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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  يف األغراض السلمية 

  قانونيةاللجنة الفرعية ال
  واخلمسون الثامنةالدورة 

        ٢٠١٩ نيسان/أبريل ١٢-١فيينا، 
      حة)" وخطة تنفيذها (صيغة منق٢٠٣٠َّمشروع هيكل خطة "الفضاء     
    "٢٠٣٠مة من مكتب الفريق العامل املعين خبطة "الفضاء ورقة عمل مقدَّ    

وفقًا ملا قرَّرته جلنة اســــــتخدام الفضــــــاء اخلارجي يف األغراض الســــــلمية يف دورهتا احلادية   -١
‘" ٢٠٣٠الفضـــــــاء ’والســــــتني بشـــــــأن تضــــــمني جـدول أعمـاهلـا بنـدًا جـديـدًا عنوانـه "خطـة 

)A/73/20،  يف إطار ٢٠٣٠العامل املعين خبطة "الفضــــــاء نشــــــئ الفريق )، ُأ٣٦٠و ٣٥٩الفقرتان "
  .البند من جدول األعمال، وسوف جيتمع أثناء الدورة الثامنة واخلمسني للجنة الفرعية القانونية  هذا
(األردن)،   ويرأس الفريق العامل أعضاء املكتب، الذي يتألف من الرئيس، عوين حممد اخلصاونة  -٢

ــــــاباتيين ونائيب الرئيس، ماريا أســــــونتا أتشــــــيلي دورين بروناريو (رومانيا)، -(إيطاليا) ودوميترو س
  من مكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة العامة.  مبساعدة

" وخطة تنفيذها، مبوجب الوالية الواردة يف قرار ٢٠٣٠وسيضع الفريق العامل خطة "الفضاء   -٣
املعنون "الذكرى السنوية اخلمسون ملؤمتر األمم املتحدة األول املعين باستكشاف  ٧٣/٦اجلمعية العامة 

   .املستدامة" الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية: الفضاء باعتباره حمركًا للتنمية
 املعقودةدسة واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية، واجتمع الفريق العامل أثناء الدورة السا  -٤

، خالل اجللســات العامة واملشــاورات غري الرمسية، بغرض تبادل ٢٠١٩شــباط/فرباير  ٢٢إىل  ١١من 
ــة اقتراح مقدم من مكتب ٢٠٣٠األفكار بشــأن خطة "الفضــاء  ــتقبل، ومناقش " وخطة تنفيذها يف املس

" حبيث يكون مبثابة وثيقة إرشـــادية توجه ٢٠٣٠طة "الفضـــاء الفريق العامل بشـــأن مشـــروع هيكل خ
  ." وخطة تنفيذها٢٠٣٠العمل الذي سيضطلع به الفريق العامل لوضع خطة "الفضاء 
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" وخطة ٢٠٣٠هليكل خطة "الفضــــاء  ثًاحمد عًارد يف املرفق ورقة عمل تتضــــمن مشــــروتو  -٥
سادسة واخلمسني للجنة الفرعية  تنفيذها، أعدها املكتب تبعًا للمناقشات اليت جرت خالل الدورة ال

   " وخطة تنفيذها.٢٠٣٠وستوفر ورقة العمل إرشادات بشأن وضع خطة "الفضاء . العلمية والتقنية
ت به من أعمال بناءة، ويشــري إىل أن ويود املكتب أن يعرب عن امتنانه للوفود ملا اضــطلع  -٦

ستخدم بغرض إعداد خطة "الفضاء اهليكل مشروع  هو وثيقة عمل يقصد منها أن تكون مرجعا ي
ومن املســــلم به أنه يتعني على الفريق العامل احلفاظ على قدر من املرونة . " وخطة تنفيذها٢٠٣٠

  لوثيقة.لخالل صوغه 
إىل التوجيهات املتلقاة، بإعداد املسودة  املكتب، استنادًاواتفق الفريق العامل على أن يقوم   -٧

" وخطة تنفيذها بقصــد تقدميها إىل الفريق العامل من أجل النظر فيها ٢٠٣٠األوىل خلطة "الفضــاء 
   خالل اجتماعاته أثناء الدورة الثامنة واخلمسني للجنة الفرعية القانونية.
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  املرفق
      وخطة تنفيذها" ٢٠٣٠مشروع هيكل خطة "الفضاء     

  ملحتوياتا

 مةمقدِّ  -أوًال

 الرؤية االستراتيجية  -ثانيًا

 األهداف العامة  -ثالثًا

  خطة التنفيذ  -رابعًا
  

* *** *  

    مةمقدِّ  -أوًال  
بعد مرور مخســني عامًا على مؤمتر األمم املتحدة األول املعين باســتكشــاف الفضــاء اخلارجي   -١

اليونيسبيس)، اجتمعت الدول األعضاء يف األمم املتحدة واألوساط واستخدامه يف األغراض السلمية (
نا يومي  ية يف فيي لدول ية ا يه  ٢١و ٢٠الفضـــــــائ ، يف إطار اجلزء الرفيع املســــــتوى ٢٠١٨حزيران/يون

عامًا من اإلجنازات يف جمال استكشاف الفضاء واستخدامه  ٥٠، الستعراض أكثر من ٥٠لليونيسبيس+
اســـتخدام الفضـــاء اخلارجي يف األغراض الســـلمية يف احلوكمة العاملية  ورســـم مســـتقبل مســـامهة جلنة

   )١(.ألنشطة الفضاء اخلارجي
، ٢٠١٨تشــــــرين األول/أكتوبر  ٢٦خ املؤرَّ ٧٣/٦والحظت اجلمعية العامة، يف قرارها   -٢
أفضـــى إىل  ٥٠التحضـــريية واجلزء الرفيع املســـتوى لليونيســـبيس+التقدير، أنَّ كالًّ من العملية  مع

صــدور وثائق هتدف إىل بلورة رؤية شــاملة وجامعة وذات توجه اســتراتيجي بشــأن تعزيز التعاون 
الدويل يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، حيث يعترب الفضاء 

  تعلق بتحقيق أهداف التنمية املستدامة لصاحل مجيع البلدان.حمرِّكًا رئيسيًّا ومسامهًا فيما ي
" ٢٠٣٠، دعت اجلمعية العامة اللجنة إىل مواصلة وضع خطة "الفضاء أيضًاذلك القرار  ويف  -٣

بنتائج أعماهلا لكي تنظر  هتا، وإىل موافا٥٠وخطة تنفيذها، على أســـــاس نتائج عملية اليونيســـــبيس+
  .٢٠٢٠دورهتا اخلامسة والسبعني يف عام  فيها اجلمعية يف

    
    الرؤية االستراتيجية  -ثانيًا  

أثرى اســـتكشـــاف الفضـــاء اخلارجي واســـتخدامه يف األغراض الســـلمية جمموع معارفنا   -٤
وقد أصــــبحت علوم وتكنولوجيا الفضــــاء عنصــــرا  وأحدث ثورة يف احلياة على كوكب األرض.

سية.ا يف حياتنا اليومية، وهي جوهريًّ وحيث  تتيح لكوكب األرض وفرة من املنافع الفريدة واألسا

__________ 
 .A/AC.105/1137انظر الوثيقة   )١(  
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يف مساعي استكشاف الفضاء، سيظل الفضاء مصدرا لإلهلام  دمًامتضي األوساط املعنية بالفضاء ُق
   واالبتكار ويوفر تطبيقات فعلية خلري البشرية.

ــــــوف تؤكِّد خطة "الفضــــــاء   -٥ به جلنة  الدور الفريد الذي تضــــــطلعدًا " جمد٢٠٣٠َّوس
وجلنتها الفرعية القانونية وجلنتها الفرعية العلمية اســـتخدام الفضـــاء اخلارجي يف األغراض الســـلمية 

، بدعم من مكتب شــــؤون الفضــــاء اخلارجي التابع لألمانة، باعتبارها منابر فريدة للتعاون والتقنية
الســلمية، واحلوكمة العاملية الدويل يف جمال اســتكشــاف الفضــاء اخلارجي واســتخدامه يف األغراض 

ألنشــطة الفضــاء اخلارجي، وتطوير القانون الدويل للفضــاء، وتعزيز احلوار فيما بني الدول املرتادة 
للفضـــاء والدول احلديثة العهد بارتياد الفضـــاء، وتشـــجيع توســـيع دائرة مشـــاركة مجيع البلدان يف 

  رات.األنشطة الفضائية، مبا يف ذلك من خالل أنشطة بناء القد
، نيتالفرعيومتلك جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، إىل جانب جلنتيها   -٦

تارخييًّا متميزًا يف إنشــــاء النظام القانوين الدويل الذي حيكم أنشــــطة الفضــــاء اخلارجي  ســــجالًّ
ا الدول ويف إطار هذا النظام، تزدهر أنشــــــطة الفضــــــاء اخلارجي اليت تقوم هب .هتعزيز تطوير ويف

تســـهم علوم وتكنولوجيا الفضـــاء  ،من مثوواملنظمات احلكومية الدولية والكيانات غري احلكومية، 
  .وتطبيقاهتما إسهامًا هائًال يف النمو االقتصادي ويف حتسني نوعية احلياة يف مجيع أحناء العامل

 وتعزيزيد تأك" كاستراتيجية استشرافية شاملة إلعادة ٢٠٣٠ضعت خطة "الفضاء ووقد   -٧
ضائية وأدوات الفضاء  شطة الف شواغل التنمية  )٢(،يف إجناز اخلطط العامليةمسامهة األن ومعاجلة 

  .املستدامة الطويلة األمد للبشرية
ضاء   -٨ ضائية ذات أمهية كبرية يف حتقيق ٢٠٣٠وينبغي خلطة "الف " أن تربهن أن األدوات الف

 وتوعيةوأهدافها وغاياهتا،  ٢٠٣٠خطط التنمية العاملية، وال ســـــيما خطة التنمية املســـــتدامة لعام 
، ، على حنو مباشـــر، بوصـــفها عوامل متكينية وقوى دافعة للتنمية املســـتدامةاملجتمع الدويل باألمر

وغري مباشــــر، بتوفري البيانات األســــاســــية للمؤشــــرات اليت ترصــــد التقدم املحرز حنو حتقيق خطة 
والتزامات الدول األطراف  ٢٠٣٠-٢٠١٥وإطار ســنداي للحد من خماطر الكوارث  ٢٠٣٠  عام

   )٣(.يف اتفاق باريس
يف أنشطة الفضاء معاجلة التحديات والفرص اجلديدة " إىل ٢٠٣٠وهتدف خطة "الفضاء   -٩

اخلارجي مع ظهور تكنولوجيات جديدة والزيادة املتنامية يف عدد املشـــاركني املضـــطلعني بأنشـــطة 
تدعيم التعاون بني الدول األعضــــاء وكيانات على اخلطة وينبغي أن تشــــجع  .الفضــــاء اخلارجي

قطاع الصـــناعة األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، وكيانات 
  .صوالقطاع اخلا

__________ 
، ٢٠٣٠-٢٠١٥، وإطار سنداي للحد من خماطر الكوارث للفترة ٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام   )٢(  

 باريس.  واتفاق
املسامهة اليت توفرها التكنولوجيات والتطبيقات الفضائية يف هذا الصدد حبيث ميكن تقدمي أمثلة حمددة على   )٣(  

تبني جبالء للجميع، مبا يف ذلك املجتمع غري الفضائي، أمهية علوم وتكنولوجيا الفضاء يف إتاحة املنافع 
 االجتماعية واالقتصادية للجميع.
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يف جمال اســـتكشـــاف الفضـــاء تعزيز التعاون الدويل تســـهم اخلطة يف  ومن مث، فســـوف  -١٠
مع مراعاة اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية واحلوكمة العاملية ألنشطة الفضاء اخلارجي، 

للمســتقبل يف جمال  كما ســتســهم يف حتقيق رؤية مشــتركة .ةاالحتياجات اخلاصــة للبلدان النامي
. اســتكشــاف الفضــاء اخلارجي واســتخدامه يف األغراض الســلمية ملنفعة ومصــلحة البشــرية مجعاء

وسوف هتدف إىل حفز الشباب وتعزيز التنوع ومشاركة املرأة يف قطاع الفضاء ويف جماالت العلم 
   .والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات

بيئة تشــغيلية ية كفالة أن يظل الفضــاء اخلارجي " بأمه٢٠٣٠وســوف تقرُّ خطة "الفضــاء   -١١
وصــــاحلة لالســــتخدام من جانب األجيال احلالية واملقبلة، مبا يتَّســــق مع املبادئ مســــتقرة وآمنة 

الراسخة الواردة يف معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء 
ضــــمان احلاجة إىل  أيضــــًاوســــتتناول . ســــماوية األخرىذلك القمر واألجرام ال يف اخلارجي، مبا

خباصــة ضــرورة معاجلة التحدي الكبري الذي و، اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلارجي يف األمد البعيد
  .ميثله احلطام الفضائي

أمهية احلوكمة العاملية ألنشـــطة الفضـــاء " على ٢٠٣٠وينبغي أن تشـــدد خطة "الفضـــاء   -١٢
القانون الدويل، مبا يف ذلك معاهدات األمم املتحدة ومبادئها املتعلقة بالفضاء ، استنادا إىل اخلارجي

وعلى وجه . اخلارجي وقرارات اجلمعية العامة ذات الصــــــلة وإســــــهام اللجنة يف حتقيق هذه الغاية
اخلصــــوص، فإن معاهدة الفضــــاء اخلارجي هي حجر الزاوية يف النظام القانوين الدويل الذي حيكم 

سية للقانون الدويل للفضاء وستظل توفر إطارًا  ء اخلارجي،أنشطة الفضا فهي جتسد املبادئ األسا
وينبغي تشـــجيع إضـــفاء الصـــبغة العاملية على . ال غىن عنه لالضـــطالع بأنشـــطة الفضـــاء اخلارجي

  .اًالمعاهدة الفضاء اخلارجي وتنفيذها تنفيذًا فعَّ
مواصلة تنسيق اجلهود بغرض تعزيز  " أن تشجع اللجنة على٢٠٣٠وينبغي خلطة "الفضاء   -١٣

تنفيذ معاهدات األمم املتحدة ومبادئها املتعلقة بالفضــــــاء اخلارجي وينبغي أن تســــــتكمل القانون 
  .ةالفضائي الدويل القائم، عند االقتضاء، من أجل التصدي للقضايا الناشئ

ــــوف هتدف خطة "الفضــــاء   -١٤ ــــديد على احلاجة إىل ٢٠٣٠وس ــــيق تعزيز التن" إىل التش س
، مبساعدة والترابط بني جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وجلنتيها الفرعيتني

من مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، فيما يتعلق بتناول بنود جدول األعمال اخلاصة بكل منها على 
  حنو جامع وشامل جيمع بني األبعاد العلمية والتقنية والقانونية والسياساتية.

    
    األهداف العامة  -ثالثًا  

 ٥٠السبع لليونيسبيس+ ، على أنَّ األولويات املواضيعية٧٣/٦دت اجلمعية العامة، يف قرارها أكَّ  -١٥
متثل هنجًا شـــامًال لتناول املجاالت الرئيســـية اليت حتدد معًا األهداف األســـاســـية للعمل املســـتقبلي للجنة 
شؤون الفضاء اخلارجي يف  استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وجلنتيها الفرعيتني ومكتب 

)، ١ار يف جمال الفضـــاء (األولوية املواضـــيعية جماالت الشـــراكة العاملية من أجل االســـتكشـــاف واالبتك
واملنظورات احلالية واملســـــتقبلية للنظام القانوين للفضـــــاء اخلارجي واحلوكمة العاملية للفضـــــاء (األولوية 

)، ٣)، وتعزيز تبادل املعلومات عن األجســــام واألحداث الفضــــائية (األولوية املواضــــيعية ٢املواضــــيعية 
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)، وتعزيز التعاون الفضــائي من أجل ٤س الفضــاء (األولوية املواضــيعية ووضــع إطار دويل خلدمات طق
)، والتعاون الدويل من أجل خفض االنبعاثات وتعزيز قدرة ٥الصــــــحة العاملية (األولوية املواضــــــيعية 

)، وبناء القدرات من أجل القرن احلادي والعشــــــرين ٦املجتمعات على التأقلم (األولوية املواضــــــيعية 
   .)٧واضيعية (األولوية امل

ــيًا مع الركائز األربع املحددة، أي اقتصــاد الفضــاء   -١٦ وميكن صــوغ أربعة أهداف عامة متاش
   .وجمتمع الفضاء وتيسُّر الوصول إىل الفضاء ودبلوماسية الفضاء

ــبيل   -١٧ ــتكمال كل من األهداف العامة األربعة بعدد من األهداف، تســتند على س ويتعني اس
املثال ال احلصــر إىل نتائج العمل يف إطار األولويات املواضــيعية الســبع واألهداف واآلليات ووثائق 

   .ة، هبدف اإلسهام يف حتقيق أهداف التنمية املستدام٥٠املعلومات األساسية املتعلقة باليونيسبيس+
    

     اقتصاد الفضاء  -ألف  
: تعزيز الفوائد االقتصــادية املســتمدة من الفضــاء وتعزيز دور قطاع الفضــاء بوصــفه ١[اهلدف 

  حمركًا رئيسيًّا للتنمية املستدامة]
    

    الفضاء جمتمع  -ءبا  
: النهوض بالفوائد املجتمعية لألنشــطة املتصــلة بالفضــاء واالســتفادة على النحو األفضـل ٢ [اهلدف

  من تكنولوجيات الفضاء واخلدمات والتطبيقات الفضائية من أجل حتسني نوعية احلياة]
    

     الفضاء إىل الوصول تيسُّر  -مجي  
: حتسني وصول اجلميع إىل الفضاء وضمان انتفاع مجيع البلدان اجتماعيًّا واقتصاديًّا ٣ [اهلدف

واملنتجات الفضـــــائية، مما خيدم من تطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضـــــاء والبيانات واملعلومات 
  أهداف التنمية املستدامة]

    
     دبلوماسية الفضاء  -دال  

: بناء الشــراكات وتعزيز التعاون الدويل يف اســتخدام الفضــاء اخلارجي يف األغراض ٤[اهلدف 
  السلمية]

    
    خطة التنفيذ  -رابعًا  

"، وســوف ٢٠٣٠خطة التنفيذ على حنو يتوافق مع أهداف خطة "الفضــاء  هتيكلســوف   -١٨
م اآلليات واملبادرات القائمة للجنة اســـتخدام الفضـــاء اخلارجي يف األغراض الســـلمية ومكتب يِّتق

  .يًااستشراف ًارشؤون الفضاء اخلارجي، وسوف تتضمن منظو
وإطالع اجلمعية العامة على ، ٢٠٢٥وميكن إجراء تقييم منتصـــف املدة لتنفيذ اخلطة يف عام   -١٩

  .حققة يف إطار األهدافتنتائجه عن طريق اللجنة، مع مراعاة اإلطار الزمين املتصل باملنجزات امل
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" وخطة تنفيذها بالدرجة األوىل على عاتق ٢٠٣٠وتقع مســــؤولية حتقيق خطة "الفضــــاء   -٢٠
فري خربته التقنية الدول األعضــــاء، بدعم من مكتب شــــؤون الفضــــاء اخلارجي، بوســــائل منها تو

" وخطة تنفيذها، على ٢٠٣٠وُتعلَّق األمهية، يف حتقيق خطة "الفضــــاء  .والســــياســــاتية والقانونية
الشـــراكة العاملية وتدعيم التعاون بني الدول األعضـــاء وكيانات األمم املتحدة واملنظمات احلكومية 

  .اخلاص الدولية واملنظمات غري احلكومية، وكيانات قطاع الصناعة والقطاع
 


