطة    القـــانوين الـــذي وضـ

 الفضاء اخلارجي

زيــادة عــدد الــدول واملنظمــات احلكوميــة ‘١’ )أ(
ــضم إىل معاهــدات    ــيت تن ــة ال ــم املتحــدةالدولي األم

ــة  ــس املتعلقــ ــناخلمــ ــارجي أو تعلــ ــضاء اخلــ  بالفــ
 هلا قبوهلا

زيــادة عــدد الــدول واملنظمــات احلكوميــة ‘٢’ 
ــة الــيت تتخــذ إجــراءات لتنفيــذ و   أو إعمــال/الدولي

معاهدات األمم املتحدة واملبادئ اليت تنظم أنـشطة
 الفضاء اخلارجي، وسواها من القرارات

ظمــات احلكوميــةزيــادة عــدد الــدول واملن ‘٣’ 
الدولية اليت تقدم معلومات عن األجـسام الفـضائية

 يف الوقت املناسب وعلى حنو أكثر تنسيقا
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 مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة

ــوم    )ب( ــتخدام علـ ــدان علـــى اسـ ــدرات البلـ ــز قـ تعزيـ
وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتما يف اجملاالت املتصلة، علـى        

 اخلصوص، بالتنمية املستدامة

جــراءات يف جمــالزيــادة عــدد البلــدان الــيت تتخــذ إ )ب(
اســتخدام علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء وتطبيقاهتمــا لــدعم

 براجمها وأنشطتها اإلمنائية الوطنية

زيـــادة االتـــساق والتعـــاون يف األعمـــال املتعلقـــة  )ج(
ــات منظومــة األمــم املتحــدة      ــيت تقــوم هبــا كيان بالفــضاء ال
والكيانات الدولية املعنية بالفضاء يف جمال اسـتخدام علـوم        

لوجيــــا الفــــضاء وتطبيقاهتمــــا كــــأدوات للنــــهوض وتكنو
 بالتنمية البشرية وزيادة التطوير الشامل للقدرات

أو أوجـه التـآزر/زيادة عدد الشراكات و    ‘١’ )ج(
ــوعي ــسني الـ ــدة لتحـ ــم املتحـ ــات األمـ ــع منظمـ مـ
وتعزيــز القـــدرات واســتخدام علـــوم وتكنولوجيـــا

 الفضاء وتطبيقاهتما
وجـه التـآزرأو أ /زيادة عدد الشراكات و    ‘٢’ 

ــة ــة املعني ــصناعية الدولي ــدوائر ال ــات وال ــع الكيان م
بالفــــضاء لتحــــسني الــــوعي وتعزيــــز القــــدرات
 واستخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتما

زيادة عـدد اإلجـراءات املتخـذة بالتعـاون ‘٣’  
دوليـة للطاقـة الذريـة يف سـبيل وضـع          مع الوكالة ال  

التوصـــياتإطــار دويل بأســـاس تقـــين لألهـــداف و 
املتعلقة بـسالمة تطبيقـات مـصادر الطاقـة النوويـة،

 املقررة واملتوقعة حاليا يف الفضاء اخلارجي
زيــادة عــدد الكيانــات الوطنيــة واإلقليميــة ‘٤’ 

والدولية اليت تدعم املراكز اإلقليمية لتدريس علـوم
ــضاء و  ــا الفــ ــا/وتكنولوجيــ ــساهم يف براجمهــ أو تــ

 للتعليم املستمر

فهم البلدان واملنظمات الدوليـة واإلقليميـة       زيادة   )د(
ــات      ــواع املعلومـ ــع أنـ ــى مجيـ ــصول علـ ــسبل احلـ ــة لـ املعنيـ
ــدورة إدارة الكــوارث      ــا ل ــدراهتا دعم ــضائية وتطــوير ق الف

 بأكملها وإعراهبا عن القبول وااللتزام بذلك

زيادة عـدد البلـدان الـيت تطلـب املـساعدة ‘١’ )د(
لتحديــــد خطــــط وسياســــات إلدارة الكــــوارث

 باستخدام التكنولوجيا الفضائية
زيادة عدد البلـدان الـيت تطلـب الـدعم يف ‘٢’ 

ــة لتنفيـــذ أنـــشطة احلـــد مـــن جمـــال املـــشورة التقنيـ
األخطار واالستجابة حلـاالت الطـوارئ باسـتخدام

 املعلومات الفضائية
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 االستراتيجية  
 
 .نفيـذ الربنــامج يـضطلع مكتـب شـؤون الفــضاء اخلـارجي باملـسؤولية املوضــوعية عـن ت       ٥-٥

 :يما يل يف حتقيق أهداف الربنامج وتشمل االستراتيجية العامة اليت يتبعها املكتب
التــرويج لزيــادة الــوعي بالنظــام القــانوين الــدويل الــذي يــنظم أنــشطة الفــضاء     )أ( 

اخلارجي، وتعزيز القدرة على تنفيذه، مبا يف ذلك عـن طريـق وضـع تـشريعات وطنيـة يف جمـال                  
 ترويج لزيادة فرص تدريس قانون الفضاء؛الفضاء، وال

تعزيز القدرة، ال سـيما قـدرة البلـدان الناميـة، يف ميـدان تـسخري اسـتخدامات            )ب( 
وتطبيقات علوم وتكنولوجيـا الفـضاء ألغـراض التنميـة املـستدامة، وزيـادة وعـي صـناع القـرار                    

 احتياجـات اجملتمعـات يف   بالفوائد اليت حتققهـا علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء وتطبيقاهتمـا يف تلبيـة              
 جمال التنمية املستدامة؛

دعم تنفيذ توصيات املؤمتر الثالث وخباصة ما يتـصل منـها باألهـداف اإلمنائيـة                )ج( 
 املتفق عليها دوليا؛

املساعدة يف بناء توافق لآلراء بني احلكومات واألجهـزة واملنظمـات والـربامج         )د( 
نظمات احلكومية الدولية واملنظمـات غـري احلكوميـة         داخل منظومة األمم املتحدة، فضال عن امل      

 والصناعات اليت تضطلع باألنشطة املتعلقة بالفضاء؛
ــاون القائمــــة وإقامــــ     )هـ(  ــق عالقــــات التعــ ــراكات جديــــدة لتعظــــيم   توثيــ ة شــ

الفعلي للموارد وحتديـد آليـات جديـدة إلتاحـة القـدرات الفـضائية علـى حنـو أيـسر                     االستخدام
 جلميع املستخدمني؛

املــسامهة يف أهــداف اهليئــات التابعــة لألمــم املتحــدة وغــري التابعــة هلــا مبعاجلــة     )و( 
املـــسائل املتعلقـــة بقـــانون الفـــضاء وسياســـاته العامـــة واســـتخدام علـــوم وتكنولوجيـــا الفـــضاء   

 .وتطبيقاهتما
 

 الواليات التشريعية  
 قرارات اجلمعية العامة  

 خدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلميةالتعاون الدويل يف است )١٤-د( ألف ١٤٧٢

 التعاون الدويل يف استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية )١٦-د( باء ١٧٢١

 التعاون الدويل يف استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية )٢٣-د (٢٤٥٣
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 اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي)٢٩-د (٣٢٣٥القرار 

شاف الفــضاء اخلــارجيمــؤمتر األمــم املتحــدة الثــاين املعــين باستكــ      ٣٧/٩٠
 األغراض السلمية واستخدامه يف

ــم املتحــدة الثالــث املعــين باستكــ    ٥٤/٦٨ ــؤمتر األم شاف الفــضاء اخلــارجيم
 األغراض السلمية واستخدامه يف

ــين ٥٩/٢ ــث املعـ ــدة الثالـ ــم املتحـ ــؤمتر األمـ ــيات مـ ــذ توصـ ــتعراض تنفيـ اسـ
 اف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلميةباستكش

 “الدولة املُطِلقة”تطبيق مفهوم  ٥٩/١١٥

 التعاون الدويل يف استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية ٦٠/٩٩

برنامج األمم املتحدة للمعلومات الفضائية مـن أجـل إدارة الكـوارث ٦١/١١٠
 حاالت الطوارئ ابة يفواالستج

 التعاون الدويل يف استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية ٦١/١١١

املــشتركةتوصــيات بــشأن تعزيــز ممارســة الــدول واملنظمــات الدوليــة   ٦٢/١٠١
يف تـــــسجيل) املنظمـــــات احلكوميـــــة الدوليـــــة(احلكومـــــات  بـــــني

 الفضائية األجسام

 لسلميةالتعاون الدويل يف استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض ا ٦٢/٢١٧

 


