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100320    100320    V.20-01464 (A) 

*2001464*  

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
 يف األغراض السلمية

  القانونيةاللجنة الفرعية 
  واخلمسونالتاسعة الدورة 

        ٢٠٢٠نيسان/أبريل  ٣ -آذار/مارس  ٢٣فيينا، 
     " وخطة تنفيذها٢٠٣٠طة "الفضاء منقح خلمشروع   
      " ٢٠٣٠ورقة عمل مقدَّمة من مكتب الفريق العامل املعين خبطة "الفضاء     

  ، مبا يلي: ٢٠٢٠"، وفقًا خلطة عمله لعام ٢٠٣٠سيقوم الفريق العامل املعين خبطة "الفضاء   -١
" وخطة تنفيذها وإدماجهما معًا ٢٠٣٠مواصلة النظر يف مشروع خطة "الفضاء   (أ)  

. ٢٠٢٠  أثناء دوريت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القانونية اللتني ستعقدان يف عام
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 استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف دورهتا الثالثة والستني، عام
عام  ــــــبعني،  خلامســـــــة والس مة يف دورهتا ا عا ية ال ها إىل اجلمع قدم ها وت قة (انظر ال ٢٠٢٠في وثي

A/AC.105/1202.(املرفق الرابع، التذييل ،  
ونظر الفريق العامل، يف جلســـاته املعقودة أثناء الدورة الســـابعة واخلمســـني للجنة الفرعية   -٢

). ويرد A/AC.105/C.1/L.382" وخطة تنفيذها (٢٠٣٠العلمية والتقنية، يف مشروع خطة "الفضاء 
ة الفرعية العلمية عن أعمال الفريق العامل أثناء الدورة الســـــــابعة واخلمســــــني للجن موجز تقرير

  .)A/AC.105/1224يف املرفق الرابع لتقرير اللجنة الفرعية عن دورهتا ( ،والتقنية
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" وخطة تنفيذها ٢٠٣٠املشروع املحدث خلطة "الفضاء  )١(ويتضمن مرفق ورقة العمل هذه  -٣
باالســـــتناد إىل أعمال الفريق العامل أثناء الدورة الســـــابعة واخلمســـــني للجنة الفرعية العلمية والتقنية. 

كي يتسىن للفريق العامل، أثناء دورة اللجنة وهتدف ورقة العمل إىل النهوض بأعمال الفريق العامل، ول
"، وأن يقدم وفقا خلطة عمله ٢٠٣٠يف املشــــــروع املنقح خلطة "الفضــــــاء  أن ينظرالفرعية القانونية، 

" وخطة تنفيذها إىل اللجنة للنظر فيها يف دورهتا ٢٠٣٠صيغة مدجمة هنائية من مشروع خطة "الفضاء 
  .٢٠٢٠ معية العامة يف دروهتا اخلامسة والسبعني يف عام، وإىل اجل٢٠٢٠الثالثة والستني يف عام 

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

    مقدِّمة  -أوًال  
لقد كان لألمم املتحدة دور مركزي يف التعاون الدويل يف األنشــطة الفضــائية منذ بداية عصــر   -١

سلمية إىل الوجود نتيجة العتراف الفضاء. وقد  ستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض ال ظهرت جلنة ا
، بأمهية استخدام ١٩٥٨كانون األول/ديسمرب  ١٣) املؤرَّخ ١٣-(د ١٣٤٨اجلمعية العامة، يف قرارها 

الفضــــاء اخلارجي يف األغراض الســــلمية وبضــــرورة تعزيز التعاون الدويل يف االضــــطالع باألنشــــطة 
  ، اللجنَة بصفة دائمة.١٩٥٩) لعام ١٤-ألف (د ١٤٧٢ئية؛ وأنشأت اجلمعية، يف قرارها الفضا
وقد أدت اللجنة، نظرًا لواليتها الفريدة وموقعها يف ُصلب التعاون الدويل يف استخدام الفضاء   -٢

لقانون مبا يتوافق مع ا )٢(احلوكمة العاملية ألنشـــطة الفضـــاء اخلارجي،واخلارجي يف األغراض الســـلمية [
دورًا حموريًّا يف تنظيم مؤمترات األمم املتحدة الثالثة األوىل املعنية باستكشاف الفضاء اخلارجي  الدويل]

  . ١٩٩٩و ١٩٨٢و ١٩٦٨عوام األواستخدامه يف األغراض السلمية، اليت ُعقدت يف 
وبعد مرور مخســــني عامًا على مؤمتر األمم املتحدة األول املعين باســــتكشــــاف الفضــــاء   -٣
خلارجي واســــتخدامه يف األغراض الســــلمية (اليونيســــبيس)، اجتمعت الدول األعضــــاء يف األمم ا

يف إطار  ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٢١و ٢٠املتحدة وممثلو األوســــاط الفضــــائية الدولية يف فيينا يومي 
 اجلزء الرفيع املســــتوى من االحتفال بالذكرى الســــنوية اخلمســــني ملؤمتر األمم املتحدة األول املعين

) للتفكُّر ٥٠باســـتكشـــاف الفضـــاء اخلارجي واســـتخدامه يف األغراض الســـلمية (اليونيســـبيس+
ســـنة من اإلجنازات يف جمال اســـتكشـــاف الفضـــاء واســـتخدامه ولتوطيد  ٥٠يزيد على  ما بشـــأن

  التعاون العاملي يف الفضاء اخلارجي واستخدام الفضاء اخلارجي يف حتقيق التنمية املستدامة.
، ٢٠١٨تشــــــرين األول/أكتوبر  ٢٦املؤرَّخ  ٧٣/٦معية العامة، يف قرارها والحظت اجل  -٤
قد أنتجا وثائق هتدف  ٥٠التقدير، أنَّ العملية التحضــريية واجلزء الرفيع املســتوى لليونيســبيس+ مع

شـــــأن توطيد التعاون الدويل يف جمال إىل بلورة رؤية شـــــاملة وجامعة وذات توجُّه اســـــتراتيجي ب

__________ 
تستخدم ورقة العمل هذه نصوصا بني معقوفتني لإلشارة إىل العناصر اليت أعربت بشأهنا دول أعضاء يف اللجنة   )١(  

  قف و/أو صياغات خمتلفة.عن موا
 .A/AC.105/1137انظر   )٢(  



A/AC.105/C.2/L.316 
 

V.20-01464 3/13 
 

اســتكشــاف الفضــاء اخلارجي واســتخدامه يف األغراض الســلمية، ُيعترب فيها الفضــاء حمرِّكًا رئيســيًّا 
  لتحقيق أهداف التنمية املستدامة لفائدة مجيع البلدان ومسامهًا رئيسيًّا يف هذا املسعى.

نَة إىل   -٥ مة اللج عا ية ال هذا الصـــــــدد، دعت اجلمع لة تطوير خطة بشـــــــأن ويف  مواصــــــ
، وإىل تزويد اجلمعية ٥٠" وخطة تنفيذها، باالستناد إىل نتائج عملية اليونيسبيس+٢٠٣٠  "الفضاء

  .٢٠٢٠العامة بنواتج عملها لكي تنظر فيها اجلمعية يف دورهتا اخلامسة والسبعني، عام 
ــــــتراتيجية " وخطة ٢٠٣٠وتقدِّم اللجنة إىل اجلمعية العامة خطة "الفضــــــاء   -٦ تنفيذها كاس

اســتشــرافية إلعادة تأكيد وتدعيم مســامهة األنشــطة الفضــائية واألدوات الفضــائية يف تنفيذ اخلطط 
ومعاجلة شــواغل اإلنســانية املتعلقة بالتنمية املســتدامة الطويلة األمد. وهي تســهم أيضــًا  )٣(العاملية،

مبا يتوافق مع شـــطة الفضـــاء اخلارجي، يف احلوكمة العاملية ألن[صـــوغ مســـامهة اللجنة مســـتقبًال  يف
  الدويل].  القانون

    
    الرؤية االستراتيجية  -ثانيًا  

نعترف، حنن الدول األعضــــــاء يف األمم املتحدة، بأن اســــــتكشــــــاف الفضــــــاء اخلارجي   -٧
واســـــتخدامه يف األغراض الســـــلمية قد أثريا معارفنا اجلماعية وأحدثا ثورًة يف احلياة على كوكب 

صـبحت علوم وتكنولوجيا الفضـاء يف الوقت احلاضـر عنصـرًا مالزمًا حلياتنا اليومية، األرض. لقد أ
وهي جتلب لكوكب األرض وفرًة من املنافع الفريدة واألســــاســــية. ومع مضــــي األوســــاط املعنية 
بالفضاء ُقدمًا يف مساعيها الستكشاف الفضاء، سيظل الفضاء مصدرًا لإلهلام واالبتكار ويواصل 

  ت ملنفعة البشرية.توفري تطبيقا
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

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

ويف تنفيذ االلتزامات اليت تعهدت هبا الدول األطراف يف  ٢٠٣٠-٢٠١٥خماطر الكوارث للفترة 
يانات والتطبيقات اتفاق باريس. ويســـتلزم تنفيذ هذه اخلطط العاملية حتســـني ســـبل الوصـــول إىل الب
  الفضائية والبىن التحتية الفضائية، مع مراعاة االحتياجات اخلاصة للبلدان النامية.

نعترف بالســـجل التارخيي املتميز للجنة اســـتخدام الفضـــاء اخلارجي يف األغراض الســـلمية   -٩
انوين الدويل الذي وجلنتها الفرعية القانونية وجلنتها الفرعية العلمية والتقنية، يف إرســــــاء النظام الق

حيكم أنشـــطة الفضـــاء اخلارجي ومواصـــلة تطويره. ويف إطار هذا النظام، تزدهر أنشـــطة الفضـــاء 
 لذلك،  اخلارجي اليت تقوم هبا الدول واملنظمات احلكومية الدولية والكيانات غري احلكومية، ونتيجة

يف النمو االقتصادي ويف أصبحت علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا تسهم إسهامًا ال حدود له 
  حتسني نوعية احلياة يف مجيع أحناء العامل.

__________ 
 باريس.  ، واتفاق٢٠٣٠-٢٠١٥، وإطار ِسنداي للحد من خماطر الكوارث للفترة ٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام   )٣(  
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ــــــؤون   -١٠ نعاود التأكيد على ما تضــــــطلع به اللجنة وجلنتاها الفرعيتان، بدعم من مكتب ش
الفضاء اخلارجي، من دور فريد بصفتها منصات فريدة للتعاون الدويل يف جمال استكشاف الفضاء 

للحوكمة العاملية ألنشـــــطة الفضـــــاء اخلارجي، [الســـــلمية، و اخلارجي واســـــتخدامه يف األغراض
ولتطوير القانون الدويل للفضـــــاء، ولتعزيز احلوار بني الدول املرتادة  ،]،يتوافق مع القانون الدويل  مبا

للفضــــــاء والدول احلديثة العهد بارتياد الفضــــــاء، وللتشــــــجيع على زيادة اخنراط مجيع البلدان يف 
  يف ذلك من خالل أنشطة بناء القدرات. األنشطة الفضائية، مبا

حجر الزاوية يف النظام القانوين الدويل معاهدة الفضاء اخلارجي بوصفها نشدد على أمهية   -١١
الذي حيكم أنشـــطة الفضـــاء اخلارجي. فهي تتضـــمن املبادئ األســـاســـية لقانون الفضـــاء الدويل، 

خلارجي. وينبغي تشجيع إضفاء الطابع وستظل توفر إطارًا ال غىن عنه لالضطالع بأنشطة الفضاء ا
  العاملي على معاهدة الفضاء اخلارجي وتنفيذها فعليًّا.

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

التصــدي للمســائل املســتجدة. وينبغي أن تواصــل اللجنة وجلنتاها الفرعيتان إثبات أمهيتها وأن تعاجل 
  التحديات والفرص احلالية واملستجدة، مثل استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.

اخلارجي، مع ظهور نلتزم بالتصـــدي ملا يطرأ من تغريات يف االضـــطالع بأنشـــطة الفضـــاء   -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 

ا الفرعيتني، بدعم من ولتنفيذ أنشطة فضائية. ويف هذا الصدد، نلتزم بضمان استمرار اللجنة وجلنتيه
مكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي، حســب االقتضــاء، يف التجاوب مع تلك التغريات، إعماًال لدورها 

  كمنصات فريدة للتعاون الدويل يف جمال استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.
يف جمــال  ه،، الــذي ال تزال اللجنــة تشــــــكــل منربًا فريــدًا لــتوطيــد التعــاون الــدويلبنلتزم   -١٤

واحلوكمة العاملية ألنشــطة الفضــاء [اســتكشــاف الفضــاء اخلارجي واســتخدامه يف األغراض الســلمية 
[وهندف []، مع مراعاة االحتياجات اخلاصــــــة للبلدان النامية. مبا يتوافق مع القانون الدويلاخلارجي، 

حتقيق رؤية مشـــتركة []/املصـــلحة املشـــتركة للبشـــرية مجعاء [الســـعي لتحقيق أيضـــًا إىل اإلســـهام يف
سلمية ملنفعة ومصلحة  ]للمستقبل ستخدامه يف األغراض ال ضاء اخلارجي وا ستكشاف الف يف جمال ا

استكشاف تشجيع رؤية ملستقبل مشترك للبشرية مجعاء يف جمال إىل أيضًا هندف [و /البشرية مجعاء.]
  ].]الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية

يف قطاع ] التكافؤ يف الفرص]/[التكافؤ بني اجلنســــــنيهندف إىل تعزيز [التنوع، وكذلك   -١٥
الفضــاء، بتشــجيع الشــباب والنســاء، على وجه اخلصــوص، على النظر يف احتراف مهن يف جماالت 

  العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات.
ــــــتفــادة بقــدر أكرب من التكنولوجيــات ا  -١٦ ـــــــًا إىل االس جلــديــدة املبتكرة، مثــل هنــدف أيض

  التكنولوجيات الفضائية وتطبيقاهتا، من أجل املسامهة يف حتسني تنفيذ واليات األمم املتحدة ككل.
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 ٥٠نؤكِّد على أنَّ األولويات املواضيعية السبع اليت وضعتها اللجنة يف سياق اليونيسبيس+  -١٧
أداة لتحديد األهداف األســـاســـية هنجًا شـــامًال لتناول املجاالت الرئيســـية، وتعمل معًا كتشـــكل 

شؤون الفضاء اخلارجي مستقبًال يف  ستضطلع هبا اللجنة وجلنتاها الفرعيتان ومكتب  لألعمال اليت 
)، ١جماالت الشراكة العاملية من أجل االستكشاف واالبتكار يف جمال الفضاء (األولوية املواضيعية 

 ]واحلوكمة العاملية للفضــــــاء[لفضــــــاء اخلارجي واملنظورات احلالية واملســــــتقبلية للنظام القانوين ل
)، وتعزيز تبادل املعلومات عن األجســـــام واألحداث الفضـــــائية (األولوية ٢ (األولوية املواضـــــيعية

ضيعية  ضيعية ٣املوا )، وتعزيز التعاون ٤)، ووضع إطار دويل خلدمات طقس الفضاء (األولوية املوا
ــــيعية الفضــــائي من أجل الصــــحة العاملية  )، والتعاون الدويل من أجل جمتمعات ٥(األولوية املواض

)، وبناء القدرات من أجل القرن ٦منخفضــــة االنبعاثات وقادرة على التأقلم (األولوية املواضــــيعية 
  )٤().٧احلادي والعشرين (األولوية املواضيعية 

خطة تنفيذها، " و٢٠٣٠نؤكِّد أيضــــًا على إيالء أمهية، يف ســــياق حتقيق خطة "الفضــــاء   -١٨
للشــــــراكات العاملية ولتوطيد التعاون بني الدول األعضـــــــاء وكيانات األمم املتحدة واملنظمات 
احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية وقطاع الصناعة وكيانات القطاع اخلاص، ضمانًا جللب 

جارب فوائد الفضــــــاء للجميع ويف كل مكان، من خالل جهود مشــــــتركة وباالســــــتفادة من الت
  واملسامهات العملية ملختلف اجلهات املعنية. 

    
    األهداف   -ثالثًا  

، باالستناد التاليةحنن، الدول األعضاء يف األمم املتحدة، نلتزم بالسعي إىل حتقيق األهداف   -١٩
كل يف إطار وميكن للدول األعضــــاء اختاذ التدابري املبينة إىل الرؤية االســــتراتيجية املذكورة أعاله. 

حول الركائز األهداف العامة األربعة تتمحور لتحقيق تلك األهداف. وعامة الهداف ف من األهد
األربع املتمثلة يف اقتصـــاد الفضـــاء، وجمتمع الفضـــاء، وإمكانية الوصـــول إىل الفضـــاء، ودبلوماســـية 

  الفضاء. وهذه الركائز األربع متكاملة وتعزِّز إحداها األخرى. 
    

الفوائد االقتصادية املستمدة من الفضاء وتدعيم دور قطاع : تعزيز ١اهلدف العام     
    الفضاء كمحرك رئيسي للتنمية املستدامة

  لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.وتطبيقاهتا إذكاء الوعي بأمهية علوم وتكنولوجيا الفضاء   -١-١
الطاقة والصــــحة تيســــري وتعزيز التكامل بني قطاع الفضــــاء والقطاعات األخرى، مبا فيها   -٢-١

العمومية والبيئة وتغري املناخ وإدارة املوارد وتكنولوجيا املعلومات واالتصــــــاالت، وكذلك إقامة 
ـــــائل التنمية  ـــــراكات بني اجلهات املعنية املتعددة تفضـــــي إىل إجياد حلول فضـــــائية مبتكرة ملس ش

  ستدامة.االجتماعية واالقتصادية ميكن إدماجها يف آليات لتنفيذ أهداف التنمية امل

__________ 
 ، الفقرة الرابعة والعشرون من الديباجة.٧٣/٦قرار اجلمعية العامة   )٤(  
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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.
املنشـــآت الصـــغرية  ائية، مع التركيز بشـــكل خاص علىتشـــجيع تطوير الصـــناعة الفضـــ  -٤-١

واملتوســــطة، من أجل زيادة االســــتثمار يف قطاع الفضــــاء وإجياد فرص عمل عالية اجلودة، وتعزيز 
  للتكنولوجيات الفضائية من منافع عرضية تعود على القطاع غري الفضائي.  ما
من خالل الترويج إلطار  ،الدويل اســـتنادا إىل القانونتيســـري األنشـــطة الفضـــائية للجميع،   -٥-١

يشـــجع و ،الدول غري املرتادة للفضـــاء، مبا يشـــمل إمكانية وصـــول اجلميع إىل الفضـــاءدويل ييســـر 
  األمان واالبتكار. 

تشجيع استخدام احللول الفضائية يف اجلهود العاملية الرامية إىل ضمان استدامة اقتصادات   -٦-١
  واملحيطات.  األحراج

صــــائد املســــتدامة ملدارة اإلام التكنولوجيات الفضــــائية وتطبيقاهتا يف جماالت تدعيم إســــه  -٧-١
  الزراعة، وسالمة األغذية واألمن الغذائي، والتغذية.و ،األمساك

تشـــجيع وتيســـري التعاون والتشـــارك بني القطاعني العام واخلاص واملؤســـســـات األكادميية   -٨-١
ء لتحقيق أهداف التنمية املســتدامة، وكذلك يف ومراكز البحث والتطوير يف جمال اســتخدام الفضــا

  جمال استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.
    

: تسخري إمكانات الفضاء حلل التحديات اليومية واالستفادة ٢اهلدف العام     
    االبتكارات ذات الصلة بالفضاء يف حتسني نوعية احلياة من
نظرًا ألن الفضـاء اخلارجي يوفر للعلماء منظورًا فريدًا لرصـد دعم علوم وأحباث الفضـاء،   -١-٢

  ودراسة األرض والكون.
تشــــجيع اســــتخدام التكنولوجيات الفضــــائية وتطبيقاهتا يف تعزيز املعارف العلمية املتعلقة   -٢-٢

حلراجة والدورات واملوارد املائية، وا واملناطق اجلبلية،بالبيئة الطبيعية، مبا فيها املحيطات والبحار 
، بغية اإلســـهام يف وكذلك التوســـع احلضـــريوالتنوع البيولوجي والتصـــحر وتدهور األراضـــي، 

  احلفاظ على البيئة الطبيعية واإلدارة املستدامة للموارد ومحاية النظم اإليكولوجية.
 تدعيم اســتخدام التطبيقات الفضــائية املتكاملة لتيســري مراقبة املناخ وتقييم خماطر الكوارث،  -٣-٢

وتوفري البيانات الالزمة للمؤشـــرات املســـتعملة يف تتبُّع التقدم بالكوارث وحتســـني نظم اإلنذار املبكر 
ـــــتدامة لعام  نداي  ٢٠٣٠املحرز يف تنفيذ خطة التنمية املس ـــــِ يف  والتزامات الدول األطرافوإطار س

  اتفاق باريس.
وحتليله والتصدي له، ويف تيسري  النهوض بدور التكنولوجيات الفضائية يف إبراز تغري املناخ  -٤-٢

االنتقال إىل جمتمعات منخفضــــة االنبعاثات، وتعزيز التعاون الدويل يف هذا الصــــدد، مبا يتوافق مع 
  اآلليات واملنظومات الدولية املوجودة واملعترف هبا.
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القابلة تشـــجيع اســـتعمال التكنولوجيات الفضـــائية يف مجيع مراحل دورة إدارة الكوارث،   -٥-٢
، ســــتخدام يف ســــياق الكوارث الطبيعية والكوارث اليت هي من صــــنع اإلنســــان على الســــواءلال
؛ ورصـــــد التأهيل وإعادةيشـــــمل الوقاية والتخفيف والتأهب والتصـــــدي والتعايف وإعادة البناء   مبا

عناصــــر مثل درجة التعرض للكوارث، واألخطار، وخماطر الكوارث وأضــــرارها يف خمتلف  وتقييم
  ؛ وتشجيع تبادل بيانات رصد الكوارث.مناطق العامل

وتطبيق الطب الفضــائي وحتســني اســتخدام  ؛تعزيز التعاون الفضــائي دعمًا للصــحة العاملية  -٦-٢
واألدوات  يف ميدان الصــحة العاملية، والتعاون وتبادل املعلوماتاالبتكارات العلمية والتكنولوجية و
؛ يف الوقت املناسبتنفيذها وفعالية التدخالت يف جمال الصحة العمومية والرعاية الصحية تحسني ل

  .وتعزيز بناء القدرات يف جماالت الطب والعلوم والتكنولوجيا
شرية وبىن   -٧-٢ ستحداث مستوطنات ب ستخدام التكنولوجيات الفضائية وتطبيقاهتا لدعم ا تدعيم ا

؛ وحتسني سبل كسب الرزقا، يف املناطق احلضرية والريفية على السواء؛ حتتية مستدامة اجتماعيًّا وبيئيًّ
  ودراسة أمناط التوسُّع احلضري واهلجرة؛ ورصد مواقع التراث الثقايف واإلسهام يف احلفاظ عليها.

  .تشجيع سياسات البيانات الفضائية املفتوحة وتبادل البيانات  -٨-٢
    

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

    واملنتجات الفضائية، مما يدعم حتقيق أهداف التنمية املستدامة
قطاع الفضاء، االستفادة من إمكانات الفضاء يف إهلام الشباب، وزيادة اخنراط الشباب يف   -١-٣

ودعم املبادرات الوطنية والدولية اليت تثري اهتمام الشــــباب باألنشــــطة الفضــــائية، بدءًا من مرحلة 
  التعلم االبتدائي، وتدعيم إقباهلم على دراسة مواضيع العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات. 

توطيد التعاون الدويل يف تعزيز اسـتكشـاف الفضـاء بصـفته حمركًا طويل األمد لالبتكار، و  -٢-٣
  الصدد. هذا
العلمية ملا لإلسهامات تشجيع االستكشاف خارج نطاق املدار األرضي املنخفض، نظرًا   -٣-٣

  والتكنولوجية واالقتصادية واإلهلامية لتلك البعثات من فوائد على البشرية مجعاء.
والتطبيقات الفضــائية، وخصــوصــًا تعزيز بناء القدرات والتعليم والتدريب يف جمال العلوم   -٤-٣

  لصاحل البلدان النامية.
زيادة املعرفة بالفضــــاء اخلارجي، مبا يف ذلك من خالل تعزيز ســــبل الوصــــول إىل بيانات   -٥-٣

  العلوم الفلكية والفضائية من أجل منفعة البشرية.
انات تشـــجيع ودعم اســـتخدام التكنولوجيات الفضـــائية يف تعزيز ســـبل الوصـــول إىل البي  -٦-٣

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



A/AC.105/C.2/L.316
 

8/13 V.20-01464 
 

التكافؤ بني و تعميم مراعاة املنظور اجلنســـــــاين ]/[التكافؤ يف الفرص [/تعزيز [التنوع و]  -٧-٣
ة الفضــائية، بوســائل منها تدعيم إمكانية مشــاركة املرأة يف يف األنشــط ]مشــاركة املرأة]/[اجلنســني

  تدريس العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات. 
زيادة الوعي مبخاطر رداءة طقس الفضــــــاء، والعمل على ختفيف تلك املخاطر، من أجل   -٨-٣

الدويل لألنشطة  ضمان زيادة القدرة العاملية على الصمود أمام آثار طقس الفضاء، وحتسني التنسيق
ل وبناء القدرات آلية ، وكذلك إنشــاء املتعلقة بطقس الفضــاء، مبا يف ذلك أنشــطة التوعية والتواصــُ

تعزيز التنسيق الرفيع املستوى بشأن طقس الفضاء وتعزيز القدرة العاملية على الصمود لتنسيق دولية 
  . أمام آثار طقس الفضاء

تصــــــدي للخطر الذي ُتشــــــكِّله األجســــــام القريبة تشــــــجيع التعاون الدويل والتأهب لل  -٩-٣
  األرض. من
عن وضـــــع واعتماد وتطبيق أي تدابري اقتصـــــادية  ]االمتناع[على  ]حث الدول بقوة[[  -١٠-٣

خطة ومالية وجتارية أحادية اجلانب ميكن أن تعرقل األنشـــــطة الفضـــــائية والتنفيذ الكامل ألحكام 
   ]، وخباصة يف البلدان النامية."٢٠٣٠"الفضاء 

    
: بناء الشراكات وتوطيد التعاون الدويل يف استخدام الفضاء ٤اهلدف العام     

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

الفرعيتني، بدعم من مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، بصفتها منصة فريدة للتعاون الدويل يف جمال 
  امه يف األغراض السلمية.استكشاف الفضاء اخلارجي واستخد

خلارجي،   -٢-٤ بالفضـــــــاء ا قة  حدة املتعل هدات األمم املت عا لدول األطراف م يذ ا الترويج لتنف
وكذلك لتنفيذ املبادئ التوجيهية وقرارات اجلمعية العامة ذات الصــــلة، وتشــــجيع اللجنة وهيئتيها 

سيق  صلة تن ضاء اخلارجي، على موا شؤون الف اجلهود املبذولة يف هذا الفرعيتني، بدعم من مكتب 
، حسب االقتضاء، من أجل فيما يتعلق بالفضاء اخلارجي قانون الدويلالالصدد واستكمال وتطوير 

  التصدي للمسائل املستجدة.
يف جمال قانون ، والســيما تدعيم بناء القدرات واملســاعدة التقنية املقدمة إىل الدول األعضــاء  -٣-٤

الدولية، مبا يف ذلك املســاعدة املقدمة من مكتب شــؤون الفضــاء  الفضــاء الدويل والســياســة الفضــائية
  اخلارجي.

مكتب دور ب ، واالعترافاملمارســات احلالية املتعلقة بالتســجيل وتبادل املعلوماتتعزيز   -٤-٤
ســجل األمم املتحدة لألجســام املطلقة يف الفضــاء اخلارجي يف صــون  شــؤون الفضــاء اخلارجي

، وحتســني كفاءة آلية التســجيل وتســجيل األجســام على حنو موقوت ومتســـقلزيادة الشــفافية 
  . يف هذا الصدد تقدمي املساعدة التقنية إىل الدول األعضاءذلك   يف  مبا
ضـــمان اســـتدامة أنشـــطة الفضـــاء اخلارجي يف األمد البعيد واحلفاظ على بيئة الفضـــاء   -٥-٤

بادئ ديباجة واملمنها التنفيذ الطوعي للاخلارجي من أجل االســـــتخدامات الســـــلمية، بوســـــائل 
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بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد وتبادل املعلومات عن املعتمدة التوجيهية 
التجارب يف تنفيذ تلك املبادئ، والتصــــــدي للتحديات واملخاطر واألخطار اجلديدة اليت تتهدَّد 

  د.البعي  استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد
كمســامهة يف اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلارجي يف  تعزيز أمان عمليات الفضــاء اخلارجي  -٦-٤

  البعيد.  األمد
، بشأن ضمن إطار اللجنة، وتبادل املعلومات واملمارسات الفضلى تشجيع التعاون الدويل  -٧-٤

ــــــراف على  ن الدويل] مبا يتوافق مع القانو[ ،لكيانات غري احلكوميةالفضــــــائية لاألنشــــــطة اإلش
ــــطة الفضــــاء اخلارجي يفللقانون الدويل] [وفقًا ــــتدامة أنش األمد البعيد مع   ، بغية تعزيز أمان واس

  تيسري تطوير صناعة الفضاء. 
 تعزيز تبادل املعلومات عن األجسام واألحداث الفضائية، ضمن إطار اللجنة، وكذلك مناقشة  -٨-٤

  التنبؤ باالصطدامات املحتملة ودرئها. 
سلمية وجلنتيها   -٩-٤ ضاء اخلارجي يف األغراض ال ستخدام الف سيق والترابط بني جلنة ا تعزيز التن

  . بصفته األمانة الفرعيتني، مبساعدة من مكتب شؤون الفضاء اخلارجي
فضــاء، متاشــيًا مع اجلهود التشــجيع على توطيد التعاون بني كيانات األمم املتحدة املعنية بال -١٠-٤

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

م علوم وتكنولوجيا الفضـــاء الفضـــاء اخلارجي واســـتخدامه يف األغراض الســـلمية ويف جمال اســـتخدا
  املستدامة. ألغراض التنمية

    
    خطة التنفيذ -اجلزء باء    

  " على أساس طوعي.٢٠٣٠تنفذ كل دولة من الدول األعضاء خطة "الفضاء وف س  -٢٠
  

    الشراكات  -أوًال  
الشــــــراكات تعزيز " وخطة تنفيذها، ُتعلَّق أمهية على ٢٠٣٠لدى تطبيق خطة "الفضــــــاء   -٢١
التعاون بني الدول األعضــــاء وكيانات األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري و

  احلكومية وأوساط الصناعة وكيانات القطاع اخلاص.
، جيع وتيسري استخدام احللول الفضائيةمكتب شؤون الفضاء اخلارجي كقناة لتش يعملو  -٢٢
ومهامه  وينبغي له أن يواصــــل، ضــــمن إطار واليته ،"٢٠٣٠يف تنفيذ خطة "الفضــــاء  يف ذلك  مبا
، إقامة الشــراكات، مبا يف ذلك مع املؤســســات البحثية واألكادميية وأوســاط املوارد املتوفرة لديهو

الفضاء ألغراض العلم واالبتكار والبحث  الصناعة والقطاع اخلاص لتوفري فرص أوسع للوصول إىل
أن ينفِّذ أنشـــــطة لتشـــــجيع للمكتب، يف هذا الصـــــدد، وينبغي  .والتطوير والتعليم وبناء القدرات

اســــتخدام التطبيقات والتكنولوجيات الفضــــائية يف دعم جهود الدول األعضــــاء الرامية إىل حتقيق 
  أهداف خطط التنمية العاملية.
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ــــتخدام الفضــــاء اخلارجي يف ٢٠٣٠ة "الفضــــاء ويف ضــــوء تنفيذ خط  -٢٣ "، ينبغي للجنة اس
األغراض الســــلمية ومكتب شــــؤون الفضــــاء اخلارجي أن يواصــــال الوفاء بواليتهما، وأن يتعاونا 
ــــائر الكيانات املعنية داخل منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك من خالل االجتماع  ــــقا مع س وينس

  الفضاء اخلارجي (آلية األمم املتحدة للفضاء).املشترك بني الوكاالت بشأن أنشطة 
    

    األدوات  -ثانيًا  
للدول األعضـــاء اإلســـهام يف عدد من اآلليات  ميكن"، ٢٠٣٠لدى تنفيذ خطة "الفضـــاء   -٢٤

ــــــتحداثها  واإلقليميةوالربامج واملشــــــاريع واملنصــــــات الدولية  املوجودة بالفعل أو اليت جيري اس
  واالستفادة منها، ومنها ما يلي:

املضطلع هبا يف جداول أعمال اللجنة  ٥٠األولويات املواضيعية السبع لليونيسبيس+  (أ)  
شأن االستكشاف  شراكة العاملية ب شؤون الفضاء اخلارجي يف جماالت ال وجلنتيها الفرعيتني ومكتب 

: اآلفاق احلالية ]واحلوكمة العاملية[الفضــــــاء، والنظام القانوين للفضــــــاء اخلارجي واالبتكار يف جمال 
واملســــتقبلية، وتعزيز تبادل املعلومات عن األجســــام واألحداث الفضــــائية، واإلطار الدويل خلدمات 
طقس الفضـــاء، وتعزيز التعاون الفضـــائي من أجل الصـــحة العاملية، والتعاون الدويل من أجل خفض 

  )٥(االنبعاثات وتعزيز قدرة املجتمعات على التأقلم، وبناء القدرات من أجل القرن احلادي والعشرين؛
ــــــتخــدام املعلومــات الفضـــــــائيــة يف إدارة الكوارث   )ب(   برنــامج األمم املتحــدة الس

ـــبايدر)، ـــتجابة يف حاالت الطوارئ (برنامج س وهو برنامج تابع ملكتب شـــؤون الفضـــاء  )٦(واالس
الوصــول إىل البيانات واخلدمات الفضــائية ألغراض احلد من خماطر للدول األعضــاء يح اخلارجي يت

ــــــبايدر،  ــــــتجابة حلاالت الطوارئ، كما يتيح، من خالل بوابة معارف برنامج س الكوارث واالس
  الوصول إىل املوارد الفضائية يف مجيع مراحل دورة إدارة الكوارث؛

 )٧(،نولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدةاملراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتك  )ج(  
يةيف ذلك   مبا حالف بني املراكز اإلقليم ية إىلالت قدرات والتعليم  . وهتدف املراكز اإلقليم ناء ال ب

إىل جانب قانون الفضـــاء والســـياســـة الفضـــائية، والتدريب يف جمال العلوم والتطبيقات الفضـــائية، 
  وخصوصًا لصاحل البلدان النامية؛ 

ميثاق التعاون على حتقيق االســــتخدام املنســــق للمرافق الفضــــائية يف حال وقوع   )د(  
كوارث طبيعية أو تكنولوجية (املســـمى أيضـــًا امليثاق الدويل بشـــأن الفضـــاء والكوارث الكربى)، 

ملي بني وكاالت الفضاء ومشغلي النظم الفضائية، جيري من خالهلا إتاحة بصفته منصة للتعاون العا
  املعلومات واملنتجات املستمدة من السواتل لدعم جهود التصدي للكوارث؛

__________ 
 ،A/AC.105/1168 ،A/AC.105/1169 ،A/AC.105/1170 ،A/AC.105/1171تشمل الوثائق ذات الصلة ما يلي:   )٥(  

A/AC.105/1172 ،A/AC.105/1173 ،A/AC.105/1174 أعاله. ١٨. انظر أيضًا الفقرة 
 .٦١/١١٠انظر قرار اجلمعية العامة   )٦(  
  .٢٤، الفقرة ٧٣/٩١انظر قرار اجلمعية العامة   )٧(  
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مرصــد اإلنعاش التابع للجنة املعنية بســواتل رصــد األرض، بصــفته وســيلة لزيادة   )ه(  
  ارث الطبيعية؛إسهام البيانات الساتلية يف التعايف من آثار الكو

الذي يتمثل هدفه الرئيســي يف دراســة ورصــد آثار ، مرصــد مناخ الفضــاء الدويل  )و(  
تغري املناخ، وخاصــة على النطاقات املحلية، باســتخدام أدوات ســاتلية لرصــد األرض باالقتران مع 

تأقلم مع تغري البيانات والنماذج امليدانية، مما يوفر أداة الختاذ القرارات بشــــأن التأهب والتكيف وال
  ؛على املستوى املحلي سيما  ، والاملناخ وآثاره

نظام الرصــــــد العاملي، الذي يوفر بيانات رصــــــد مفيدة يف التحليالت والتنبؤات   )ز(  
  والتنبيهات واإلنذارات اخلاصة بالطقس، وكذلك يف رصد املناخ واألنشطة البيئية؛

اليت تشـــجع على التعاون  )٨(تل املالحة،اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لســـوا  )ح(  
الطوعي بشـــأن املســـائل اليت حتظى باهتمام مشـــترك وتتعلق باخلدمات الســـاتلية املدنية يف جماالت 
ر التوافق وقابلية التشــــغيل  حتديد املواقع واملالحة والتوقيت والقيمة املضــــافة، كما تشــــجع وتيســــِّ

  ساتلية؛التباديل والشفافية بني مجيع نظم املالحة ال
الشـــبكة الدولية لإلنذار خبطر الكويكبات والفريق االســـتشـــاري املعين بالتخطيط   )ط(  

تعزيز التأهب خلطر االصـــطدامات املحتملة لألجســـام القريبة واهلدف منهما  )٩(للبعثات الفضـــائية،
  .التعاون الدويل وتبادل املعلومات من خالل من األرض

وإضـــافة إىل ذلك، اســـتحدث مكتب شـــؤون الفضـــاء اخلارجي عدة أدوات ومبادرات،   -٢٥
ويعكف حاليًّا على اســــــتحداث أدوات ومبادرات جديدة، يف إطار جهود بناء القدرات من أجل 

  القرن احلادي والعشرين، وبالتعاون مع شركائه، تشمل ما يلي: 
بل الوصـــول إىل الفضـــاء للجميع"  (أ)   ـــُ ـــيع نطاق  )١٠(،مبادرة "تيســـري س الرامية إىل توس

الوصول إىل الفضاء دعمًا لتحقيق أهداف التنمية املستدامة من خالل التعاون الثالثي بني الدول املرتادة 
ومبشـــــاركة للفضـــــاء، واألمم املتحدة والدول غري املرتادة للفضـــــاء أو احلديثة العهد بارتياد الفضـــــاء، 

  ؛اخلاص  القطاع
بل الوصــــول إىل بيانات العلوم الفلكية مبادرة الكون املفتو  (ب)   ح، من أجل تعزيز ســــُ

  )١١(والفضائية؛
خالصــــة احللول الفضــــائية، كأداة لدعم الدول األعضــــاء يف تنفيذ خطة التنمية   (ج)  

  )١٢(، وربط احللول الفضائية بأهداف وغايات التنمية املستدامة؛٢٠٣٠املستدامة لعام 

__________ 
 .١١، الفقرة ٥٩/٢انظر قرار اجلمعية العامة   )٨(  
 .٩، الفقرة ٧٠/٨٢انظر قرار اجلمعية العامة   )٩(  
 .٣٢٦، الفقرة A/72/20انظر   )١٠(  
 .A/AC.105/1175انظر   )١١(  
 .A/AC.105/1174انظر   )١٢(  
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املرأة"، اليت هتدف إىل توســــــيع الفرص املتاحة للمرأة مبادرة "الفضــــــاء من أجل   (د)  
  لدراسة علوم الفضاء واحتراف العمل يف جمال الفضاء؛

مشــروع "قانون الفضــاء املعين باجلهات الفاعلة اجلديدة يف جمال الفضــاء"، ضــمن   (ه)  
سياسات إطار بناء القدرات وتقدمي اخلدمات االستشارية استجابًة الحتياجات ومتطلبات مقرري ال

واملشــــرعني يف الســــلطات احلكومية والرقابية للبلدان اليت تدخل قطاع الفضــــاء ألول مرة أو اليت 
  تستهل مراحل جديدة من األنشطة الفضائية؛

بوابة "الفضـــاء من أجل املياه"، كمنصـــة لتبادل املعارف املتعددة التخصـــصـــات   (و)  
  ياه؛بشأن التكنولوجيات الفضائية واملواضيع املتعلقة بامل

استراتيجية الشباب بمبادرة الفضاء من أجل الشباب، اليت هتدف إىل املضي ُقدمًا   (ز)  
ــــتراتيجية األمم املتحدة بشــــأن الشــــباب، ٢٠٣٠لعام  وهي مبادرة على نطاق منظومة األمم : اس

  يف جمال األنشطة واملشاريع املتعلقة بالفضاء؛املتحدة 
املحيط اهلادئ"، الذي يهدف إىل توفري  مشــروع "حلول فضــائية من أجل منطقة  (ح)  

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

  والصحة العاملية واحلد من خماطر الكوارث؛
املعنية بالفضاء كمحرك للتنمية االجتماعية واالقتصادية  املنتديات الفضائية العاملية  (ط)  
تدعيم الشـــراكات واحلوار املتواصـــل بني أوســـاط املجتمع العاملي بشـــأن اليت هتدف إىل  املســـتدامة

سعة من املسائل الفضائية وإذكاء الوعي خبطة "الفضاء  " ودعم تنفيذها من خالل ٢٠٣٠طائفة وا
  شاركة الواسعة جلميع اجلهات الفاعلة املعنية بالفضاء. امل

والقوائم الواردة أعاله ليســـت حصـــرية، إذ ميكن اســـتحداث مبادرات جديدة، ألغراض   -٢٦
  ".٢٠٣٠منها مساعدة الدول األعضاء يف تنفيذ خطة "الفضاء 

    
    املوارد  -ثالثًا  

ُتدعى الدول األعضـــــاء إىل االخنراط النشـــــط يف تعاون فضـــــائي ثنائي ومتعدد األطراف   -٢٧
وإقليمي ودويل أوسع نطاقًا وبأشكال خمتلفة، تشمل بناء القدرات وتبادل املعلومات والبىن التحتية 
وإقامة مشاريع مشتركة وإدماج التعاون الفضائي ضمن إطار التعاون االقتصادي واإلمنائي، حسب 

  " وخطة تنفيذها. ٢٠٣٠قتضاء، من أجل تعزيز حتقيق خطة "الفضاء اال
خارج امليزانية إىل من وُتدعى الدول األعضــــــاء وســــــائر اجلهات املاحنة إىل التربع مبوارد   -٢٨

شؤون الفضاء اخلارجي من أجل املضي ُقدمًا بتنفيذ خطة "الفضاء  "، وفقًا لقواعد ٢٠٣٠مكتب 
  .املتحدة وإجراءاهتا األمم
وُيَحث األمني العام على النظر يف مدى كفاية املوارد اليت توفَّر ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي   -٢٩

الفرعيتني،   يف إطار دوره كأمانة للجنة اســــــتخدام الفضــــــاء اخلارجي يف األغراض الســــــلمية وجلنتيها
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ة بناء ضــــــمان قدرة املكتب على تنفيذ واليته على حنو كامل وفعَّال، مبا يف ذلك أنشــــــط وعلى
القدرات لصـــاحل الدول األعضـــاء يف جمال علوم وتكنولوجيا الفضـــاء وتطبيقاهتا، وكذلك يف جمال 

  تنفيذها.  " وخطة٢٠٣٠قانون الفضاء والسياسة الفضائية، آخذًا يف اعتباره خطة "الفضاء 
  

    استعراض التقدم املحَرز  -رابعًا  
ينبغي للجنة اســتخدام الفضــاء اخلارجي يف األغراض الســلمية أن تدِرج يف جدول أعمال   -٣٠

كل دورة بندًا يتيح للدول األعضاء يف اللجنة ومراقبيها الدائمني تبادل ما لديهم من معلومات عن 
ــــــتعراض ٢٠٢٥". ويف عام ٢٠٣٠جتارهبم يف تنفيذ خطة "الفضــــــاء  ، ينبغي للجنة أن جتري اس

، ينبغي للجنة أن ٢٠٣٠". ويف عام ٢٠٣٠ة للتقدم املحرز يف تنفيذ خطة "الفضــــاء منتصــــف املد
وأن تقدم تقريرًا إىل اجلمعية العامة عن نتائج  ،"٢٠٣٠جتري استعراضًا هنائيًّا لتنفيذ خطة "الفضاء 

  ذلك االستعراض.
  


