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   جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  األغراض السلمية يف

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة السادسة واخلمسون

  ٢٠١٩شباط/فرباير  ٢٢-١١فيينا، 

  

     
م من مكتب دَّ"، مق٢٠٣٠اقتراح بشأن مشروع هيكل خطة "الفضاء  

  "٢٠٣٠الفريق العامل املعين خبطة "الفضاء 
    
    "٢٠٣٠طة "الفضاء ورقة عمل مقدمة من مكتب الفريق العامل املعين خب 

الفضـــاء اخلارجي يف األغراض الســـلمية يف دورهتا احلادية  اســـتخدام جلنةملا قرَّرته  وفقًا -١
ــــــتني " ‘٢٠٣٠الفضــــــاء ’عنوانه "خطة  جديدًا جدول أعماهلا بندًا بشــــــأن تضــــــمني والس

)A/73/20،   يف ٢٠٣٠أنشئ الفريق العامل املعين خبطة "الفضاء  )،٣٦٣إىل  ٣٥٨الفقرات من "
إطار هذا البند من جدول األعمال، وســــوف جيتمع أثناء الدورة الســــادســــة واخلمســــني للجنة 

  الفرعية العلمية والتقنية.
ما بني الدورات يف فترة  " اجتماعًا٢٠٣٠وقد عقد الفريق العامل املعين خبطة "الفضـــاء  -٢

، الفقرتان A/73/20اللجنة ( ملا قرَّرته ، وفقًا٢٠١٨تشـــرين األول/أكتوبر  ١٢إىل  ٨يف فيينا من 
خطة عمله وطرائق العمل اليت ســيتبعها، وهي متاحة على صــفحة  وضــع)، هبدف ٣٦٢و ٣٦١

  شبكية خمصصة للفريق العامل.
املعنون "الذكرى  ٧٣/٦دة من قرار اجلمعية العامة لوالية الفريق العامل، املســــتم ووفقًا -٣

السنوية اخلمسون ملؤمتر األمم املتحدة األول املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف 
ــــــتدامة ــــــلمية: الفضــــــاء باعتباره حمركًا للتنمية املس ضــــــع خطة "، واملتمثلة يف واألغراض الس

شروع هيكل ٢٠٣٠  "الفضاء " وخطة لتنفيذها، أعد مكتب الفريق العامل مشروع نص أويل مل
مي مدخالهتا وتعليقاهتا حبلول " وطلب من الدول األعضــــاء يف اللجنة تقد٢٠٣٠خطة "الفضــــاء 

  .٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب   ٣٠
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  وخطة تنفيذها. "٢٠٣٠الفضاء "وتتضمن هذه الورقة صيغة مدجمة ملشروع هيكل خطة   -٤
ويود املكتب أن يعرب عن امتنانه للوفود على دعمها ملشروع اهليكل األول خلطة   -٥

" وللتعليقات العديدة والقيمة املقدمة. وقد أدرج العديد من تلك املدخالت يف ٢٠٣٠"الفضاء 
االتساق الصيغة املنقحة ملشروع اهليكل. وقد سعى املكتب لدى مراجعة مشروع اهليكل إىل كفالة 

العام للوثيقة، اليت يقصد منها تقدمي توجيهات وتأدية دور املرجع للمزيد من املناقشات املوضوعية 
، بعد وضع الصيغة النهائية للهيكل، على النحو املتفق عليه يف خطة ٢٠١٩يف عام  ستجرياليت 

املحتوى العمل. ويف ضوء ذلك، يشكر املكتب الوفود اليت قدمت بالفعل إسهامات متصلة ب
  املوضوعي املحتمل للخطة.

    
  "٢٠٣٠مشروع هيكل خطة "الفضاء 

  
   مقدمة  -أوًال  

على مؤمتر األمم املتحدة األول املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي  بعد مرور مخسني عامًا  -٦
واستخدامه يف األغراض السلمية (اليونيسبيس)، اجتمعت الدول األعضاء يف األمم املتحدة 

، يف إطار اجلزء الرفيع ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٢١و ٢٠الفضائية الدولية يف فيينا يومي واألوساط 
من اإلجنازات يف جمال استكشاف  عامًا ٥٠، الستعراض أكثر من ٥٠املستوى لليونيسبيس+

الفضاء واستخدامه ورسم مستقبل مسامهة جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية 
  )١(ية ألنشطة الفضاء اخلارجي.يف احلوكمة العامل

، ٢٠١٨وبر تشرين األول/أكت ٢٦املؤرخ  ٧٣/٦والحظت اجلمعية العامة، يف قرارها   -٧
أفضى إىل  ٥٠من العملية التحضريية واجلزء الرفيع املستوى لليونيسبيس+ كالًّمع التقدير، أنَّ 

صدور وثائق هتدف إىل بلورة رؤية شاملة وجامعة وذات توجه استراتيجي بشأن تعزيز التعاون 
الدويل يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، حيث يعترب الفضاء 

  امهًا فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية املستدامة لصاحل مجيع البلدان.حمرِّكًا رئيسيًّا ومس
وخطة لتنفيذها،  "٢٠٣٠الفضاء "وتدعو اجلمعية العامة اللجنة إىل مواصلة وضع خطة   -٨

، وإىل موافاة اجلمعية العامة بنتائج أعماهلا لكي تنظر ٥٠على أساس نتائج عملية اليونيسبيس+
  .٢٠٢٠اخلامسة والسبعني يف عام  فيها اجلمعية يف دورهتا

    
   الرؤية االستراتيجية  -ثانيًا  

خبربهتا وفهمها العميق لنطاق التعاون الدويل وطبيعته  كلفت اجلمعية العامة اللجنة، إقرارًا  -٩
يف جمال األنشطة الفضائية، بإجراء استعراض شامل للدور الذي تضطلع به األمم املتحدة من 

م الفضاء يف دعم الربامج اإلمنائية العاملية، ومعاجلة التحديات املستقبلية خالل وضع خطة الستخدا

__________ 
  .A/AC.105/1137انظر الوثيقة   )١(  
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الستخدام تكنولوجيات الفضاء، وإهلام املجتمع العاملي، وإتاحة فوائد األنشطة الفضائية جلميع 
  الناس يف حياهتم اليومية.

 " كاستراتيجية شاملة٢٠٣٠، وضعت خطة "الفضاء ٥٠وبفضل عملية اليونيسبيس+  -١٠
 )٢(إلعادة التأكيد على مسامهة األنشطة الفضائية وأدوات الفضاء وتعزيزها يف إجناز اخلطط العاملية،

إىل املسامهة يف ضمان  هتدف أيضًاهي ومعاجلة شواغل التنمية املستدامة الطويلة األمد للبشرية. و
الذي يشكله احلطام ، يف ضوء التحدي الكبري يف األمد البعيد استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي

  الفضائي وزيادة حركة املرور يف الفضاء.
لتعزيز التعاون الدويل يف استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه  وتوفر تلك اخلطة إطارًا  -١١

يف األغراض السلمية واحلوكمة العاملية ألنشطة الفضاء اخلارجي، مع مراعاة االحتياجات اخلاصة 
من جديد على الدور الفريد الذي تقوم به يف هذا الصدد جلنة استخدام  للبلدان النامية، مع التأكيد

الفضاء اخلارجي وجلنتاها الفرعيتان، بدعم من مكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة العامة. 
كما أهنا تسهم يف حتقيق رؤية مشتركة للمستقبل يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه 

  مية ملنفعة ومصلحة البشرية مجعاء.يف األغراض السل
" بأمهية كفالة أن يظل الفضاء اخلارجي بيئة تشغيلية مستقرة ٢٠٣٠خطة "الفضاء  وتقرُّ  -١٢

سق مع املبادئ الراسخة الواردة وآمنة وصاحلة لالستخدام من جانب األجيال احلالية واملقبلة، مبا يتَّ
دان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، يف معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف مي

  القمر واألجرام السماوية األخرى.ذلك  يف مبا
" إىل معاجلة التحديات والفرص اجلديدة يف جمال الفضاء، ٢٠٣٠وهتدف خطة "الفضاء   -١٣
يف مشاريع الستكشاف الفضاء واستخدامه وتنفيذ أنشطة  وقت يتنامى فيه عدد املشاركني يف

ت حكومية وكيانات غري حكومية، مبا يف ذلك من القطاع الصناعي فضائية، من كيانا
  .اخلاص  والقطاع

إىل إذكاء الوعي على الصعيد العاملي، ال سيما يف  " أيضًا٢٠٣٠وهتدف خطة "الفضاء   -١٤
أوساط الشباب، باملسامهات اليت تقدمها التكنولوجيات والتطبيقات الفضائية ألغراض التنمية 

ة احلوكمة العاملية ألنشطة الفضاء اخلارجي. كما أهنا هتدف إىل توفري فهم مشترك املستدامة، وبأمهي
إلمكانيات وحتديات جلب فوائد الفضاء إىل األرض، يف قطاع الفضاء والقطاع غري الفضائي، 
حيث إن التعاون الوثيق بني القطاعني أمر حيوي جلين فوائد استخدام التكنولوجيات والتطبيقات 

  غراض التنمية املستدامة. الفضائية أل
" وخطة تنفيذها بالدرجة األوىل على عاتق ٢٠٣٠وتقع مسؤولية حتقيق خطة "الفضاء   -١٥

الدول األعضاء، بدعم من مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، بوسائل منها توفري خربته التقنية 
ة تنفيذها، على " وخط٢٠٣٠والسياساتية والقانونية. وُتعلَّق األمهية، يف حتقيق خطة "الفضاء 

الشراكة العاملية وتدعيم التعاون بني الدول األعضاء وكيانات األمم املتحدة واملنظمات احلكومية 
__________ 

، ٢٠٣٠-٢٠١٥، وإطار سنداي للحد من خماطر الكوارث للفترة ٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام   )٢(  
  باريس. واتفاق
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الدولية واملنظمات غري احلكومية، وكيانات قطاع الصناعة والقطاع اخلاص، وذلك لكفالة جلب 
ة من اخلربات فوائد الفضاء للجميع يف كل مكان، من خالل اجلهود املشتركة وباالستفاد

  واملسامهات العملية ملختلف أصحاب املصلحة. 
   

   احلوكمة العاملية ألنشطة الفضاء اخلارجي  -ألف  
" على أمهية احلوكمة العاملية للفضاء اخلارجي ٢٠٣٠ينبغي أن تشدد خطة "الفضاء   -١٦

املتعلقة بالفضاء  ومبادئهاا. وتوفر معاهدات األمم املتحدة القائمة على قواعد متفق عليها دوليًّ
اخلارجي وقرارات اجلمعية العامة ذات الصلة بالفضاء اخلارجي العناصر األساسية للحوكمة العاملية 
ألنشطة الفضاء اخلارجي. وعلى وجه اخلصوص، فإن معاهدة الفضاء اخلارجي هي حجر الزاوية 

املبادئ األساسية  يف النظام القانوين الدويل الذي حيكم أنشطة الفضاء اخلارجي، فهي جتسد
ال غىن عنه لالضطالع بأنشطة الفضاء اخلارجي.  للقانون الدويل للفضاء وستظل توفر إطارًا

  .فعاًال وينبغي تشجيع إضفاء الصبغة العاملية عليها وتنفيذها تنفيذًا
ومتلك جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، إىل جانب جلنتها الفرعية   -١٧

متميزًا يف إنشاء النظام القانوين الدويل  اية وجلنتها الفرعية العلمية والتقنية، سجًال تارخييًّالقانون
الذي حيكم أنشطة الفضاء اخلارجي ويف تعزيز تطويره. ويف إطار هذا النظام، تزدهر أنشطة 

مية، الفضاء اخلارجي اليت تقوم هبا الدول واملنظمات احلكومية الدولية والكيانات غري احلكو
يف النمو االقتصادي ويف حتسني نوعية  هائًال فتسهم علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتما إسهامًا

  احلياة يف مجيع أحناء العامل.
" األمهية املستمرة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف ٢٠٣٠وستبني خطة "الفضاء   -١٨

تعزيز التعاون الدويل يف الفضاء  األغراض السلمية، بدعم من مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، يف
كفالة أن ة ـبغيء، لفضااخلارجي، فضًال عن جتاوهبا مع احلقائق والتحديات اجلديدة يف ميدان ا

  .ومأمونة آمنة الفضائية البيئة تظلَّ
جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وهيئتاها الفرعيتان، بدعم  وُتشجَّع  -١٩

من مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، على مواصلة تنسيق اجلهود بغرض تعزيز تنفيذ معاهدات 
األمم املتحدة ومبادئها املتعلقة بالفضاء اخلارجي الستكمال وتطوير القواعد واملعايري اليت حتكم 

  من أجل التصدي للقضايا الناشئة. ي، عند االقتضاء،الفضاء اخلارج
" إىل التشديد على احلاجة إىل تعزيز التنسيق والترابط بني ٢٠٣٠وهتدف خطة "الفضاء   -٢٠

جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وجلنتيها الفرعيتني، مبساعدة من مكتب 
جدول األعمال اخلاصة بكل منها على حنو جامع  شؤون الفضاء اخلارجي، فيما يتعلق بتناول بنود

  .والسياساتيةوالقانونية وشامل جيمع بني األبعاد العلمية والتقنية 
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   تسخري الفضاء ألغراض التنمية املستدامة  -باء  
" أن تربهن أن األدوات الفضائية ذات أمهية كبرية يف حتقيق ٢٠٣٠ينبغي خلطة "الفضاء   -٢١

وأهدافها وغاياهتا، إما مباشرة،  ٢٠٣٠خطط التنمية العاملية، وال سيما خطة التنمية املستدامة لعام 
د بوصفها عوامل متكينية وقوى دافعة للتنمية املستدامة، أو غري مباشرة، بدعمها ملؤشرات رص

 ٢٠٣٠-٢٠١٥وإطار سنداي للحد من خماطر الكوارث  ٢٠٣٠التقدم املحرز حنو حتقيق خطة عام 
  والتزامات الدول األطراف يف اتفاق باريس.

وتسهم التكنولوجيا والتطبيقات الفضائية والبيانات واملعلومات املستمدَّة من الفضاء   -٢٢
بصفة خاصة يف حتسني صوغ السياسات وبرامج العمل ومن مثَّ حتسني تنفيذها يف جماالت من 
بينها إدارة األراضي واملياه، والنُُّظم اإليكولوجية البحرية والساحلية، والرعاية الصحية، وتغيُّر 
املناخ، واحلد من أخطار الكوارث والتصدِّي للطوارئ، والطاقة، واملالحة، والرصد السيزمي، 
وإدارة املوارد الطبيعية، واألهنار اجلليدية، والتنوُّع البيولوجي، والزراعة، واألمن الغذائي. وميكن 

ية يف هذا الصدد تقدمي أمثلة ملموسة على املسامهة اليت توفرها التكنولوجيات والتطبيقات الفضائ
حبيث تبني جبالء للجميع، مبا يف ذلك املجتمع غري الفضائي، أمهية علوم وتكنولوجيا الفضاء يف 

  إتاحة املنافع االجتماعية واالقتصادية للجميع.
    

   األهداف العامة  -ثالثًا  
، على النحو الذي ُأقر يف القرار ٥٠السبع لليونيسبيس+ متثل األولويات املواضيعية  -٢٣
، هنجًا شامًال لتناول املجاالت الرئيسية اليت حتدد معًا األهداف األساسية للعمل املستقبلي ٧٣/٦

للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وجلنتيها الفرعيتني ومكتب شؤون الفضاء 
بتكار يف جمال الفضاء لعاملية من أجل االستكشاف واالاخلارجي يف جماالت الشراكة ا

)، واملنظورات احلالية واملستقبلية للنظام القانوين للفضاء اخلارجي ١املواضيعية  (األولوية
)، وتعزيز تبادل املعلومات عن األجسام ٢واحلوكمة العاملية للفضاء (األولوية املواضيعية 

)، ووضع إطار دويل خلدمات طقس الفضاء (األولوية ٣عية واألحداث الفضائية (األولوية املواضي
)، والتعاون ٥)، وتعزيز التعاون الفضائي من أجل الصحة العاملية (األولوية املواضيعية ٤املواضيعية 

)، ٦الدويل من أجل خفض االنبعاثات وتعزيز قدرة املجتمعات على التأقلم (األولوية املواضيعية 
)، مع كفالة أن تكون ٧قرن احلادي والعشرين (األولوية املواضيعية وبناء القدرات من أجل ال

  أهداف التنمية املستدامة يف صميم مجيع األنشطة املضطَلع هبا. 
مع الركائز األربع املحددة، أي اقتصاد الفضاء  وميكن صوغ أربعة أهداف عامة متاشيًا  -٢٤

  الفضاء. الوصول إىل الفضاء ودبلوماسية  وتيسُّروجمتمع الفضاء 
ويتعني استكمال كل من األهداف العامة األربعة بعدد من األهداف الفرعية امللموسة،   -٢٥
ستَمدة من األولويات املواضيعية السبع واألهداف واآلليات والوثائق واملعلومات األساسية اُمل
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  مثال:
  اقتصاد الفضاء  -ألف

االقتصادية املستمدة من الفضاء وتعزيز دور قطاع تعزيز الفوائد  :١اهلدف 
  ا لالقتصاد املستدام.رئيسيًّ الفضاء بوصفه حمركًا

  األهداف الفرعية:
١-١-  
٢-١-  

 
  جمتمع الفضاء  -باء

النهوض بالفوائد املجتمعية لألنشطة املتصلة بالفضاء واالستفادة على  :٢اهلدف 
والتطبيقات الفضائية من أجل  النحو األفضل من تكنولوجيات الفضاء واخلدمات

  حتسني نوعية احلياة على األرض.
  األهداف الفرعية:

  
  تيسُّر الوصول إىل الفضاء  -جيم

: حتسني وصول اجلميع إىل الفضاء وضمان انتفاع مجيع البلدان ٣اهلدف 
ا من تطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء والبيانات واملعلومات ا واقتصاديًّاجتماعيًّ

  واملنتجات الفضائية.
  األهداف الفرعية:

  
  دبلوماسية الفضاء  -دال

: النهوض بدبلوماسية الفضاء عن طريق بناء الشراكات وتعزيز التعاون ٤اهلدف 
  ضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.الدويل يف استخدام الف

  األهداف الفرعية:
   

   خطة التنفيذ  -رابعًا  
على النحو املتفق عليه. وميكن  ٢٠١٩خطة التنفيذ يف عام ستبدأ املناقشات بشأن هيكل   -٢٦

مع إطار الركائز األربع، وهي اقتصاد الفضاء وجمتمع الفضاء وتيسر  هيكلة خطة التنفيذ متاشيًا
اجلمعية العامة كذلك و ،الوصول إىل الفضاء ودبلوماسية الفضاء، اليت سبق أن حددهتا اللجنة

  .٧٣/٦ارها قر  يف
، ملواصلة تقدمي التقارير إىل ٢٠٢٥وميكن إجراء تقييم منتصف املدة لتنفيذ اخلطة يف عام   -٢٧

  اجلمعية العامة عن طريق اللجنة.
 


