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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  السلميةيف األغراض 

  الدورة الثانية والستون
     ٢٠١٩ هحزيران/يوني ٢١-١٢فيينا، 

   " وخطة تنفيذها٢٠٣٠وىل خلطة "الفضاء مسودة أ  
  "٢٠٣٠ورقة عمل مقدَّمة من مكتب الفريق العامل املعين خبطة "الفضاء   

ضمن ورقة العمل هذه    شروعتت ضاء  ًامدجم ًام " وخطة تنفيذها، أعده ٢٠٣٠خلطة "الف
"، مبساعدة من األمانة، واستنادًا إىل املناقشات ٢٠٣٠مكتب الفريق العامل املعين خبطة "الفضاء 

اليت جرت خالل اجتماعات الفريق العامل اليت عقدت حىت اآلن، وكذلك مســــــامهات الدول 
    السلمية.األعضاء يف جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض 
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   ": الفضاء باعتباره حمركًا للتنمية املستدامة٢٠٣٠خطة "الفضاء   
   مقدمة -أوًال 

لقد كانت األمم املتحدة يف صـــلب التعاون الدويل يف األنشـــطة الفضـــائية منذ بداية عصـــر   -١
اجلمعية الفضــاء. وجاء إنشــاء جلنة اســتخدام الفضــاء اخلارجي يف األغراض الســلمية نتيجة العتراف 

بأمهية استخدام الفضاء  ١٩٥٨كانون األول/ديسمرب  ١٣ ) املؤرخ١٣-(د ١٣٤٨العامة يف قرارها 
اخلارجي يف األغراض الســلمية وبضــرورة تعزيز التعاون الدويل يف االضــطالع باألنشــطة الفضــائية؛ 

  ة دائمة.، اللجنـة بصف١٩٥٩) الصادر يف عام ١٤-(د ١٤٧٢وأنشـأت اجلمعيـة، مبوجـب القـرار 
واضطلعت اللجنة، نظرًا لواليتها الفريدة وموقعها يف صميم التعاون الدويل على استخدام   -٢

الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية واحلوكمة العاملية ألنشطة الفضاء اخلارجي، بدور رئيسي يف 
الفضـــاء اخلارجي يف تنظيم املؤمترات الثالثة األوىل من مؤمترات األمم املتحدة املعنية باســـتكشـــاف 

  . ١٩٩٩و ١٩٨٢و ١٩٦٨األغراض السلمية، اليت عقدت يف األعوام 
وبعد مرور مخســــني عامًا على مؤمتر األمم املتحدة األول املعين باســــتكشــــاف الفضــــاء   -٣

ــــــلمية (اليونيســــــبيس)، اجتمعت الدول األعضــــــاء يف  ــــــتخدامه يف األغراض الس اخلارجي واس
، ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٢١و ٢٠الفضـــــائية الدولية يف فيينا يومي  املتحدة وممثلو األوســـــاط األمم
ــــــنوية اخلمســــــني ملؤمتر األمم املتحدة األول املعين  يف إطار اجلزء الرفيع املســــــتوى للذكرى الس

)، الســتعراض ٥٠ليونيســبيس+اباســتكشــاف الفضــاء اخلارجي واســتخدامه يف األغراض الســلمية (
ستخدامه ورسم مستقبل مسامهة عامًا من اإلجنازات يف   ٥٠أكثر من  جمال استكشاف الفضاء وا

  اللجنة يف احلوكمة العاملية ألنشطة الفضاء اخلارجي.
، ٢٠١٨تشــــــرين األول/أكتوبر  ٢٦املؤرَّخ  ٧٣/٦والحظت اجلمعية العامة، يف قرارها   -٤
أفضـــى إىل  ٥٠ية التحضـــريية واجلزء الرفيع املســـتوى لليونيســـبيس+التقدير، أنَّ كالًّ من العمل 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 

  تحقيق أهداف التنمية املستدامة لصاحل مجيع البلدان.لرئيسيًّا ومسامهًا حمرِّكًا 
" ٢٠٣٠ويف هذا الصــدد، دعت اجلمعية العامة اللجنة إىل مواصــلة وضــع خطة "الفضــاء   -٥

، وإىل موافاهتا بنتائج أعماهلا لكي تنظر ٥٠وخطة تنفيذها، على أســاس نتائج عملية اليونيســبيس+
  . ٢٠٢٠السبعني يف عام و اخلامسةدورهتا  أثناءفيها 
" وخطة تنفيذها كاســـــتراتيجية ٢٠٣٠وقدمت اللجنة إىل اجلمعية العامة خطة "الفضـــــاء   -٦

استشرافية شاملة إلعادة تأكيد وتعزيز مسامهة األنشطة الفضائية وأدوات الفضاء يف إجناز اخلطط 
وتســهم اخلطة أيضــًا يف رســم  ومعاجلة شــواغل التنمية املســتدامة الطويلة األمد للبشــرية. )١(العاملية،

  املسامهة املستقبلية للجنة يف احلوكمة العاملية ألنشطة الفضاء اخلارجي. 
  

                                                                    
 باريس.  ، واتفاق٢٠٣٠-٢٠١٥الكوارث للفترة  ، وإطار سنداي للحد من خماطر٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام   )١(  
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  الرؤية االستراتيجية -ثانيًا  
حنن، الدول األعضاء يف األمم املتحدة، ُنسلِّم بأن استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه   -٧

نا  عارف قد أثرى جمموع م ــــــلمية  وأحدث ثورة يف احلياة على كوكب األرض. يف األغراض الس
جوهريًّا يف حياتنا اليومية، وهي تتيح لكوكب  ًاأصــــبحت علوم وتكنولوجيا الفضــــاء عنصــــر  وقد

األرض وفرة من املنافع الفريدة واألساسية. وحيث متضي األوساط املعنية بالفضاء ُقدمًا يف مساعي 
  البتكار ويوفر تطبيقات فعلية خلري البشرية.استكشاف الفضاء، سيظل الفضاء مصدرًا لإلهلام وا

ية،   -٨ عامل ية ذات أمهية كبرية يف حتقيق خطط التنمية ال ونشـــــــدِّد على أن األدوات الفضـــــــائ
ستدامة لعام   وال صفة  وأهدافها وغاياهتا، إما ٢٠٣٠سيما خطة التنمية امل شرة، بوصفها عوامل ب مبا

اشرة، بتوفري البيانات األساسية للمؤشرات اليت غري مب بصفة متكينية وقوى دافعة للتنمية املستدامة، أو
-٢٠١٥وإطار سنداي للحد من خماطر الكوارث  ٢٠٣٠ترصد التقدم املحرز حنو حتقيق خطة عام 

والتزامات الدول األطراف يف اتفاق باريس. ويتطلب إجناز اخلطط العاملية املذكورة حتســــني  ٢٠٣٠
  فضاء والتطبيقات والبىن التحتية الفضائية.إمكانية احلصول على البيانات املستمدة من ال

ــتخدام الفضــاء اخلارجي يف األغراض الســلمية   -٩ وُنســلِّم بالســجل التارخيي املتميز للجنة اس
وجلنتها الفرعية القانونية وجلنتها الفرعية العلمية والتقنية يف إنشـــــــاء النظام القانوين الدويل الذي 

ة تطويره. ويف إطار هذا النظام، تزدهر أنشــطة الفضــاء حيكم أنشــطة الفضــاء اخلارجي ويف مواصــل
ية، ومن مث،  نات غري احلكوم يا ية والك لدول ية ا لدول واملنظمات احلكوم هبا ا خلارجي اليت تقوم  ا
تســهم علوم وتكنولوجيا الفضــاء وتطبيقاهتا إســهامًا هائًال يف النمو االقتصــادي ويف حتســني نوعية 

  احلياة يف مجيع أحناء العامل.
ونؤكِّد جمددًا الدور الفريد الذي تضــــطلع به اللجنة وجلنتاها الفرعيتان، بدعم من مكتب  -١٠

شــــؤون الفضــــاء اخلارجي، باعتبارها منابر فريدة للتعاون الدويل يف جمال اســــتكشــــاف الفضــــاء 
اخلارجي واســتخدامه يف األغراض الســلمية، واحلوكمة العاملية ألنشــطة الفضــاء اخلارجي، وتطوير 

نون الدويل للفضاء، وتعزيز احلوار فيما بني الدول املرتادة للفضاء والدول احلديثة العهد بارتياد القا
الفضاء، وتشجيع توسيع دائرة مشاركة مجيع البلدان يف األنشطة الفضائية، مبا يف ذلك من خالل 

  أنشطة بناء القدرات.
ستنادًا إىل القانون الدويل، ونشدد على أمهية احلوكمة العاملية ألنشطة الفضاء اخلار -١١ جي، ا

مبا يف ذلك معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضـــــــاء اخلارجي، ومبادئ األمم املتحدة املتعلقة 
بالفضــاء اخلارجي، وقرارات اجلمعية العامة ذات الصــلة، وإســهامات اللجنة يف حتقيق هذه الغاية. 

حجر الزاوية يف النظام القانوين الدويل الذي  ومما له أمهية خاصــة أن معاهدة الفضــاء اخلارجي هي
وهي تتضــمن املبادئ األســاســية للقانون الدويل للفضــاء، وســتظل  حيكم أنشــطة الفضــاء اخلارجي.

ضفاء  توفر إطارًا ال غىن عنه لالضطالع بأنشطة الفضاء اخلارجي.  العاملي الطابعوينبغي تشجيع إ
  ذًا فعَّاًال.على معاهدة الفضاء اخلارجي وتنفيذها تنفي
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ونشـــجع اللجنة على مواصـــلة تنســـيق اجلهود بغرض تعزيز تنفيذ معاهدات األمم املتحدة   -١٢
ومبادئها املتعلقة بالفضــــاء اخلارجي واســــتكمال القانون الفضــــائي الدويل القائم، عند االقتضــــاء، 

  أجل التصدي للقضايا الناشئة. من
ع بأنشــــطة الفضــــاء اخلارجي مع ظهور ونلتزم بالتصــــدي للتغيريات يف إطار االضــــطال  -١٣

تكنولوجيات جديدة ومع تنامي اخنراط عدد متزايد من املشـاركني الذين ميثلون األجهزة احلكومية 
والكيانات غري احلكومية على الســواء، مبا يف ذلك القطاع الصــناعي والقطاع اخلاص، يف مشــاريع 

 هذا الصدد، نلتزم بضمان أن تواصل الستكشاف الفضاء واستخدامه وتنفيذ أنشطة فضائية. ويف
، بدعم من مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، حسب االقتضاء، االستجابة ناها الفرعيتاوجلنتاللجنة 

اســـتخدام الفضـــاء  جمال لتلك التغريات، يف ســـياق دورها بوصـــفها منابر فريدة للتعاون الدويل يف
  اخلارجي يف األغراض السلمية.

ظل الفضاء اخلارجي بيئة تشغيلية مستقرة وآمنة وصاحلة لالستخدام ونقرُّ بأمهية كفالة أن ي  -١٤
من جانب األجيال احلالية واملقبلة، مبا يتَّسق مع املبادئ الراسخة الواردة يف معاهدة املبادئ املنظمة 

ذلك القمر واألجرام  يف  ألنشـــطة الدول يف ميدان اســـتكشـــاف واســـتخدام الفضـــاء اخلارجي، مبا
ونؤكد أيضًا على احلاجة إىل ضمان استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد  السماوية األخرى.

  البعيد، وضرورة معاجلة التحدي الكبري الذي ميثله احلطام الفضائي.
وهندف إىل أن تســهم اخلطة يف تعزيز التعاون الدويل يف جمال اســتكشــاف الفضــاء اخلارجي   -١٥

العاملية ألنشطة الفضاء اخلارجي، مع مراعاة االحتياجات واستخدامه يف األغراض السلمية واحلوكمة 
اخلاصــــة للبلدان النامية. وهندف أيضــــًا إىل املســــامهة يف حتقيق رؤية مشــــتركة للمســــتقبل يف جمال 

  استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية ملنفعة ومصلحة البشرية مجعاء.
نوع ومشــــاركة املرأة يف قطاع الفضــــاء ويف جماالت وهندف إىل حفز الشــــباب وتعزيز الت  -١٦

  العلم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات. 
وهنــدف أيضـــــــًا إىل االســــــتفــادة بقــدر أكرب من التكنولوجيــات اجلــديــدة واملبتكرة، مثــل   -١٧

  ا.التكنولوجيات الفضائية وتطبيقاهتا، من أجل املسامهة يف حتسني تنفيذ واليات األمم املتحدة بأسره
 ٥٠ونشــدِّد على أن األولويات املواضــيعية الســبع اليت حددهتا اللجنة يف ســياق اليونيســبيس+  -١٨

متثل هنجًا شــامًال لتناول املجاالت الرئيســية وتعمل معًا لتحديد األهداف األســاســية للعمل املســتقبلي 
املية من أجل للجنة وجلنتيها الفرعيتني ومكتب شــــــؤون الفضــــــاء اخلارجي يف جماالت الشــــــراكة الع

)، واملنظورات احلالية واملستقبلية للنظام ١االستكشاف واالبتكار يف جمال الفضاء (األولوية املواضيعية 
)، وتعزيز تبادل املعلومات ٢القانوين للفضـــاء اخلارجي واحلوكمة العاملية للفضـــاء (األولوية املواضـــيعية 

ضيعي ضائية (األولوية املوا ضاء ٣ة عن األجسام واألحداث الف )، ووضع إطار دويل خلدمات طقس الف
)، ٥)، وتعزيز التعاون الفضـــائي من أجل الصـــحة العاملية (األولوية املواضـــيعية ٤(األولوية املواضـــيعية 

والتعـــاون الـــدويل من أجـــل خفض االنبعـــاثـــات وتعزيز قـــدرة املجتمعـــات على التـــأقلم (األولويــة 
  )٢().٧ن احلادي والعشرين (األولوية املواضيعية )، وبناء القدرات من أجل القر٦  املواضيعية

                                                                    
 .الديباجة من الرابعة والعشرون فقرةال ،٧٣/٦ قرار اجلمعية العامة  )٢(  
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" وخطة تنفيذها، ُتعلَّق األمهية ٢٠٣٠ونشدِّد أيضًا على أنه يف سياق حتقيق خطة "الفضاء   -١٩
على الشـــــراكات العاملية وتدعيم التعاون بني الدول األعضـــــاء وكيانات األمم املتحدة واملنظمات 

والقطاع اخلاص، وذلك املعين ومية، وكيانات قطاع الصناعة احلكومية الدولية واملنظمات غري احلك
لكفالة جلب فوائد الفضـــاء للجميع يف كل مكان، من خالل اجلهود املشـــتركة وباالســـتفادة من 

  اخلربات واملسامهات العملية ملختلف أصحاب املصلحة. 
  

  األهداف  -ثالثًا  
حنن، الدول األعضــاء يف األمم املتحدة، نلتزم بالعمل على حتقيق األهداف التالية، اســتنادًا   -٢٠

نِّفت األهداف املحددة يف إطار أهداف عامة،  إىل الرؤية االســـــتراتيجية املذكورة أعاله. وقد صـــــُ
الفضاء  تتمحور حول الركائز األربع املتمثلة يف اقتصاد الفضاء وجمتمع الفضاء وتيسر الوصول إىل

  ودبلوماسية الفضاء. وهذه الركائز األربع متكاملة ومتعاضدة. 
  

: تعزيز الفوائد االقتصادية املستمدة من الفضاء وتعزيز دور قطاع الفضاء ١اهلدف العام     
   كًا رئيسيًّا للتنمية املستدامةرِّبوصفه حم

  هداف التنمية املستدامة؛إذكاء الوعي بأمهية علوم وتكنولوجيا الفضاء من أجل حتقيق أ  -١-١
استحداث حلول فضائية مبتكرة من أجل التنمية االجتماعية واالقتصادية،  وتشجيعتيسري   -٢-١

  وإدماجها يف آليات تنفيذ أهداف التنمية املستدامة؛
شطة التجارية املضطلع هبا يف الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك   -٣-١ شئة عن األن تناول املسائل النا

ري األنشطة الفضائية الرامية إىل توفري دعم أفضل لتحقيق خطط التنمية العاملية وضمان من أجل تيس
اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلارجي يف األمد البعيد، مبا يف ذلك بإعداد تربير اقتصـادي للحفاظ على 

  أمان بيئة الفضاء اخلارجي واستدامتها؛
صناعة الفضاء، مع التركيز ب  -٤-١ صغرية التشجيع على تطوير  شكل خاص على املؤسسات ال

واملتوســــــطة، مبا يف ذلك من أجل زيادة االســــــتثمار يف قطاع الفضــــــاء، وإجياد فرص عمل عالية 
  تعود على القطاع غري الفضائي؛  من فوائد عرضيةلتكنولوجيات الفضائية ما لاجلودة، وتعزيز 

ن خالل تعزيز إطار للحوكمة تيســري األنشــطة الفضــائية، مبا يتســق مع القانون الدويل، م  -٥-١
  يشجع على السالمة واالبتكار؛

 مستدامتعزيز استخدام احللول الفضائية يف سياق اجلهود العاملية الرامية إىل ضمان اقتصاد   -٦-١
  ؛ أن املحيطاتبش
 تعزيز مسامهة التكنولوجيات الفضائية وتطبيقاهتا يف الزراعة املستدامة وسالمة األغذية واألمن  -٧-١
  .لغذائيا
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: تسخري إمكانات الفضاء حلل التحديات اليومية واالستفادة من االبتكارات ٢العام اهلدف     
   ذات الصلة بالفضاء من أجل حتسني نوعية احلياة

أن الفضــاء اخلارجي يوفر منظورًا فريدًا للعلماء من بالنظر إىل دعم علوم وأحباث الفضــاء   -١-٢
  حيث رصد ودراسة األرض والكون؛

تعزيز اســتخدام التطبيقات الفضــائية املتكاملة لتيســري مراقبة املناخ وتقييم خماطر الكوارث،   -٢-٢
وحتســـني نظم اإلنذار املبكر وتقدمي البيانات املطلوبة للمؤشـــرات املســـتعملة لتتبُّع التقدم املحرز يف 

  وإطار سنداي واتفاق باريس؛  ٢٠٣٠تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 
ض بدور التكنولوجيات الفضــائية يف إبراز تغري املناخ وحتليله والتصــدي له، وتيســري النهو  -٣-٢

التحول إىل جمتمعات منخفضــة االنبعاثات، وتعزيز التعاون الدويل يف هذا الصــدد، مبا يتماشــى مع 
  اآلليات واملنظمات الدولية القائمة واملعترف هبا؛

مجيع مراحل دورة إدارة الكوارث، مبا  تعزيز اســـتخدام التكنولوجيات الفضـــائية يف  -٤-٢
يف ذلك الوقاية والتخفيف والتأهب واالستجابة والتعايف وإعادة اإلعمار؛ ورصد عناصر من 

واألخطار وخماطر الكوارث واألضـــــــرار يف مناطق خمتلفة من العامل؛  خاطرللم قبيل التعرض
  وتعزيز تبادل بيانات مراقبة الكوارث؛

فضــاء، دعمًا للصــحة العاملية وحتســني اســتخدام علوم وتكنولوجيا تعزيز التعاون املتعلق بال  -٥-٢
  الفضاء وتطبيقاهتا يف ميدان الصحة العاملية؛

  تعزيز التعاون الدويل والتأهب للتصدي للمخاطر النامجة عن األجسام القريبة من األرض؛   -٦-٢
عارف العلمية تشـــــجيع اســـــتخدام التكنولوجيات الفضـــــائية وتطبيقاهتا من أجل تعزيز امل  -٧-٢

بات  غا ية، وال ملائ لدورات واملوارد ا حار، وا طات والب لك املحي مبا يف ذ ية،  ئة الطبيع بالبي قة  املتعل
  والتنوع البيولوجي هبدف اإلسهام يف اإلدارة املستدامة للموارد ومحاية النظم اإليكولوجية؛

ســــتوطنات البشــــرية تعزيز اســــتخدام التكنولوجيات الفضــــائية وتطبيقاهتا لدعم تنمية امل  -٨-٢
ا، ســواء يف احلضــر أو الريف، ورصــد مواقع التراث الثقايف واملســامهة يف ا وبيئيًّاملســتدامة اجتماعيًّ

  احلفاظ عليها.
  

: حتسني وصول اجلميع إىل الفضاء وضمان انتفاع مجيع البلدان اجتماعيًّا ٣اهلدف العام     
والبيانات واملعلومات واملنتجات الفضائية، واقتصاديًّا من تطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء 

   ومن مث دعم حتقيق أهداف التنمية املستدامة
االستفادة من إمكانات الفضاء من أجل إهلام الشباب، وزيادة مشاركة الشباب يف قطاع   -١-٣

الفضـــاء، ودعم املبادرات الوطنية والدولية اليت تبعث الشـــباب على االهتمام باألنشـــطة الفضـــائية، 
دءا من املدارس االبتدائية، وتعزيز مشـــاركتهم يف املواضـــيع الدراســـية املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا ب

  واهلندسة والرياضيات؛ 
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ــــاف الفضــــاء باعتباره حمركًا طويل األمد   -٢-٣ ــــتكش ــــاملة يف جمال اس ــــراكات الش تعزيز الش
  لالبتكار، وتعزيز التعاون الدويل يف هذا الصدد؛

لقدرات والتعليم والتدريب يف جمال علوم الفضــــــاء والتطبيقات الفضــــــائية، تعزيز بناء ا  -٣-٣
  وخصوصًا يف البلدان النامية؛ 

زيادة املعرفة بالفضـــــاء اخلارجي، مبا يف ذلك من خالل تعزيز الوصـــــول إىل بيانات علوم   -٤-٣
  الفلك والفضاء لفائدة البشرية؛

من أجل تعزيز الوصــــــول إىل البيانات تعزيز ودعم اســــــتخدام التكنولوجيات الفضــــــائية   -٥-٣
وتكنولوجيات النطاق الترددي العريض يف مجيع أحناء العامل، مع إيالء اهتمام خاص للبلدان النامية 

  واملناطق اليت ال متتلك بىن حتتية أرضية متطورة؛
 تعزيز التنوع وزيادة مشــــاركة املرأة يف األنشــــطة الفضــــائية، مبا يف ذلك عن طريق تعزيز  -٦-٣

  إمكانية مشاركة املرأة يف جماالت التعليم املتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات؛ 
زيادة الوعي مبخاطر ظواهر طقس الفضـــــاء الســـــلبية والتخفيف من تلك املخاطر بغرض   -٧-٣

لألنشطة ضمان تعزيز القدرة العاملية على الصمود أمام آثار طقس الفضاء، وحتسني التنسيق الدويل 
  املتعلقة بطقس الفضاء، مبا يف ذلك أنشطة التوعية واالتصال وبناء القدرات.

  
: بناء الشراكات وتعزيز التعاون الدويل يف جمال استخدام الفضاء اخلارجي ٤اهلدف العام     

   األغراض السلمية واحلوكمة العاملية ألنشطة الفضاء اخلارجي  يف
ـــــتخ  -١-٤ ـــــطة جلنة اس ـــــلمية وجلنتيها تعزيز دور وأنش دام الفضـــــاء اخلارجي يف األغراض الس

الفرعيتني، بدعم من مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، باعتبارها منربًا فريدًا للتعاون الدويل يف جمال 
  استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية؛

الفضـــــاء اخلارجي، وكذلك تعزيز تنفيذ الدول األطراف ملعاهدات األمم املتحدة املتعلقة ب  -٢-٤
تنفيذ املبادئ ذات الصلة وقرارات اجلمعية العامة املعنية، وتشجيع اللجنة وهيئتيها الفرعيتني، بدعم 
من مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، على مواصلة تنسيق اجلهود املبذولة يف هذا الصدد واستكمال 

  ضايا الناشئة؛ وتطوير القانون الفضائي الدويل، حسب االقتضاء، للتصدي للق
تدعيم بناء القدرات واملســــاعدة التقنية املقدمة إىل الدول األعضــــاء يف جمال قانون الفضــــاء   -٣-٤

  الدويل والسياسة الفضائية الدولية، مبا يف ذلك املساعدة املقدمة من مكتب شؤون الفضاء اخلارجي؛ 
ــــــ  -٤-٤ ــــــجل األمم املتحدة لألجس ام املطلقة يف الفضــــــاء تعزيز الدور املتعلق باحلفاظ على س

اخلارجي، املعهود به إىل مكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي، وضــمان تســجيل األجســام يف الوقت 
  املناسب وبطريقة متسقة؛

ضمان استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد واحلفاظ على بيئة الفضاء اخلارجي   -٥-٤
ــــــلمية، مبا يف ذلك من خالل الت نفيذ الطوعي للمبادئ التوجيهية بشــــــأن من أجل األغراض الس

اســـــتدامة أنشـــــطة الفضـــــاء اخلارجي يف األمد البعيد وتبادل املعلومات عن جتارهبا يف جمال تنفيذ 
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ـــتدامة أنشـــطة الفضـــاء  املبادئ، والتصـــدي للتحديات واملخاطر والتهديدات اجلديدة اليت هتدد اس
  اخلارجي يف األمد البعيد؛

لفضاء اخلارجي، متاشيًا مع اجلهود اجلارية لضمان االستدامة الطويلة تعزيز أمان عمليات ا  -٦-٤
  األجل ألنشطة الفضاء اخلارجي؛ 

تشــجيع التعاون الدويل واملبادالت بشــأن تنظيم األنشــطة التجارية واألنشــطة اليت يضــطلع   -٧-٤
ارجي يف هبا القطاع اخلاص يف الفضـــاء اخلارجي بغرض تعزيز أمان واســـتدامة أنشـــطة الفضـــاء اخل

  األمد البعيد مع تيسري تطوير الصناعة الفضائية يف الوقت نفسه؛
تعزيز تبادل املعلومات عن األجســــام واألحداث الفضــــائية، فضــــال عن مناقشــــة القواعد   -٨-٤

  ؛ ودرئهاواإلجراءات املتعلقة بالتنبؤ باالصطدامات املحتملة 
ستخدام   -٩-٤ سيق والترابط بني جلنة ا سلمية وجلنتيها تعزيز التن ضاء اخلارجي يف األغراض ال الف

  الفرعيتني، مبساعدة من مكتب شؤون الفضاء اخلارجي.
  

   خطة التنفيذ  -رابعًا  
   التوصيات  -ألف  

حســـب "، وهي موجهة، ٢٠٣٠صـــيغت التوصـــيات التالية بغرض تنفيذ خطة "الفضـــاء   -٢١
اخلارجي يف األغراض الســلمية، ومكتب  ، إىل الدول األعضــاء، وجلنة اســتخدام الفضــاءاالقتضــاء

  :بصفة عامة األوساط املعنية بالفضاءو كيانات األمم املتحدةسائر شؤون الفضاء اخلارجي، و
تعزيز الدعم القيِّم املقدَّم للدول األعضـــــاء من برنامج األمم املتحدة الســـــتخدام   (أ)  

طوارئ (برنامج ســـبايدر)، الذي املعلومات الفضـــائية يف إدارة الكوارث واالســـتجابة يف حاالت ال
يتعهده مكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي، من خالل تعزيز الربنامج ودعم األنشــطة املضــطلع هبا يف 
ــــــبايدر من التنفيذ الكامل لواليته املتمثلة يف توفري الوصــــــول إىل  إطاره من أجل متكني برنامج س

واالســـــتجابة حلاالت الطوارئ. البيانات واخلدمات الفضـــــائية من أجل احلد من خماطر الكوارث 
" واألولويتني ٢٠٣٠من خطة "الفضـــاء  ٤-٢و ٢-٢ومن شـــأن هذا أن يســـهم يف حتقيق اهلدفني 

  ؛ ٥٠من اليونيسبيس+ ٧و ٦املواضيعيتني 
تعزيز ما تقدمه املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضـــاء، املنتســـبة إىل   (ب)  

والتعليم والتدريب يف جمال علوم الفضــــاء والتطبيقات الفضــــائية، األمم املتحدة، من بناء للقدرات 
وال ســــيما للبلدان النامية، مبا يف ذلك من خالل دعم حتالف املراكز اإلقليمية. ومن شــــأن هذا أن 

  ؛ ٧واألولوية املواضيعية  ٣-٣يسهم يف حتقيق اهلدف 
ــــق للمرافق  (ج)   ــــتخدام املنس الفضــــائية يف حال  تعزيز ميثاق التعاون على حتقيق االس

وقوع كوارث طبيعية أو تكنولوجية (املعروف أيضـــــا بامليثاق الدويل بشـــــأن الفضـــــاء والكوارث 
الكربى) ومرصـــد التعايف من الكوارث التابع للجنة املعنية بســـواتل رصـــد األرض بغرض مواصـــلة 
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الطبيعية. ومن تشــجيع وتطوير املبادرات اليت هتدف إىل إتقان التعامل مع ســلســلة خماطر الكوارث 
  ؛ ٧و ٦واألولويتني املواضيعيتني  ٤-٢و ٢-٢شأن هذا أن يسهم يف حتقيق اهلدفني 

ينبغي للدول األعضــاء أن تنظر يف إنشــاء املرصــد الدويل ملناخ الفضــاء واملشــاركة   (د)  
لحاالت ل التوثيق املرجعيفيه، مع التركيز على تكامل البيانات والنماذج الفضائية واملوقعية بغرض 

شأن هذا أن يسهم يف حتقيق اهلدفني و سيناريوهات املتعلقة بأثر تغري املناخ وتقييمها. ومن   ٢-٢ال
  ؛ ٦واألولوية املواضيعية  ٣-٢و

املنتديات الرفيعة املســـتوى اليت ينظمها مكتب شـــؤون الفضـــاء اخلارجي  ترســـيخ  (ه)  
مع الدويل بشأن طائفة كأحداث سنوية منتظمة هتدف إىل ضمان استمرار احلوار بني أطراف املجت

" ودعم تنفيذها من خالل ٢٠٣٠واســــعة من املســــائل املتعلقة بالفضــــاء والتوعية خبطة "الفضــــاء 
  مشاركة مجيع اجلهات الفاعلة املعنية بالفضاء على نطاق واسع؛ 

عاون   (و)   مات والتشـــــــارك يف تعزيز الت حبمعلو ما يتعلق  ئة في االت الطوارئ واألوب
املبكر، وكذلك بشأن البارامترات البيئية؛ وحتسني إدماج البيانات واألحداث اليت تستدعي اإلنذار 

الصحية يف خطط إدارة الكوارث وأنشطة بناء القدرات يف إطار النهوض باستخدام تكنولوجيات 
 ٥-٢الفضاء يف اجلهود املبذولة يف جمال الصحة العاملية. ومن شأن هذا أن يسهم يف حتقيق اهلدف 

  ؛٥واألولوية املواضيعية 
زيادة التفاعل بني الشــبكة الدولية لإلنذار خبطر الكويكبات والفريق االســتشــاري   (ز)  

تأثريات  تأهب لل بدعم من املكتب، بغرض تعزيز ال ية واللجنة،  املعين بتخطيط البعثات الفضـــــــائ
املحتملة خلطر ارتطام األجســـام الفضـــائية القريبة من األرض. ومن شـــأن هذا أن يســـهم يف حتقيق 

  ؛٧و ٦واألولويتني املواضيعيتني  ٦-٢اهلدف 
إنشــاء آلية دولية لتعزيز التنســيق الرفيع املســتوى فيما يتعلق بطقس الفضــاء وزيادة   (ح)  

 ٧-٣القدرة العاملية على الصمود أمام آثار طقس الفضاء. ومن شأن هذا أن يسهم يف حتقيق اهلدف 
  ؛٦و ٤واألولويتني املواضيعيتني 

صل تعزيز مبادراته القائمة واجلديدة ينبغي ملكتب   (ط)   شؤون الفضاء اخلارجي أن يوا
بل الوصـــول إىل الفضـــاء للجميع، ومبادرة ٢٠٣٠دعمًا خلطة "الفضـــاء  "، ومنها مبادرة إتاحة ســـُ

الكون املفتوح، ومبادرة الفضـــاء من أجل املرأة، ومشـــروع "قانون الفضـــاء املعين باجلهات الفاعلة 
 ٣-٤و ٦-٣و ٤-٣". ومن شـــــأن هذا أن يســـــهم يف حتقيق األهداف اجلديدة يف جمال الفضـــــاء

  ؛٧و ٣و ٢و ١واألولويات املواضيعية 
ينبغي ملكتب شـــؤون الفضـــاء اخلارجي أن يقوم بتحســـني املمارســـات احلالية يف   (ي)  

جمال تســجيل األجســام الفضــائية وتبادل املعلومات على أســاس الواليات القائمة، مبا يف ذلك عن 
ذ التدابري الرامية إىل زيادة الشــــــفافية وحتســــــني كفاءة آلية التســــــجيل، وبإيفاد البعثات طريق اختا

االستشارية التقنية املنتظمة الرامية إىل تعزيز الشفافية وتدابري بناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي. 
  ؛ ٣واألولوية املواضيعية  ٤-٤ومن شأن هذا أن يسهم يف حتقيق اهلدف 
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شراكات، مبا يف ذلك مع ينبغي   (ك)   شؤون الفضاء اخلارجي أن يواصل إقامة  ملكتب 
القطاع الصــناعي والقطاع اخلاص، لتوفري فرص أوســع نطاقًا للوصــول إىل الفضــاء ألغراض العلم 
ستخدام  شطة الرامية إىل تعزيز ا واالبتكار والبحث والتطوير والتعليم وبناء القدرات، وأن ينفذ األن

حتقيق أهداف خطط التنمية العاملية،  يفالدول األعضــاء لدعم ولوجيات الفضــائية التطبيقات والتكن
مبا يف ذلك عن طريقة مبادرة "إتاحة ُسبل الوصول إىل الفضاء للجميع". ومن شأن هذا أن يسهم 

  ؛٣يف حتقيق اهلدف العام 
جلة التحديات ، ومعاجدواهاينبغي للجنة وجلنتيها الفرعيتني أن تواصــــــل إظهار   (ل)  

والفرص اجلديدة، مثل اســـــتدامة أنشـــــطة الفضـــــاء اخلارجي يف األمد البعيد، واملوارد الفضـــــائية، 
وختفيف احلطام الفضــــائي ومعاجلته، فضــــًال عن املواضــــيع املســــتجدة، مثل إدارة حركة املرور يف 

  الفضاء والدفاع الكوكيب واألمان يف الفضاء؛ 
عيتني أن تتناول بنود جدول األعمال اخلاصــة بكل منها ينبغي للجنة وجلنتيها الفر  (م)  

على حنو جامع وشــــــامل وأن تنظر يف األبعاد العلمية والتقنية والقانونية والســــــياســــــاتية على حنو 
  ؛ ٩-٤ع. ومن شأن هذا أن يسهم يف حتقيق اهلدف ُمجمَّ

ن، متاشــيًا مع ينبغي لكيانات األمم املتحدة اليت تتعامل مع الفضــاء أن تعزز التعاو  (ن)  
اجلهود املبذولة على نطاق منظومة األمم املتحدة لزيادة االتســــــاق وتوحيد األداء، مبا يف ذلك عن 
طريق توســيع نطاق شــراكات مكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي يف اإلطار العام لالجتماع املشــترك 

ع سائر كيانات بني الوكاالت بشأن أنشطة الفضاء اخلارجي، وكذلك من خالل التعاون الثنائي م
بالفضـــــــاء،  طة  ية يف جمموعة كبرية من املجاالت املرتب لدول ية ا األمم املتحدة واملنظمات احلكوم

  إطار والية كل منها.  يف
ـــجَّع الدول األعضـــاء، يف إطار تنفيذ خطة "الفضـــاء و  -٢٢ ـــامهة يف عدد من ٢٠٣٠ُتش "، على املس

  ئمة أو اليت جيري تطويرها، واالستفادة منها، ومنها ما يلي:اآلليات والربامج واملشاريع واملنابر الدولية القا
برنامج األمم املتحدة الســــتخدام املعلومات الفضــــائية يف إدارة الكوارث واالســــتجابة يف   •  

  حاالت الطوارئ
  مبادرة إتاحة ُسبل الوصول إىل الفضاء للجميع التابعة ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي  •  
ق للمرافق الفضــــائية يف حال وقوع كوارث حتقيق االســــتخدام املنســــَّ ميثاق التعاون على   •  

  طبيعية أو تكنولوجية
  مرصد التعايف من الكوارث التابع للجنة املعنية بسواتل رصد األرض   •  
  املرصد الدويل ملناخ الفضاء   •  
  مبادرة الكون املفتوح التابعة للمكتب   •  
  للمكتبمبادرة الفضاء من أجل املرأة التابعة   •  
  مشروع "قانون الفضاء املعين باجلهات الفاعلة اجلديدة يف جمال الفضاء" التابع للمكتب  •  
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والقائمة الواردة أعاله ليســت حصــرية، وميكن أن تتأســس مبادرات جديدة، مبا يف ذلك   -٢٣
  ". ٢٠٣٠بغرض مساعدة الدول األعضاء يف تنفيذ خطة "الفضاء 

  
   الشراكات   -باء  

ـــــؤ  -٢٤ " وخطة تنفيذها بالدرجة األوىل على عاتق ٢٠٣٠ولية حتقيق خطة "الفضـــــاء تقع مس
الدول األعضـــاء واللجنة، بدعم من مكتب شـــؤون الفضـــاء اخلارجي، بوســـائل منها توفري خرباهتا 

  التقنية والسياساتية والقانونية.
العاملية  " وخطة تنفيذها، على الشـــراكات٢٠٣٠وُتعلَّق األمهية، يف حتقيق خطة "الفضـــاء   -٢٥

تعــاون بني الــدول األعضـــــــاء وكيــانــات األمم املتحــدة واملنظمــات احلكوميــة الــدوليــة الوتــدعيم 
واملنظمات غري احلكومية، وكيانات قطاع الصــــــناعة والقطاع اخلاص، مع قيام اللجنة، بدعم من 

  املكتب، بدورها كمنرب دويل رئيسي يف تيسري ذلك التعاون. 
ء اخلارجي أن يكون مهيَّأ حبيث ميكن أن يكون مبثابة قناة وينبغي ملكتب شـــــؤون الفضـــــا  -٢٦

  ". ٢٠٣٠لتعزيز وتيسري استخدام احللول الفضائية يف تنفيذ خطة "الفضاء 
"، ينبغي للجنة اســتخدام الفضــاء اخلارجي يف األغراض ٢٠٣٠وبغية تنفيذ خطة "الفضــاء   -٢٧

يات املنوطة بكل منهما والتعاون الســلمية ومكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي مواصــلة الوفاء بالوال
  والتنسيق مع سائر الكيانات ذات الصلة داخل منظومة األمم املتحدة.

  
   املوارد  -جيم  

إىل االضطالع بنشاط بالتعاون الثنائي واملتعدد األطراف واإلقليمي الدول األعضاء  ُتدعى  -٢٨
مبا يف ذلك بناء القدرات، وتبادل املعلومات والدويل األوسع نطاقًا يف جمال الفضاء بأشكال خمتلفة، 

والبىن التحتية، وتطوير مشــــاريع مشــــتركة وكذلك، حســــب االقتضــــاء، إدماج التعاون يف جمال 
" ٢٠٣٠الفضـــاء مع التعاون االقتصـــادي واإلمنائي، من أجل التشـــجيع على حتقيق خطة "الفضـــاء 

   .وخطة تنفيذها
إىل التربع مبوارد من خارج امليزانية إىل احنة الدول األعضــــــاء وســــــائر اجلهات امل وُتدعى  -٢٩

"، وفقًا لقواعد ٢٠٣٠مكتب شـــــؤون الفضـــــاء اخلارجي بغرض النهوض بتنفيذ خطة "الفضـــــاء 
  املتحدة وإجراءاهتا. األمم
حث األمني العام على النظر يف كفاية املوارد اليت توفَّر ملكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي وُي  -٣٠

عه بدوره كأمانة للجنة اســتخدام الفضــاء اخلارجي يف األغراض الســلمية وجلنتيها يف إطار اضــطال
الفرعيتني، وكفالة قدرة املكتب على تنفيذ واليته بشـــــكل كامل وفعَّال، مبا يف ذلك أنشـــــطة بناء 
القدرات لفائدة الدول األعضــــاء يف جمال علوم وتكنولوجيا الفضــــاء وتطبيقاهتا، وكذلك يف جمال 

  " وخطة تنفيذها.٢٠٣٠خطة "الفضاء ضاء وسياساته، مع مراعاة قانون الف
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   استعراض التقدم املحرز -دال  
ينبغي للجنة اســتخدام الفضــاء اخلارجي يف األغراض الســلمية إدراج بند يف جدول أعمال  -٣١

شأن تنفيذ خطة "الفضاء  خرباهتاعن  بني الدول األعضاء وماتلاملعدوراهتا يتيح تبادل  ". ٢٠٣٠ب
باستعراض منتصف املدة للتقدم املحرز يف تنفيذ اخلطة، وأن  ٢٠٢٥تقوم اللجنة يف عام وينبغي أن 

  .هباستعراض هنائي لتنفيذ اخلطة، وترفع تقريرًا إىل اجلمعية العامة عن نتائج ٢٠٣٠تقوم يف عام 
  


