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*1910806*  

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
 يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية 
  الدورة السابعة واخلمسون

        ٢٠٢٠شباط/فرباير  ١٤-٣فيينا، 
     وخطة تنفيذها "٢٠٣٠الفضاء "مشروع خطة   
      " ٢٠٣٠مة من مكتب الفريق العامل املعين خبطة "الفضاء ورقة عمل مقدَّ    

   يلي: ، مبا٢٠٢٠"، وفقًا خلطة عمله لعام ٢٠٣٠سيقوم الفريق العامل املعين خبطة "الفضاء   
" وخطة تنفيذها وإدماجهما معًا ٢٠٣٠مواصلة النظر يف مشروع خطة "الفضاء   (أ)  

. ٢٠٢٠  والتقنية واللجنة الفرعية القانونية اللتني ستعقدان يف عامأثناء دوريت اللجنة الفرعية العلمية 
وميكن للفريق العامل أن يعقد اجتماعات يف فترة ما بني الدورات، حســـــب االقتضـــــاء، من أجل 

  دمًا بأعماله؛ املضي ُق
صيغة مدجمة هنائية ملشروع خطة "الفضاء   (ب)   " وخطة تنفيذها إىل جلنة ٢٠٣٠تقدمي 

، لكي تنظر ٢٠٢٠ اء اخلارجي يف األغراض السلمية يف دورهتا الثالثة والستني، عاماستخدام الفض
عام  ــــــبعني،  خلامســـــــة والس مة يف دورهتا ا عا ية ال ها إىل اجلمع قدم ها وت قة  ٢٠٢٠في (انظر الوثي

A/AC.105/1202.(املرفق الرابع، التذييل ،  
املعقودة أثناء الدورة الثانية والستني للجنة، على أن ُيعد  جلساتهالفريق العامل، يف  واتفق  

أي مسامهات كذلك ، واجللساتأثناء تلك  املتلقاةإىل التوجيهات  مكتب الفريق العامل، استنادًا
ــــــروع خطــة  أخرى مقــدمــة من الــدول األعضـــــــاء يف اللجنــة، ومبســـــــاعــدة من األمــانــة، مش

اليت  أثناء اجللســات" وخطة تنفيذها، لتقدميه إىل الفريق العامل ملواصــلة النظر فيه ٢٠٣٠  "الفضــاء
ــــــيعقــدهــا  ــــــني للجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة يفس ـــــــابعــة واخلمس  ٢٠٢٠عــام  ،الــدورة الس

  ).١٥، املرفق األول، الفقرة A/74/20  (انظر
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ــــروَع خطة "الفضــــاء  )١(ت ورقة العمل هذه،ُقدَِّمقد و   " وخطة ٢٠٣٠اليت تتضــــمن مش
تنفيذها، وفقًا خلطة العمل املذكورة أعاله. وهي هتدف إىل تعزيز عمل الفريق العامل، حىت يتمكن 

ية ( ناء دوريت اللجنة الفرعية العلمية والتقن باط/فرباير) واللجنة الفرعية  ١٤-٣من النظر، أث ــــــ ش
، يف مشــروع خطة ٢٠٢٠ عام نيســان/أبريل) اللتني ســُتعقدان يف ٣ - آذار/مارس ٢٣القانونية (
" وخطة تنفيذها ٢٠٣٠طة "الفضـــاء الصـــيغة النهائية خل" وخطة تنفيذها، وتقدمي ٢٠٣٠"الفضـــاء 

  . ٢٠٢٠ عام حزيران/يونيه) يف ٢٦-١٧دورهتا الثالثة والستني ( أثناءلكي تقرمها اللجنة 
    

      : الفضاء بوصفه حمركًا للتنمية املستدامة"٢٠٣٠الفضاء "خطة     
      اخلطة -اجلزء ألف    

    مةمقدِّ  -أوًال  
يف التعاون الدويل يف األنشــطة الفضــائية منذ بداية عصــر دور مركزي ألمم املتحدة لكان لقد   -١

سلمية ظهرتالفضاء. وقد  ستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض ال تراف نتيجة الع إىل الوجود جلنة ا
، بأمهية استخدام ١٩٥٨كانون األول/ديسمرب  ١٣خ ) املؤر١٣َّ-(د ١٣٤٨يف قرارها  ،اجلمعية العامة

الفضــــاء اخلارجي يف األغراض الســــلمية وبضــــرورة تعزيز التعاون الدويل يف االضــــطالع باألنشــــطة 
  بصفة دائمة.، اللجنَة ١٩٥٩) لعام ١٤-ألف (د ١٤٧٢الفضائية؛ وأنشأت اجلمعية، يف قرارها 

التعاون الدويل يف استخدام الفضاء  ُصلبلواليتها الفريدة وموقعها يف  وقد أدت اللجنة، نظرًا  -٢
ــتناد )٢(اخلارجي يف األغراض الســلمية و[احلوكمة العاملية ألنشــطة الفضــاء اخلارجي، إىل القانون  باالس

نظام القانوين الدويل الذي حيكم أنشــــــطة لتدعيمًا لمبا يتوافق مع القانون الدويل]/[/املعمول بهالدويل 
يًّا يف تنظيم مؤمترات األمم املتحدة الثالثة األوىل املعنية باســـــتكشـــــاف حمور دورًا الفضـــــاء اخلارجي]،

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

اخلارجي واســــتخدامه يف األغراض الســــلمية (اليونيســــبيس)، اجتمعت الدول األعضــــاء يف األمم 
يف إطار  ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٢١و ٢٠املتحدة وممثلو األوســــاط الفضــــائية الدولية يف فيينا يومي 

خلمســــني ملؤمتر األمم املتحدة األول املعين الحتفال بالذكرى الســــنوية امن ااجلزء الرفيع املســــتوى 
للتفكُّر بشأن )، ٥٠باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية (اليونيسبيس+

مســامهة  لصــوغمن اإلجنازات يف جمال اســتكشــاف الفضــاء واســتخدامه و[ ســنة ٥٠ما يزيد على 
التعاون العاملي يف الفضــاء  لتوطيداللجنة مســتقبًال يف احلوكمة العاملية ألنشــطة الفضــاء اخلارجي]/[

  حتقيق التنمية املستدامة].يف اخلارجي واستخدام الفضاء اخلارجي 

__________ 
َتستخِدم ورقة العمل هذه نصوصًا خبط مائل لإلشارة إىل ما ورد من مسامهات إضافية من دول أعضاء   )١(  

اللجنة، كما تستخدم أقواسًا معقوفة لإلشارة إىل تلك العناصر اليت أعربت بشأهنا دول أعضاء يف اللجنة  يف
 خمتلفة.مواقف و/أو صياغات  عن

 .A/AC.105/1137انظر   )٢(  



A/AC.105/C.1/L.382 
 

V.19-10806 3/14 
 

، مع ٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر  ٢٦خ املؤرَّ ٧٣/٦والحظت اجلمعية العامة، يف قرارها   -٤
وثائق هتدف إىل  قد أنتجا ٥٠التقدير، أنَّ العملية التحضــريية واجلزء الرفيع املســتوى لليونيســبيس+

التعاون الدويل يف جمال استكشاف  توطيده استراتيجي بشأن بلورة رؤية شاملة وجامعة وذات توجُّ
تحقيق أهداف لالفضاء حمرِّكًا رئيسيًّا فيها ية، ُيعترب الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلم

  .ومسامهًا رئيسيًّا يف هذا املسعى مجيع البلدان لفائدةالتنمية املستدامة 
نَة  -٥ مة اللج عا ية ال هذا الصـــــــدد، دعت اجلمع لة  ويف  بشـــــــأن خطة  تطويرإىل مواصــــــ

تزويد اجلمعية ، وإىل ٥٠سبيس+نتائج عملية اليوني باالستناد إىل" وخطة تنفيذها، ٢٠٣٠  "الفضاء
  .٢٠٢٠عام  ،لكي تنظر فيها اجلمعية يف دورهتا اخلامسة والسبعني العامة بنواتج عملها

ــــــتراتيجية ك" وخطة تنفيذها ٢٠٣٠وتقدِّم اللجنة إىل اجلمعية العامة خطة "الفضــــــاء   -٦ اس
ئية واألدوات الفضائية مسامهة األنشطة الفضا تدعيم[شاملة]/[رؤيوية] واستشرافية إلعادة تأكيد و

التنمية املستدامة الطويلة األمد. وهي املتعلقة باإلنسانية ومعاجلة شواغل  )٣(يف تنفيذ اخلطط العاملية،
مســـامهة اللجنة مســـتقبًال يف احلوكمة العاملية ألنشـــطة الفضـــاء اخلارجي،  صـــوغيف  تســـهم أيضـــًا

  ]. املعمول بهإىل القانون الدويل  باالستناد[
    

    الرؤية االستراتيجية  -انيًاث  
أن اســــــتكشــــــاف الفضــــــاء اخلارجي بنعترف، حنن الدول األعضــــــاء يف األمم املتحدة،   -٧

يف احلياة على كوكب  ثورًة اوأحدثاجلماعية معارفنا  ياأثرقد واســـــتخدامه يف األغراض الســـــلمية 
ياتنا اليومية، مالزمًا حلأصـبحت علوم وتكنولوجيا الفضـاء يف الوقت احلاضـر عنصـرًا  لقداألرض. 

من املنافع الفريدة واألســــاســــية. ومع مضــــي األوســــاط املعنية  لكوكب األرض وفرًة جتلبوهي 
ويواصل بالفضاء ُقدمًا يف مساعيها الستكشاف الفضاء، سيظل الفضاء مصدرًا لإلهلام واالبتكار 

  البشرية. ملنفعةتطبيقات  توفري
نؤكـــد أن األدوات الفضــــــــائيـــة ذات أمهيـــة كبرية يف حتقيق خطط التنميـــة العـــامليـــة،   -٨
وأهدافها وغاياهتا، إما مباشــــرة، بوصــــفها عوامل  ٢٠٣٠خطة التنمية املســــتدامة لعام  ســــيما وال

على حنو غري مباشر، بتوفريها البيانات األساسية الالزمة  وإمامتكينية وقوى دافعة للتنمية املستدامة، 
وإطار ِسنداي للحد من  ٢٠٣٠للمؤشرات املستخدمة يف رصد التقدم املحرز يف حتقيق خطة عام 

االلتزامات اليت تعهدت هبا الدول األطراف يف يف تنفيذ و ٢٠٣٠-٢٠١٥خماطر الكوارث للفترة 
اتفاق باريس. ويســـتلزم تنفيذ هذه اخلطط العاملية حتســـني ســـبل الوصـــول إىل البيانات والتطبيقات 

  الفضائية والبىن التحتية الفضائية، مع مراعاة االحتياجات اخلاصة للبلدان النامية.
رف بالســـجل التارخيي املتميز للجنة اســـتخدام الفضـــاء اخلارجي يف األغراض الســـلمية نعت  -٩

النظام القانوين الدويل الذي  إرســــــاءوجلنتها الفرعية القانونية وجلنتها الفرعية العلمية والتقنية، يف 
. ويف إطار هذا النظام، تزدهر أنشـــطة الفضـــاء مواصـــلة تطويرهحيكم أنشـــطة الفضـــاء اخلارجي و

ارجي اليت تقوم هبـــا الـــدول واملنظمـــات احلكوميـــة الـــدوليـــة والكيـــانـــات غري احلكوميـــة، اخلـــ
__________ 

 باريس.  ، واتفاق٢٠٣٠-٢٠١٥، وإطار ِسنداي للحد من خماطر الكوارث للفترة ٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام   )٣(  
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يف النمو  ال حدود لهأصــبحت علوم وتكنولوجيا الفضــاء وتطبيقاهتا تســهم إســهامًا  لذلك، ونتيجة
  االقتصادي ويف حتسني نوعية احلياة يف مجيع أحناء العامل.

ــــــؤون تضــــــطلع به اللج نعاود التأكيد على ما  -١٠ نة وجلنتاها الفرعيتان، بدعم من مكتب ش
فريدة للتعاون الدويل يف جمال استكشاف الفضاء  من دور فريد بصفتها منصاتالفضاء اخلارجي، 

لحوكمة العاملية ألنشــــــطة الفضــــــاء اخلارجي، لاخلارجي واســــــتخدامه يف األغراض الســــــلمية، و
تعزيز احلوار بني لالقانون الدويل للفضـــــاء، و لتطوير،] واملعمول بهســـــتناد إىل القانون الدويل الاب[

مجيع  اخنراطلتشـــجيع على زيادة لالدول املرتادة للفضـــاء والدول احلديثة العهد بارتياد الفضـــاء، و
  البلدان يف األنشطة الفضائية، مبا يف ذلك من خالل أنشطة بناء القدرات.

ضاء   -١١ شطة الف شدد على أمهية احلوكمة العاملية ألن ستناد إىل القانون الدويل الاباخلارجي [ن
 فيهاها أحد أوجه التعاون احلكومي الدويل]، مبا بصفتلقانون الدويل]/[ا مبا يتوافق مع]/[املعمول به

مبادئ األمم املتحدة املتعلقة بالفضـــاء  وكذلكمعاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضـــاء اخلارجي، 
 تكتسي]. وحتقيق تلك الغايةت الصلة، [وإسهامات اللجنة يف اخلارجي وقرارات اجلمعية العامة ذا

حجر الزاوية يف النظام القانوين الدويل الذي حيكم أمهية خاصــة، إذ متثل معاهدة الفضــاء اخلارجي 
أنشطة الفضاء اخلارجي. فهي تتضمن املبادئ األساسية لقانون الفضاء الدويل، وستظل توفر إطارًا 

العاملي على معاهدة  الطابعنشطة الفضاء اخلارجي. وينبغي تشجيع إضفاء ال غىن عنه لالضطالع بأ
  .فعليًّاالفضاء اخلارجي وتنفيذها 

ـــيق اجلهود   -١٢ ـــجِّع اللجنة على مواصـــلة تنس تنفيذ معاهدات األمم املتحدة  من أجل تدعيمنش
االقتضــاء، من أجل  ومبادئها املتعلقة بالفضــاء اخلارجي واســتكمال قانون الفضــاء الدويل القائم، عند

 تعاجل. وينبغي أن تواصــل اللجنة وجلنتاها الفرعيتان إثبات أمهيتها وأن جدةاملســت للمســائلالتصــدي 
]/[اجلديدة]، مثل اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلارجي يف األمد واملســتجدةالتحديات والفرص [احلالية 

، ئيةثره، وإدارة حركة املرور الفضـــاالبعيد، [واملوارد الفضـــائية، وختفيف احلطام الفضـــائي ومعاجلة أ
ن الفضــــاء، واملوارد املعدنية الفضــــائية، ان الفضــــاء]/[مبا يف ذلك قضــــايا أماوالدفاع الكوكيب، وأم

  ].ئيةمثل إدارة حركة املرور الفضا املسائل املستجدةوختفيف احلطام الفضائي ومعاجلة أثره، وكذلك 
نلتزم بالتصـــدي ملا يطرأ من تغريات يف االضـــطالع بأنشـــطة الفضـــاء اخلارجي، مع ظهور   -١٣

تكنولوجيات جديدة ومع تزايد عدد املشاركني الذين ميثلون أجهزة حكومية وكيانات غري حكومية 
على الســواء، مبا يف ذلك الصــناعة والقطاع اخلاص، يف مشــاريع الســتكشــاف الفضــاء واســتخدامه 

، بدعم من نيالفرعيت يهااللجنة وجلنت استمرارة فضائية. ويف هذا الصدد، نلتزم بضمان أنشط ولتنفيذ
تلك التغريات، إعماًال لدورها التجاوب مع يف حســب االقتضــاء، مكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي، 

  فريدة للتعاون الدويل يف جمال استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية. كمنصات
من الناحية التشـــــغيلية أن يظل الفضـــــاء اخلارجي بيئة مســـــتقرة وآمنة ب التكفُّلية نقرُّ بأمه  -١٤

مع املبادئ الراســخة الواردة يف معاهدة  يتوافقوصــاحلة ألن تســتخدمها األجيال احلالية واملقبلة، مبا 
املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر 
واألجرام السماوية األخرى. ونشدد أيضًا على احلاجة إىل ضمان استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي 

  يف األمد البعيد [وضرورة التصدي للتحدي الكبري الذي ميثله احلطام الفضائي].
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سلمية ،باإلسهامنلتزم   -١٥ ضاء اخلارجي يف األغراض ال ستخدام الف يف توطيد ، من خالل جلنة ا
يف جمال اســتكشــاف الفضــاء اخلارجي واســتخدامه يف األغراض الســلمية واحلوكمة يل التعاون الدو

]، مع مراعاة االحتياجات املعمول بهستناد إىل القانون الدويل الابالعاملية ألنشطة الفضاء اخلارجي، [
إىل اإلســــهام يف حتقيق رؤية مشــــتركة للمســــتقبل يف جمال  اخلاصــــة للبلدان النامية. [وهندف أيضــــًا

  ستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية ملنفعة ومصلحة البشرية مجعاء.] ا
املرأة يف قطاع الفضـــاء ويف جماالت  إشـــراكالشـــباب وتعزيز [التنوع و]  إهلام[هندف إىل   -١٦

العلوم والتكنولوجيا واهلندســة والرياضــيات.]/[هندف إىل تعزيز التنوع يف قطاع الفضــاء، بتشــجيع 
شباب والنساء، على وجه اخلصوص، على النظر يف احتراف مهن يف جماالت العلوم والتكنولوجيا ال

  واهلندسة والرياضيات.]
ــــــتفــادة بقــدر أكرب من التكنولوجيــات اجلــديــدة املبتكرة، مثــل   -١٧ ـــــــًا إىل االس هنــدف أيض

  واليات األمم املتحدة ككل.التكنولوجيات الفضائية وتطبيقاهتا، من أجل املسامهة يف حتسني تنفيذ 
 ٥٠نؤكِّد على أنَّ األولويات املواضيعية السبع اليت وضعتها اللجنة يف سياق اليونيسبيس+  -١٨

لتحديد األهداف كأداة متثل هنجًا [شــــــامًال]/[رؤيويًّا] لتناول املجاالت الرئيســــــية، وتعمل معًا 
ن ومكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي اعيتها الفراللجنة وجلنتا لألعمال اليت ســتضــطلع هبااألســاســية 
يف جماالت الشــراكة العاملية من أجل االســتكشــاف واالبتكار يف جمال الفضــاء (األولوية مســتقبًال 

للنظام القانوين للفضـــاء اخلارجي واحلوكمة العاملية  واملســـتقبلية)، واملنظورات احلالية ١املواضـــيعية 
ادل املعلومات عن األجســـــام واألحداث الفضـــــائية )، وتعزيز تب٢للفضـــــاء (األولوية املواضـــــيعية 

)، ٤)، ووضــــع إطار دويل خلدمات طقس الفضــــاء (األولوية املواضــــيعية ٣(األولوية املواضــــيعية 
)، والتعاون الدويل من أجل ٥وتعزيز التعاون الفضائي من أجل الصحة العاملية (األولوية املواضيعية 

)، وبناء القدرات من أجل ٦التأقلم (األولوية املواضيعية قادرة على وجمتمعات منخفضة االنبعاثات 
  )٤().٧القرن احلادي والعشرين (األولوية املواضيعية 

" وخطة تنفيذها، ٢٠٣٠نؤكِّد أيضــــًا على إيالء أمهية، يف ســــياق حتقيق خطة "الفضــــاء   -١٩
ة واملنظمات التعاون بني الدول األعضـــــــاء وكيانات األمم املتحد ولتوطيدللشــــــراكات العاملية 

لب جل ضمانًاالقطاع اخلاص، كيانات قطاع الصناعة وواحلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية 
 التجاربيف كل مكان، من خالل جهود مشــــــتركة وباالســــــتفادة من وفوائد الفضــــــاء للجميع 

  . اجلهات املعنيةواملسامهات العملية ملختلف 
    

    ]/[التوجيهات]التدابرياألهداف و[  -ثالثًا  
التالية،  والتدابريحنن، الدول األعضـاء يف األمم املتحدة، نلتزم بالسـعي إىل حتقيق األهداف   -٢٠
يف إطار أهداف عامة تتمحور  مصــــنَّفةســــتناد إىل الرؤية االســــتراتيجية املذكورة أعاله. وهي الاب

إمكانية الوصــول إىل الفضــاء، حول الركائز األربع املتمثلة يف اقتصــاد الفضــاء، وجمتمع الفضــاء، و
  تعزِّز إحداها األخرى. متكاملة وودبلوماسية الفضاء. وهذه الركائز األربع 

__________ 
 الديباجة.، الفقرة الرابعة والعشرون من ٧٣/٦قرار اجلمعية العامة   )٤(  
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دور قطاع  وتدعيم: تعزيز الفوائد االقتصادية املستمدة من الفضاء ١اهلدف العام     

    محرك رئيسي للتنمية املستدامةكالفضاء 
  لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.وتطبيقاهتا لفضاء إذكاء الوعي بأمهية علوم وتكنولوجيا ا  -١-١
الطاقة والصــــحة  هاتيســــري وتعزيز التكامل بني قطاع الفضــــاء والقطاعات األخرى، مبا في  -٢-١
إقامة كذلك والبيئة وتغري املناخ وإدارة املوارد وتكنولوجيا املعلومات واالتصــــــاالت، و موميةالع

ـــــراكات بني  ـــــائل اتفضـــــي إىل إجياد حلول فضـــــائية  ةاملتعدد اجلهات املعنيةش لتنمية مبتكرة ملس
  االجتماعية واالقتصادية ميكن إدماجها يف آليات لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة.

شطة التجارية املضطلع هبا يف الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك   -٣-١ شئة عن األن تناول املسائل النا
من أجل متكني األنشـــطة الفضـــائية من دعم حتقيق خطط التنمية العاملية على حنو أفضـــل وضـــمان 

  استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.
، مع التركيز بشــكل خاص ئيةصــناعة الفضــالاوتطوير ريادة األعمال يف الفضــاء تشــجيع   -٤-١

[مبا يف ذلك] من أجل زيادة االستثمار يف قطاع الفضاء وإجياد  ،الصغرية واملتوسطة املنشآت على
 تعود على القطاعمنافع عرضـــية فرص عمل عالية اجلودة، وتعزيز ما للتكنولوجيات الفضـــائية من 

  . الفضائي غري
طار الترويج إلمع القانون الدويل، [من خالل  يتوافقتيسري األنشطة الفضائية للجميع، مبا   -٥-١

واستشراف طار للحوكمة يتسم باملرونة الترويج إلللحوكمة يشجع األمان واالبتكار]/[من خالل 
 ينظمالذي النظام القانوين الدويل  من خالل تدعيمويشجع األمان واالبتكار والتواصل]/[املستقبل 

  األمان واالبتكار].  ويشجعأنشطة الفضاء اخلارجي 
تشجيع استخدام احللول الفضائية يف اجلهود العاملية الرامية إىل ضمان استدامة اقتصادات   -٦-١

  . صيد األمساك ضبط أنشطةمبا يف ذلك واملحيطات،  األحراج
عود به اآلثار تشـــجيع االســـتكشـــاف خارج نطاق املدار األرضـــي املنخفض، نظرًا ملا ســـت  -٧-١

  .على البشرية مجعاء فوائدلتلك البعثات من  واإلهلاميةالعلمية والتكنولوجية واالقتصادية 
التكنولوجيات الفضــائية وتطبيقاهتا يف جماالت الزراعة املســتدامة، وســالمة  تدعيم إســهام  -٨-١

  والتغذية.واألمن الغذائي، األغذية 
 القطاعني العام واخلاص واملؤســـســـات األكادميية بني والتشـــاركوتيســـري التعاون  تشـــجيع  -٩-١

تحقيق أهداف التنمية املســتدامة، وكذلك يف لومراكز البحث والتطوير يف جمال اســتخدام الفضــاء 
  .البعيد األمدجمال استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف 

    
واالستفادة : تسخري إمكانات الفضاء حلل التحديات اليومية ٢اهلدف العام     

    حتسني نوعية احلياة يفاالبتكارات ذات الصلة بالفضاء  من
رصـد لمنظورًا فريدًا للعلماء ن الفضـاء اخلارجي يوفر أل ًانظر ،دعم علوم وأحباث الفضـاء  -١-٢

  ودراسة األرض والكون.
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لقة تعزيز املعارف العلمية املتع يفتشــــجيع اســــتخدام التكنولوجيات الفضــــائية وتطبيقاهتا   -٢-٢
 احلراجةوالدورات واملوارد املائية، و واملناطق اجلبلية،املحيطات والبحار  هابالبيئة الطبيعية، مبا في

اإلســـهام يف  بغية، التوســـع احلضـــري وكذلكوالتنوع البيولوجي والتصـــحر وتدهور األراضـــي، 
  البيئة الطبيعية واإلدارة املستدامة للموارد ومحاية النظم اإليكولوجية. احلفاظ على

اســتخدام التطبيقات الفضــائية املتكاملة لتيســري مراقبة املناخ وتقييم خماطر الكوارث،  تدعيم  -٣-٢
 تتبُّع التقدم املحرز يفيف للمؤشـــرات املســـتعملة  الالزمةالبيانات  وتوفريوحتســـني نظم اإلنذار املبكر 

  يف اتفاق باريس. والتزامات الدول األطرافوإطار ِسنداي  ٢٠٣٠تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 
تيسري يف النهوض بدور التكنولوجيات الفضائية يف إبراز تغري املناخ وحتليله والتصدي له، و  -٤-٢

مع  يتوافق، مبا إىل جمتمعات منخفضــــة االنبعاثات، وتعزيز التعاون الدويل يف هذا الصــــدد االنتقال
  واملعترف هبا. املوجودةالدولية  واملنظوماتاآلليات 

القابلة التكنولوجيات الفضـــائية يف مجيع مراحل دورة إدارة الكوارث،  اســـتعمالتشـــجيع   -٥-٢
، مبا على الســـواء من صـــنع اإلنســـانهي اليت الكوارث الطبيعية والكوارث  لالســـتخدام يف ســـياق

 وتقييم؛ ورصــد التأهيل وإعادةالبناء والتعايف وإعادة  التصــديالوقاية والتخفيف والتأهب و يشــمل
مناطق خمتلف يف  هاوأضــــرار وخماطر الكوارث ،واألخطار ،كوارثالتعرض لل مثل درجةعناصــــر 
  بيانات رصد الكوارث. تبادلتشجيع العامل؛ و

ية، وحتسني استخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء دعمًا للصحة العامل الفضائيتعزيز التعاون   -٦-٢
صحة العاملية، وتعزيز التعاون  حاالت الطوارئ واألوبئة املعلومات يف  وتبادلوتطبيقاهتا يف ميدان ال

  .وأحداث اإلنذار املبكر، وكذلك بشأن البارامترات البيئية
 للخطر الذي ُتشــــكِّلهالتعاون الدويل والتأهب للتصــــدي  وتوطيد البيانات تبادلتشــــجيع   -٧-٢

  األجسام القريبة من األرض. 
ستخدام التكنولوجيات الفضائية وتطبيقاهتا لدعم  تدعيم  -٨-٢ ستحداثا شرية وبىن  ا مستوطنات ب

؛ زقالر كسبوحتسني سبل ؛ املناطق احلضرية والريفية على السواءحتتية مستدامة اجتماعيًّا وبيئيًّا، يف 
  عليها. يف احلفاظ اإلسهامع احلضري واهلجرة؛ ورصد مواقع التراث الثقايف والتوسُّأمناط ودراسة 

  .البيانات وتبادلسياسات البيانات الفضائية املفتوحة  تشجيع  -٩-٢
    

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

    دعم حتقيق أهداف التنمية املستدامةمما يواملنتجات الفضائية، 
ب يف قطاع الفضاء، الشبا اخنراطإهلام الشباب، وزيادة  يفاالستفادة من إمكانات الفضاء   -١-٣

الشــــباب باألنشــــطة الفضــــائية، بدءًا من مرحلة  تثري اهتمامودعم املبادرات الوطنية والدولية اليت 
  العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات.  مواضيعإقباهلم على دراسة  تدعيماالبتدائي، والتعلم 
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حمركًا طويل األمد  تهبصـــفتعزيز الشـــراكات الشـــاملة للجميع يف اســـتكشـــاف الفضـــاء   -٢-٣
  التعاون الدويل يف هذا الصدد. وتوطيدلالبتكار، 

خصــوصــًا العلوم والتطبيقات الفضــائية، وجمال تعزيز بناء القدرات والتعليم والتدريب يف   -٣-٣
  لبلدان النامية.لصاحل ا

ات الوصــــول إىل بيانســــبل زيادة املعرفة بالفضــــاء اخلارجي، مبا يف ذلك من خالل تعزيز   -٤-٣
  البشرية. ئية من أجل منفعةوالفضا يةعلوم الفلكال
الوصـــول إىل البيانات  ســـبل تعزيز يفودعم اســـتخدام التكنولوجيات الفضـــائية  تشـــجيع  -٥-٣

وتكنولوجيات النطاق الترددي العريض يف مجيع أحناء العامل، مع إيالء اهتمام خاص للبلدان النامية 
  .أقل تطورًا أرضية مرافقواملناطق اليت متتلك 

إمكانية  بوســــائل منها تدعيم] مشــــاركة املرأة يف األنشــــطة الفضــــائية، و تعزيز [التنوع  -٦-٣
  س العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات. يدرت مشاركة املرأة يف

 من أجلختفيف تلك املخاطر، ، والعمل على طقس الفضــــــاء رداءةزيادة الوعي مبخاطر   -٧-٣
ضمان زيادة القدرة العاملية على الصمود أمام آثار طقس الفضاء، وحتسني التنسيق الدويل لألنشطة 

  وبناء القدرات.  التواُصلالتوعية و املتعلقة بطقس الفضاء، مبا يف ذلك أنشطة
حث الدول بقوة على االمتناع عن وضــــــع واعتماد وتطبيق أي تدابري اقتصــــــادية ومالية   -٨-٣

صة  أحادية اجلانب وجتارية ضائية والتنفيذ الكامل ألحكام اخلطة، وخبا شطة الف ميكن أن تعرقل األن
  يف البلدان النامية. 

    
التعاون الدويل يف استخدام الفضاء  وتوطيدات : بناء الشراك٤اهلدف العام     

    اخلارجي يف األغراض السلمية ويف احلوكمة العاملية ألنشطة الفضاء اخلارجي
دور وأنشـــــطة جلنة اســـــتخدام الفضـــــاء اخلارجي يف األغراض الســـــلمية وجلنتيها  تدعيم  -١-٤

للتعاون الدويل يف جمال  ةفريد بصفتها منصةالفرعيتني، بدعم من مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، 
  استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية.

هدات األمم ال الترويج  -٢-٤ عا لدول األطراف م يذ ا خلارجي، تنف بالفضـــــــاء ا قة  حدة املتعل ملت
، وتشـــجيع ذات الصـــلةوقرارات اجلمعية العامة التوجيهية ملبادئ ا الدول األعضـــاءتنفيذ لوكذلك 

سيق اجلهود  صلة تن شؤون الفضاء اخلارجي، على موا اللجنة وهيئتيها الفرعيتني، بدعم من مكتب 
من أجل لدويل، حســـب االقتضـــاء، املبذولة يف هذا الصـــدد واســـتكمال وتطوير قانون الفضـــاء ا

  .للمسائل املستجدةلتصدي ا
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.
ــــام املطلقة يف الفضــــاء اخلارجي   -٤-٤ ــــجل األمم املتحدة لألجس إطار  ضــــمنتعزيز دور س

إدخال حتســينات على املمارســات بشــؤون الفضــاء اخلارجي،  مكتُب الذي يتوىل صــوَنه، اللجنة
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احلالية املتعلقة بالتســــجيل وتبادل املعلومات، على أســــاس الواليات القائمة، مبا يف ذلك التدابري 
نب املكتب لزيادة الشــــفافية وحتســــني كفاءة آلية التســــجيل وضــــمان تســــجيل املتخذة من جا

  متسق. موقوت واألجسام على حنو 
ضـــمان اســـتدامة أنشـــطة الفضـــاء اخلارجي يف األمد البعيد واحلفاظ على بيئة الفضـــاء   -٥-٤

التنفيذ الطوعي للمبادئ التوجيهية  بوســــائل منها الســــلمية، االســــتخداماتاخلارجي من أجل 
يف تنفيذ  التجارباملعلومات عن  وتبادلأن استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد بش

د اســـــتدامة أنشـــــطة تهدَّتاجلديدة اليت  األخطاراملبادئ، والتصـــــدي للتحديات واملخاطر وتلك 
  البعيد.  الفضاء اخلارجي يف األمد

جلارية  -٦-٤ ــــــى مع اجلهود ا ماش خلارجي، [مبا يت يات الفضـــــــاء ا مان عمل ية إىل  تعزيز أ الرام
  ]/[كمسامهة يف] استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد. ضمان

] بشـــأن تنظيم األنشـــطة املعلومات ، [وتبادلإطار اللجنة ضـــمنتشـــجيع التعاون الدويل،   -٧-٤
ــــــطــة القطــاع اخلــاص يف الفضـــــــاء اخلــارجي [ ــــــتنــاد إىل القــانون الــدويل الابــالتجــاريــة وأنش س

تعزيز أمان واســـتدامة أنشـــطة الفضـــاء اخلارجي  يةفق مع القانون الدويل]، بغوايت  ]/[مبابه  املعمول
  األمد البعيد مع تيسري تطوير صناعة الفضاء.  يف
مناقشة وكذلك إطار اللجنة،  ضمنتعزيز تبادل املعلومات عن األجسام واألحداث الفضائية،   -٨-٤

  واإلجراءات املتعلقة]/[املعايري املشتركة املتعلقة] بالتنبؤ باالصطدامات املحتملة ودرئها.  [القواعد
سلمية وجلنتيها   -٩-٤ ضاء اخلارجي يف األغراض ال ستخدام الف سيق والترابط بني جلنة ا تعزيز التن

  الفرعيتني، مبساعدة من مكتب شؤون الفضاء اخلارجي. 
مع اجلهود  ًايشــاالفضــاء، متب املعنيةن بني كيانات األمم املتحدة التشــجيع على توطيد التعاو -١٠-٤

الفضـــائية املســـائل  بشـــأناملبذولة على نطاق منظومة األمم املتحدة لزيادة االتســـاق وتوحيد األداء، 
املتعددة التخصـــصـــات والشـــاملة لعدة قطاعات، بغية تشـــجيع التعاون الدويل يف جمال اســـتكشـــاف 

امه يف األغراض الســـلمية ويف جمال اســـتخدام علوم وتكنولوجيا الفضـــاء الفضـــاء اخلارجي واســـتخد
  ألغراض التنمية املستدامة.

  .ئيةتعزيز التعاون الدويل بشأن وضع إطار دويل إلدارة حركة املرور الفضا -١١-٤
    

      خطة التنفيذ -اجلزء باء    
    الشراكات  -أوًال  

على عاتق  يف املقام األول" وخطة تنفيذها ٢٠٣٠خطة "الفضـــــاء  تطبيق[تقع مســـــؤولية   -٢١
الدول األعضـــاء واللجنة، بدعم من مكتب شـــؤون الفضـــاء اخلارجي، بوســـائل منها توفري خرباهتا 

  التقنية والسياساتية والقانونية.]
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الشـــراكات العاملية  ُتعلَّق أمهية على" وخطة تنفيذها، ٢٠٣٠خطة "الفضـــاء  ولدى تطبيق  -٢٢
وتدعيم التعاون بني الدول األعضاء وكيانات األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية  واإلقليمية

  القطاع اخلاص.كيانات الصناعة و وأوساطواملنظمات غري احلكومية 
قناة ك يعملوينبغي أن يكون مكتب شـــؤون الفضـــاء اخلارجي مهيَّأ على حنو مالئم لكي   -٢٣

أن يواصل،  له . وينبغي"٢٠٣٠الفضاء "وتيسري استخدام احللول الفضائية يف تنفيذ خطة  لتشجيع
أوســـاط األكادميية ووإطار واليته، إقامة الشـــراكات، مبا يف ذلك مع املؤســـســـات البحثية  ضـــمن

للوصــول إىل  أوســع ، لتوفري فرصمن خالل الدول األعضــاء يف اللجنةقطاع اخلاص، الصــناعة وال
أن ينفِّذ له الفضـــــــاء ألغراض العلم واالبتكار والبحث والتطوير والتعليم وبناء القدرات، وينبغي 

الدول األعضـــاء جهود دعم يف اســـتخدام التطبيقات والتكنولوجيات الفضـــائية  لتشـــجيعأنشـــطة 
  قيق أهداف خطط التنمية العاملية.حت الرامية إىل

ــــتخدام الفضــــاء اخلارجي يف ل، ينبغي "٢٠٣٠الفضــــاء "ويف ضــــوء تنفيذ خطة   -٢٤ لجنة اس
 اتعاونأن ي، وماالوفاء بواليته الأن يواصــــاألغراض الســــلمية ومكتب شــــؤون الفضــــاء اخلارجي 

ــــقيو ــــائر الكيانات  انس داخل منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك من خالل االجتماع  املعنيةمع س
  املشترك بني الوكاالت بشأن أنشطة الفضاء اخلارجي (آلية األمم املتحدة للفضاء).

    
    األدوات  -ثانيًا  

عدد من  يف اإلسهاميف  أن تنظرللدول األعضاء  ميكن، "٢٠٣٠الفضاء "تنفيذ خطة  لدى  -٢٥
 اســتحداثهااملوجودة بالفعل أو اليت جيري  واإلقليميةربامج واملشــاريع واملنصــات الدولية اآلليات وال

  ما يلي:ومنها  ،ويف االستفادة منها
املضطلع هبا يف جداول أعمال اللجنة  ٥٠األولويات املواضيعية السبع لليونيسبيس+  (أ)  

شراكة العاملية  شؤون الفضاء اخلارجي يف جماالت ال شأن االوجلنتيها الفرعيتني ومكتب  ستكشاف ب
ــــــاءيف جمال ا واالبتكار ــــــاء اخلارجي واحلوكمة العامليةوا، لفض : اآلفاق احلالية لنظام القانوين للفض

دويل خلدمات الطار واإل، وتعزيز تبادل املعلومات عن األجســــام واألحداث الفضــــائية، ملســــتقبليةوا
 خفضطقس الفضـــاء، وتعزيز التعاون الفضـــائي من أجل الصـــحة العاملية، والتعاون الدويل من أجل 

  )٥(، وبناء القدرات من أجل القرن احلادي والعشرين؛جتمعات على التأقلموتعزيز قدرة املاالنبعاثات 
 يتوىل صـــونهســـجل األمم املتحدة لألجســـام املطلقة يف الفضـــاء اخلارجي، الذي   (ب)  
شــؤون الفضــاء اخلارجي نيابة عن األمني العام، مبا يف ذلك مراعاة املبادئ التوجيهية بشــأن  مكتُب
دامة أنشــطة الفضــاء اخلارجي يف األمد البعيد الصــادرة عن جلنة اســتخدام الفضــاء اخلارجي يف اســت

  )٦(؛األغراض السلمية

__________ 
 ،A/AC.105/1170و ،A/AC.105/1169و ،A/AC.105/1168تشمل الوثائق ذات الصلة ما يلي:   )٥(  

 أعاله. ١٨. انظر أيضًا الفقرة A/AC.105/1174و ،A/AC.105/1173و ،A/AC.105/1172و ،A/AC.105/1171و
 .، املرفق الثاينA/74/20انظر   )٦(  
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ــــــتخــدام املعلومــات الفضـــــــائيــة يف إدارة الكوارث   (ج)   برنــامج األمم املتحــدة الس
ـــبايدر)، ـــتجابة يف حاالت الطوارئ (برنامج س  وهو برنامج تابع ملكتب شـــؤون الفضـــاء )٧(واالس

اخلارجي يتيح الوصــــــول إىل البيانات واخلدمات الفضـــــــائية ألغراض احلد من خماطر الكوارث 
واالســـتجابة حلاالت الطوارئ، كما يتيح، من خالل بوابة معارف برنامج ســـبايدر، الوصـــول إىل 
املوارد الفضائية يف مجيع مراحل دورة إدارة الكوارث. [ويوصى بتعزيز الدعم الذي يقدمه برنامج 

  ]؛هيدر إىل الدول األعضاء من خالل تعزيز الربنامج ودعم األنشطة املضطلع هبا يف إطارسبا
 )٨(املنتسبة إىل األمم املتحدة. ،املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء  (د)  

بناء القدرات والتعليم والتدريب يف جمال العلوم والتطبيقات الفضــــائية  خدمات [ويوصــــى بتعزيز
دعم التحالف بني بوســائل منها لبلدان النامية، الصــاحل وخصــوصــًا اليت تقدمها املراكز اإلقليمية، 

  املراكز اإلقليمية]؛ 
ميثاق التعاون على حتقيق االســــتخدام املنســــق للمرافق الفضــــائية يف حال وقوع   (ه)  

رث طبيعية أو تكنولوجية (املســـمى أيضـــًا امليثاق الدويل بشـــأن الفضـــاء والكوارث الكربى)، كوا
إتاحة  ا، جيري من خالهلئيةنظم الفضاالللتعاون العاملي بني وكاالت الفضاء ومشغلي  بصفته منصة

  للكوارث؛ التصدياملستمدة من السواتل لدعم جهود  املعلومات واملنتجات
وســيلة لزيادة بصــفته مرصــد اإلنعاش التابع للجنة املعنية بســواتل رصــد األرض،   (و)  
  البيانات الساتلية يف التعايف من آثار الكوارث الطبيعية؛ إسهام

، الذي يتمثل هدفه الرئيســي يف دراســة ورصــد آثار مرصــد مناخ الفضــاء الدويل  (ز)  
رصـــد األرض باالقتران مع ســـاتلية لدوات تغري املناخ، وخاصـــة على النطاقات احمللية، باســـتخدام أ

شأن التأهب والتكيف والتأقلم مع  مهمةالبيانات والنماذج امليدانية، مما يوفر أداة  الختاذ القرارات ب
  ؛تغري املناخ وآثاره على املستوى احمللي وعلى املواطنني

بؤات يف التحليالت والتن رصــــــد مفيدةالعاملي، الذي يوفر بيانات  الرصــــــدنظام   (ح)  
   والتنبيهات واإلنذارات اخلاصة بالطقس، وكذلك يف رصد املناخ واألنشطة البيئية؛

اليت تشـــجع على التعاون  )٩(ملالحة،ســـواتل االلجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية ل  (ط)  
جماالت املدنية يف  باخلدمات الســـاتلية وتتعلقاهتمام مشـــترك اليت حتظى بالطوعي بشـــأن املســـائل 

ر التوافق وقابلية التشــــغيل  حتديد املواقع واملالحة والتوقيت والقيمة املضــــافة، كما تشــــجع وتيســــِّ
  التباديل والشفافية بني مجيع نظم املالحة الساتلية؛

الشـــبكة الدولية لإلنذار خبطر الكويكبات والفريق االســـتشـــاري املعين بالتخطيط   (ي)  
ـــام القريبة من من أجل  )١٠(للبعثات الفضـــائية، تعزيز التأهب خلطر االصـــطدامات املحتملة لألجس

__________ 
 .٦١/١١٠انظر قرار اجلمعية العامة   )٧(  
 .٢٤، الفقرة ٧٣/٩١انظر قرار اجلمعية العامة   )٨(  
 .١١، الفقرة ٥٩/٢انظر قرار اجلمعية العامة   )٩(  
 .٩، الفقرة ٧٠/٨٢انظر قرار اجلمعية العامة   )١٠(  
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املعلومات والتفاعل بني الشـــــبكة الدولية والفريق  وتبادلويوصـــــى بزيادة التعاون الدويل األرض. 
  ؛االستشاري واللجنة، بدعم من املكتب

والتدريب يف [مبادرة املؤســســة اهلندية ألحباث الفضــاء لتجميع الســواتل النانونية   (ك)  
ناء القدرات UNNATIهذا املجال يف إطار اليونيســــــبيس (  يف جمال تطوير)، اليت تقدم برناجمًا لب

  السواتل النانونية]؛
اســـتدامة أنشـــطة الفضـــاء ب املتعلقةالفضـــائي للبحوث والدراســـات  زالتميُّمركز   (ل)  

ــــــات  اخلارجي يف األمد البعيد، مع التركيز على دعم البحوث والتثقيف والتوعية بشــــــأن املمارس
لتنفيذ املبادئ التوجيهية بشــأن اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلارجي يف األمد البعيد الصــادرة الفضــلى 

  عن جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.
عدة أدوات ومبادرات، مكتب شـــؤون الفضـــاء اخلارجي  اســـتحدثإىل ذلك،  وإضـــافة  -٢٦

يف إطار جهود بناء القدرات من أجل  اســــــتحداث أدوات ومبادرات جديدة،على حاليًّا ويعكف 
  القرن احلادي والعشرين، وبالتعاون مع شركائه، تشمل ما يلي: 

بل الوصـــول إىل الفضـــاء للجميع"، تيســـريمبادرة "  (أ)   ـــُ ـــيع نطاق  )١١(س الرامية إىل توس
التعاون الثالثي بني الدول املرتادة  من خاللالوصول إىل الفضاء دعمًا لتحقيق أهداف التنمية املستدامة 

والقطاع اخلاص، للفضاء، واألمم املتحدة والدول غري املرتادة للفضاء أو احلديثة العهد بارتياد الفضاء، 
بادرات م بارتولوميو (Avioمع شــــــركة أفيو (املشــــــتركة ثل امل   ) Bartolomeo Platform) ومنصـــــــة 

سر ( وحمطة شي صينية وشركة درمي ت سلة جتارب برج اإلسقاط ) Dream Chaserالفضاء ال سل وبرنامج 
)Drop Tower Experiment Series (اليابانية املعروفة باسم "كيبوكيوب التجارب ومنيطة" )KiboCUBE؛(  

بلمبادرة الكون املفتوح، من أجل تعزيز   (ب)   الفلكية العلوم الوصــــول إىل بيانات  ســــُ
  )١٢(؛والفضائية
خالصــــة احللول الفضــــائية، كأداة لدعم الدول األعضــــاء يف تنفيذ خطة التنمية   (ج)  

  )١٣(بأهداف وغايات التنمية املستدامة؛، وربط احللول الفضائية ٢٠٣٠املستدامة لعام 
الفرص املتاحة للمرأة  توســــــيعاليت هتدف إىل  ،مبادرة "الفضــــــاء من أجل املرأة"  (د)  
  العمل يف جمال الفضاء؛احتراف وعلوم الفضاء لدراسة 

 ضــمنمشــروع "قانون الفضــاء املعين باجلهات الفاعلة اجلديدة يف جمال الفضــاء"،   (ه)  
السياسات  مقرريإطار بناء القدرات وتقدمي اخلدمات االستشارية استجابًة الحتياجات ومتطلبات 

للبلدان اليت تدخل قطاع الفضــــاء ألول مرة أو اليت  والرقابيةواملشــــرعني يف الســــلطات احلكومية 
  ل جديدة من األنشطة الفضائية؛مراح تستهل

__________ 
 .٣٢٦، الفقرة A/72/20انظر   )١١(  
 .A/AC.105/1175انظر   )١٢(  
 .A/AC.105/1174 انظر  )١٣(  
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منصـــة لتبادل املعارف املتعددة التخصـــصـــات كبوابة "الفضـــاء من أجل املياه"،   (و)  
  بشأن التكنولوجيات الفضائية واملواضيع املتعلقة باملياه؛

مببادرة منظومة األمم  املضي ُقدمًاإىل  اليت هتدفلشباب، من أجل امبادرة الفضاء   (ز)  
"، يف جمال األنشـــطة لشـــباببشـــأن ا: اســـتراتيجية األمم املتحدة ٢٠٣٠شـــباب " املتحدة املعنونة

  بالفضاء؛ املتعلقةواملشاريع 
يهدف إىل توفري الذي منطقة املحيط اهلادئ"،  من أجلحلول فضــائية مشــروع "  (ح)  

هلادئ  لدول املحيط ا ية  ناجم مات الرب خلد فة من ا جل اُجلطائ ية من أ هتا على حتقيق زر قدر تعزيز 
تغري املناخ وصـــيد األمساك غري املشـــروع واالتصـــاالت منها أهداف التنمية املســـتدامة، يف جماالت 

  والصحة العاملية واحلد من خماطر الكوارث؛ 
محرك للتنمية االجتماعية واالقتصادية كاملعنية بالفضاء  عامليةاملنتديات الفضائية ال  (ط)  

ـــــنوية] منتظمة هتدف إىل  بتجميعاملســـــتدامة. ويوصـــــى   تدعيماملنتديات يف شـــــكل أحداث [س
شراكات واحلوار  سعة من املسائل  وساطبني أاملتواصل ال شأن طائفة وا الفضائية املجتمع العاملي ب

ميع اجلهات الواســعة جلشــاركة امل" ودعم تنفيذها من خالل ٢٠٣٠خبطة "الفضــاء  وإذكاء الوعي
  الفاعلة املعنية بالفضاء. 

ألغراض مبادرات جديدة،  اســـتحداثميكن إذ والقوائم الواردة أعاله ليســـت حصـــرية،   -٢٧
  ".٢٠٣٠مساعدة الدول األعضاء يف تنفيذ خطة "الفضاء  منها

    
    املوارد  -ثالثًا  

ثنائي ومتعدد األطراف فضـــــائي يف تعاون  االخنراط النشـــــطُتدعى الدول األعضـــــاء إىل   -٢٨
املعلومات والبىن التحتية  وتبادلبأشكال خمتلفة، تشمل بناء القدرات ووإقليمي ودويل أوسع نطاقًا 

حسب التعاون االقتصادي واإلمنائي، الفضائي ضمن إطار وإقامة مشاريع مشتركة وإدماج التعاون 
   " وخطة تنفيذها.٢٠٣٠من أجل تعزيز حتقيق خطة "الفضاء االقتضاء، 

ية إىل امليزانخارج من وُتدعى الدول األعضــــــاء وســــــائر اجلهات املاحنة إىل التربع مبوارد   -٢٩
شؤون الفضاء اخلارجي  "، وفقًا لقواعد ٢٠٣٠بتنفيذ خطة "الفضاء  من أجل املضي ُقدمًامكتب 

  .املتحدة وإجراءاهتا األمم
كفاية املوارد اليت توفَّر ملكتب شــــــؤون الفضــــــاء مدى وُيَحث األمني العام على النظر يف   -٣٠

اخلارجي يف األغراض الســــلمية وجلنتيها اخلارجي يف إطار دوره كأمانة للجنة اســــتخدام الفضــــاء 
ضمان و ،الفرعيتني شطة  على حنوقدرة املكتب على تنفيذ واليته على  كامل وفعَّال، مبا يف ذلك أن

الدول األعضــــاء يف جمال علوم وتكنولوجيا الفضــــاء وتطبيقاهتا، وكذلك يف  لصــــاحلبناء القدرات 
  " وخطة تنفيذها. ٢٠٣٠خطة "الفضاء  اعتبارهآخذًا يف ، ة الفضائيةسياسالجمال قانون الفضاء و
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    استعراض التقدم املحَرز  -رابعًا  
يف جدول أعمال أن تدِرج لجنة اســتخدام الفضــاء اخلارجي يف األغراض الســلمية لينبغي   -٣١
معلومات عن بندًا يتيح للدول األعضاء يف اللجنة ومراقبيها الدائمني تبادل ما لديهم من  ةدوركل 

ــــــتعراللجنة ، ينبغي ٢٠٢٥". ويف عام ٢٠٣٠يف تنفيذ خطة "الفضــــــاء  جتارهبم  ضأن جتري اس
أن للجنة ، ينبغي ٢٠٣٠". ويف عام ٢٠٣٠منتصــــف املدة للتقدم املحرز يف تنفيذ خطة "الفضــــاء 

ضاء  ضًا هنائيًّا لتنفيذ خطة "الف ستعرا  " وأن تقدم تقريرًا إىل اجلمعية العامة عن نتائج٢٠٣٠جتري ا
  . عراضذلك االست

 


