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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي 
 في األغراض السلم�ة 

 والستون الرا�عة  الدورة  
 2021أیلول/سبتمبر   3  -   آب/أغسطس   25فیینا،  

   
 مشروع التقر�ر   

 
 المرفق األول   

 
" التا�ع للجنة استخدام الفضاء الخارجي  2030تقر�ر الفر�ق العامل المعني �خطة "الفضاء    

 في األغراض السلم�ة 

، عقد فر�قها العامل المعني 2021آب/أغســـــطس    25، المعقودة في  770عاودت اللجنة، في جلســـــتها  -1
" برئاســــــــــــــة المكتب المؤلف من الرئ�س معمر �امل حدادین (األردن)، ونائبي الرئ�س، 2030�خطة "الفضــــــــــــــاء 

 أل�ساندرو �ورتیزي (إ�طال�ا)، ودومیترو دور�ن برونار�و (رومان�ا).

) 32- 30، الفقرات  A/75/20الفر�ق العامل إلى القرار الذي اتخذته اللجنة �موجب إجراء �تابي ( وأشــــار   - 2
ــ�غة مدمجة   ــتین صــــ ــنة واحدة لكي �قدم إلى اللجنة في دورتها الرا�عة والســــ بتمدید خطة عمل الفر�ق العامل لمدة ســــ

" وخطـة تنفـیذهـا للنظر فیهـا وتـقد�مهـا إلى الجمعـ�ة العـاـمة في دورتهـا  2030فضــــــــــــــاء  نهـائـ�ة من مشــــــــــــــروع خطـة "ال 
 . 2021في عام   ، السادسة والس�عین 

ــتین للجنة الفرع�ة القانون�ة -3 ــار الفر�ق العامل إلى أنه عقد جلســــــــــــات خالل الدورة الســــــــــ في عام   ،وأشــــــــــ
ده التقر�ر الموجز للفر�ق العامل المعني ، حقق خاللها الفر�ق العامل تقدما في عمله، على نحو ما �جســـــــ2021

�ــــالتقر�ر النهــــائي للجنــــة الفرع�ــــة القــــانون�ــــة عن أعمــــال دورتهــــا الســــــــــــــتین 2030�خطــــة "الفضـــــــــــــــــاء   " المرفق 
)A/AC.105/1243.(المرفق الثالث ، 

ــ -4 ــاء   على الفر�ق العـاـمل ورـقة عمـل مـقدـمة من  توعرضــــــــــــ مكـتب الفر�ق العـاـمل المعني �خطـة "الفضــــــــــــ
2030) "A/AC.105/L.321  وخطة تنفیذها، من 2030) تتضــــمن صــــ�غة مدمجة من مشــــروع خطة "الفضــــاء "

 �عة والستین للجنة.أجل إجراء المز�د من المفاوضات �شأنها خالل اجتماعات الفر�ق العامل في الدورة الرا

خمس جلسات رسم�ة، وأجرى مشاورات غیر رسم�ة، خالل من أجل إتمام عمله،  وعقد الفر�ق العامل،  -5
 الدورة الرا�عة والستین للجنة.

، على الصـــــــــــــ�غة المدمجة  2021آب/أغســـــــــــــطس    31واتفق الفر�ق العامل، في اجتماعه الرا�ع المعقود في   - 6
 هذا التقر�ر، وقدمها إلى اللجنة إلقرارها. ب " وخطة تنفیذها المرفقة  2030النهائ�ة لمشروع خطة "الفضاء  

http://undocs.org/ar/A/75/20
https://undocs.org/ar/A/AC.105/1243
https://undocs.org/ar/A/AC.105/L.321
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فیذها سـتكون متاحة إلى " وخطة تن2030وأشـار الفر�ق العامل إلى أن الصـ�غة النهائ�ة لخطة "الفضـاء  -7
�مشـروع قرار إلى الجمع�ة  الحقا  دورتها الرا�عة والسـتین، وسـوف تقدمانأعمال  جانب التقر�ر النهائي للجنة عن  

لكي تعتمده الجمع�ة في إطار بند جدول األعمال   ،2021في عام    ،العامة في دورتها الســــــــــــادســــــــــــة والســــــــــــ�عین
 المستدامة".المعنون "الفضاء �اعت�اره محر�ًا للتنم�ة 

المتعلق  العمل ونوَّه الفر�ق العامل مع التقدیر �جهود مكت�ه، �مســــــــاعدة من األمانة، للمضــــــــي قدما في   -8
قـ�ادي في إدارة اجتـماعـات الفر�ق من أجـل ـلدوره ال" وخطـة تنفـیذهـا، وأثنى على المكـتب 2030"الفضــــــــــــــاء    �خطـة

 إنجاز عمله.  مواصلة  

 .2021أیلول/سبتمبر   1ر�ر في جلسته الخامسة المعقودة في واعتمد الفر�ق العامل هذا التق -9
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 التذییل   
 

 ": الفضاء بوصفه محر�ًا للتنم�ة المستدامة 2030خطة "الفضاء   
 

 الخطة   - الجزء ألف   
 

مة  - أوالً    مقدِّ
الفضاء.  لقد �ان لألمم المتحدة دور مر�زي في التعاون الدولي في األنشطة الفضائ�ة منذ بدا�ة عصر   -1

وقد ظهرت لجنة اســــتخدام الفضــــاء الخارجي في األغراض الســــلم�ة إلى الوجود نت�جة العتراف الجمع�ة العامة،  
ــمبر  13) المؤرَّخ  13-(د  1348في قرارها   ــاء الخارجي في 1958�انون األول/د�ســـــــ ــتخدام الفضـــــــ ، �أهم�ة اســـــــ

ــائ�ة؛ وأنشــــــأت الجمع�ة، األغراض الســــــلم�ة و�ضــــــرورة تعز�ز التعاون الدولي في االضــــــطالع �ا ألنشــــــطة الفضــــ
 ، اللجنَة �صفة دائمة.1959) لعام 14-ألف (د 1472قرارها   في

لب التعاون الدولي في اسـتخدام الفضـاء الخارجي  -2 وقد أدت اللجنة، نظرًا لوالیتها الفر�دة وموقعها في صـُ
یتوافق مع القانون الدولي دورًا محور��ا  �ما  ) 1( في األغراض السـلم�ة والحو�مة العالم�ة ألنشـطة الفضـاء الخارجي،

في تنظ�م مؤتمرات األمم المتحدة الثالثة األولى المعن�ة �اســـتكشـــاف الفضـــاء الخارجي واســـتخدامه في األغراض 
 .1999و 1982و 1968السلم�ة، التي ُعقدت في األعوام 

شــاف الفضــاء الخارجي واســتخدامه  و�عد مرور خمســین عامًا على مؤتمر األمم المتحدة األول المعني �اســتك  - 3
في األغراض الـسلم�ة (الیون�ـسب�س)، اجتمعت الدول األعـضاء في األمم المتحدة وممثلو األوـساط الفـضائ�ة الدول�ة في  

في إطار الجزء الرف�ع المســـــــتوى من االحتفال �الذ�رى الســـــــنو�ة الخمســـــــین    2018حز�ران/یون�ه    21و   20فیینا یومي  
)  50األول المعني �اسـتكشـاف الفضـاء الخارجي واسـتخدامه في األغراض السـلم�ة (الیون�سـب�س+   لمؤتمر األمم المتحدة 

ســـنة من اإلنجازات في مجال اســـتكشـــاف الفضـــاء واســـتخدامه ولتوطید التعاون العالمي    50للتفكُّر �شـــأن ما یز�د على  
 المستدامة.  في الفضاء الخارجي واستخدام الفضاء الخارجي في تحقیق التنم�ة 

، مع التقــدیر،  2018تشــــــــــــــر�ن األول/أكتو�ر    26المؤرَّخ    73/6والحظــت الجمع�ــة العــامــة، في قرارهــا   -4
قد أنتجا وثائق تهدف إلى بلورة رؤ�ة شـــــــاملة  50العمل�ة التحضـــــــیر�ة والجزء الرف�ع المســـــــتوى للیون�ســـــــب�س+ أنَّ 

ه اســـترات�جي �شـــأن توطید التعاون الدولي في مجال اســـتكشـــاف الفضـــاء الخارجي واســـتخدامه وجامعة وذات  توجُّ
في األغراض الســــلم�ة، ُ�عتبر فیها الفضــــاء محرِّكًا رئ�ســــ��ا لتحقیق أهداف التنم�ة المســــتدامة لفائدة جم�ع البلدان 

 ومساهمًا رئ�س��ا في هذا المسعى.

" وخطة  2030لعامة اللجنَة إلى مواصلة تطو�ر خطة �شأن "الفضاء وفي هذا الصدد، دعت الجمع�ة ا -5
، و�لى تزو�د الجمع�ة العامة بنواتج عملها لكي تنظر فیها 50تنفیذها، �االســــــتناد إلى نتائج عمل�ة الیون�ســــــب�س+

 .2020الجمع�ة في دورتها الخامسة والس�عین، عام 

م اللجنة إلى الجمع�ة العامة خطة "الفضـــاء -6 " وخطة تنفیذها �اســـترات�ج�ة اســـتشـــراف�ة إلعادة 2030 وتقدِّ
ــائ�ة في تنفیذ الخطط العالم�ة، ــائ�ة واألدوات الفضــــ ــاهمة األنشــــــطة الفضــــ ومعالجة شــــــواغل    ) 2( تأكید وتدع�م مســــ

__________ 
 .A/AC.105/1137انظر  )1( 

 �ار�س.، واتفاق 2030-2015، و�طار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2030خطة التنم�ة المستدامة لعام  )2( 

http://undocs.org/ar/A/RES/73/6
http://undocs.org/ar/A/RES/73/6
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1137
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اإلنســــان�ة المتعلقة �التنم�ة المســــتدامة الطو�لة األمد. وهي تســــهم أ�ضــــًا في صــــوغ مســــاهمة اللجنة مســــتقبًال في 
 لخاص �الحو�مة العالم�ة ألنشطة الفضاء الخارجي، �ما یتوافق مع القانون الدولي.اإلطار ا

  
 الرؤ�ة االسترات�ج�ة  - ثان�اً  

نعترف، نحن الدول األعضــــــاء في األمم المتحدة، �أن اســــــتكشــــــاف الفضــــــاء الخارجي واســــــتخدامه في  -7
ة على �و�ب األرض. لقد أصـــــــــــــ�حت علوم األغراض الســـــــــــــلم�ة قد أثر�ا معارفنا الجماع�ة وأحدثا ثورًة في الح�ا

ــرًا مالزمًا لح�اتنا الیوم�ة، وهي تجلب لكو�ب األرض وفرًة من  ــاء في الوقت الحاضــــــــر عنصــــــ وتكنولوج�ا الفضــــــ
المنافع الفر�دة واألسـاسـ�ة. ومع مضـي األوسـاط المعن�ة �الفضـاء ُقدمًا في مسـاعیها السـتكشـاف الفضـاء، سـ�ظل 

 كار و�واصل توفیر تطب�قات لمنفعة ال�شر�ة.الفضاء مصدرًا لإللهام واالبت

ــ�ما خطة التنم�ة  -8 ــائ�ة ذات أهم�ة �بیرة في تحقیق خطط التنم�ة العالم�ة، وال ســـ نؤ�د أن األدوات الفضـــ
وأهدافها وغا�اتها، إما م�اشـــــرة، بوصـــــفها عوامل تمكین�ة وقوى دافعة للتنم�ة المســـــتدامة،    2030المســـــتدامة لعام 

م�اشـــر، بتوفیرها الب�انات األســـاســـ�ة الالزمة للمؤشـــرات المســـتخدمة في رصـــد التقدم المحرز  و�ما على نحو غیر  
نداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة   2030في تحقیق خطة عام   وفي تنفیذ االلتزامات    2030-2015و�طار سـِ

حسـین سـبل الوصـول إلى التي تعهدت بها الدول األطراف في اتفاق �ار�س. و�سـتلزم تنفیذ هذه الخطط العالم�ة ت
 الب�انات والتطب�قات الفضائ�ة والبنى التحت�ة الفضائ�ة، مع مراعاة االحت�اجات الخاصة للبلدان النام�ة.

نعترف �الســـــــجل التار�خي المتمیز للجنة اســـــــتخدام الفضـــــــاء الخارجي في األغراض الســـــــلم�ة ولجنتها  -9
�ة، في إرســــاء النظام القانوني الدولي الذي �حكم أنشــــطة الفضــــاء  الفرع�ة القانون�ة ولجنتها الفرع�ة العلم�ة والتقن

الخارجي ومواصــــــــــــــلة تطو�ره. وفي إطار هذا النظام، تزدهر أنشــــــــــــــطة الفضــــــــــــــاء الخارجي التي تقوم بها الدول 
والمنظمـات الحكوم�ـة الـدول�ـة والك�ـانـات غیر الحكوم�ـة، ونت�جـة لـذلـك، أصــــــــــــــ�حـت علوم وتكنولوج�ـا الفضـــــــــــــــاء 

 سهم إسهامًا ال حدود له في النمو االقتصادي وفي تحسین نوع�ة الح�اة في جم�ع أنحاء العالم.وتطب�قاتها ت

نعاود التأكید على ما تضـطلع �ه اللجنة ولجنتاها الفرعیتان، بدعم من مكتب شـؤون الفضـاء الخارجي،   -10
ــاء الخار  ــاف الفضـــ ــتكشـــ ــات فر�دة للتعاون الدولي في مجال اســـ ــفتها منصـــ ــتخدامه في من دور فر�د �صـــ جي واســـ

األغراض السلم�ة، وللحو�مة العالم�ة ألنشطة الفضاء الخارجي، �ما یتوافق مع القانون الدولي، ولتطو�ر القانون 
الدولي للفضـاء، ولتعز�ز الحوار بین الدول المرتادة للفضـاء والدول الحدیثة العهد �ارت�اد الفضـاء، وللتشـج�ع على 

 ألنشطة الفضائ�ة، �ما في ذلك من خالل أنشطة بناء القدرات.ز�ادة انخراط جم�ع البلدان في ا

نشـــــــــدد على أهم�ة معاهدة الفضـــــــــاء الخارجي بوصـــــــــفها حجر الزاو�ة في النظام القانوني الدولي الذي  -11
�حكم أنشــــطة الفضــــاء الخارجي. فهي تتضــــمن الم�ادئ األســــاســــ�ة لقانون الفضــــاء الدولي، وســــتظل توفر إطارًا 

طالع �أنشـطة الفضـاء الخارجي. و�ن�غي تشـج�ع إضـفاء الطا�ع العالمي على معاهدة الفضـاء  غنى عنه لالضـ ال
 الخارجي وتنفیذها فعل��ا.

ــیق الجهود من أجل تدع�م تنفیذ معاهدات األمم المتحدة وم�ادئها   -12 ــلة تنســـــــ ع اللجنة على مواصـــــــ ــجِّ نشـــــــ
ــاء الدولي القا ــتكمال قانون الفضـ ــاء الخارجي واسـ ــائل المتعلقة �الفضـ ــدي للمسـ ــاء، من أجل التصـ ئم، عند االقتضـ

المســــــــــــتجدة. و�ن�غي أن تواصــــــــــــل اللجنة ولجنتاها الفرعیتان إث�ات أهمیتها وأن تعالج التحد�ات والفرص الحال�ة  
 والمستجدة، مثل استدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد ال�عید.

الفضـاء الخارجي، مع ظهور تكنولوج�ات  نلتزم �التصـدي لما �طرأ من تغیرات في االضـطالع �أنشـطة -13
جدیدة ومع تزاید عدد المشــــــار�ین الذین �مثلون أجهزة حكوم�ة و��انات غیر حكوم�ة على الســــــواء، �ما في ذلك 
الصـناعة والقطاع الخاص، في مشـار�ع السـتكشـاف الفضـاء واسـتخدامه ولتنفیذ أنشـطة فضـائ�ة. وفي هذا الصـدد، 
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ولجنتیها الفرعیتین، بدعم من مكتب شـــؤون الفضـــاء الخارجي، حســـب االقتضـــاء،  نلتزم �ضـــمان اســـتمرار اللجنة
في التجاوب مع تلك التغیرات، إعماًال لدورها �منصـــــــــــــات فر�دة للتعاون الدولي في مجال اســـــــــــــتخدام الفضـــــــــــــاء  

 الخارجي في األغراض السلم�ة.

ــاء  نلتزم بتوطید التعاون الدولي، الذي ال تزال اللجنة تشــــــكل  - 14 ــتكشــــــاف الفضــــ منبرًا فر�دًا له، في مجال اســــ
ــاء الخارجي، �ما یتوافق مع القانون   ــطة الفضـــ ــلم�ة والحو�مة العالم�ة ألنشـــ ــتخدامه في األغراض الســـ الخارجي واســـ
الدولي، مع مراعاة االحت�اجات الخاصـة للبلدان النام�ة. ونسـلم أ�ضـا �المصـلحة المشـتر�ة لل�شـر�ة جمعاء في التقدم 

مجال اســــــتكشــــــاف الفضــــــاء الخارجي واســــــتخدامه في األغراض الســــــلم�ة ونح�ط علما �قراري الجمع�ة    المحرز في 
 ،  2018تشـــــــــــر�ن األول/أكتو�ر   26المؤرخ    6/ 73، و 1996�انون األول/د�ســـــــــــمبر   13المؤرخ    122/ 51العامة  

 ". 2030تنفیذ خطة "الفضاء  وما س�سهم �ه تنفیذهما في  

نهدف إلى تعز�ز التكافؤ في الفرص في قطاع الفضـاء، بتشـج�ع الشـ�اب والنسـاء، على وجه الخصـوص،   - 15
 على النظر في احتراف مهن في مجاالت العلوم والتكنولوج�ا والهندسة والر�اض�ات. 

ــتفادة �قدر أكبر من التكنولوج�ات الجدیدة ال -16 ــًا إلى االسـ ــائ�ة  نهدف أ�ضـ مبتكرة، مثل التكنولوج�ات الفضـ
 وتطب�قاتها، من أجل المساهمة في تحسین تنفیذ وال�ات األمم المتحدة �كل.

تشــــكل نهجًا    50نؤ�ِّد على أنَّ األولو�ات المواضــــ�ع�ة الســــ�ع التي وضــــعتها اللجنة في ســــ�اق الیون�ســــب�س+  - 17
ید األهداف األســـــاســـــ�ة لألعمال التي ســـــتضـــــطلع بها اللجنة  شـــــامًال لتناول المجاالت الرئ�ســـــ�ة، وتعمل معًا �أداة لتحد 

ولجنتاها الفرعیتان ومكتب شــــــؤون الفضــــــاء الخارجي مســــــتقبًال في مجاالت الشــــــراكة العالم�ة من أجل االســــــتكشــــــاف  
ارجي  )، والمنظورات الحال�ة والمستقبل�ة للنظام القانوني للفضاء الخ 1واالبتكار في مجال الفضاء (األولو�ة المواض�ع�ة  

)، وتعز�ز ت�ادل المعلومات عن األجســــــــام واألحداث الفضــــــــائ�ة (األولو�ة  2والحو�مة العالم�ة (األولو�ة المواضــــــــ�ع�ة  
)، وتعز�ز التعاون الفضــائي من  4)، ووضــع إطار دولي لخدمات طقس الفضــاء (األولو�ة المواضــ�ع�ة  3المواضــ�ع�ة  

تعاون الدولي من أجل مجتمعات منخفضـــة االن�عاثات وقادرة على  )، وال 5أجل الصـــحة العالم�ة (األولو�ة المواضـــ�ع�ة  
 ) 3( ). 7)، و�ناء القدرات من أجل القرن الحادي والعشر�ن (األولو�ة المواض�ع�ة  6التأقلم (األولو�ة المواض�ع�ة  

ــًا على إیالء أهم�ة، في ســــــــ�اق تحقیق خطة "الفضــــــــاء  -18 " وخطة تنفیذها، للشــــــــراكات  2030نؤ�ِّد أ�ضــــــ
م�ة ولتوطید التعاون بین الدول األعضـــــــــــــاء و��انات األمم المتحدة والمنظمات الحكوم�ة الدول�ة والمنظمات  العال

غیر الحكوم�ة وقطاع الصـــــناعة و��انات القطاع الخاص، ضـــــمانًا لجلب فوائد الفضـــــاء للجم�ع وفي �ل مكان،  
 تلف الجهات المعن�ة. من خالل جهود مشتر�ة و�االستفادة من التجارب والمساهمات العمل�ة لمخ

  
 األهداف  - ثالثاً  

نحن، الدول األعضــــــــاء في األمم المتحدة، نلتزم �الســــــــعي إلى تحقیق األهداف التال�ة، �االســــــــتناد إلى  -19
ــاء اتخـاذ الـتدابیر المبیـنة في إطـار �ـل هـدف من  الرؤـ�ة االســــــــــــــترات�جـ�ة المـذ�ورة أعاله. و�مكن لـلدول األعضــــــــــــ

ك األهـــداف. وتتمحور األهـــداف العـــامـــة األر�عـــة حول الر�ـــائز األر�ع المتمثلـــة في األهـــداف العـــامـــة لتحقیق تلـــ
اقتصـــاد الفضـــاء، ومجتمع الفضـــاء، و�مكان�ة الوصـــول إلى الفضـــاء، ودبلوماســـ�ة الفضـــاء. وهذه الر�ائز األر�ع 

ز إحداها األخرى.  متكاملة وتعزِّ
  

__________ 
 ، الفقرة الرا�عة والعشرون من الدی�اجة.73/6قرار الجمع�ة العامة   )3( 

http://undocs.org/ar/A/RES/73/6
http://undocs.org/ar/A/RES/73/6
http://undocs.org/ar/A/RES/73/6
http://undocs.org/ar/A/RES/73/6


 A/AC.105/2021/WG2030/L.1 
 

6/12 V.21-06390 
 

الفضاء وتدع�م دور قطاع الفضاء   : تعز�ز الفوائد االقتصاد�ة المستمدة من1الهدف العام    
 كمحرك رئ�سي للتنم�ة المستدامة

 إذ�اء الوعي �أهم�ة علوم وتكنولوج�ا الفضاء وتطب�قاتها لتحقیق أهداف التنم�ة المستدامة. -1-1

ــحة العموم�ة   -1-2 ــاء والقطاعات األخرى، �ما فیها الطاقة والصـــــــ ــیر وتعز�ز التكامل بین قطاع الفضـــــــ ت�ســـــــ
ــاالت، و�ـذـلك إـقامـة شــــــــــــــراكـات بین الجهـات   والبیـئة وتغیر المـناخ و�دارة الموارد وتكنولوجـ�ا المعلومـات واالتصــــــــــــ

المعن�ة المتعددة تفضـــي إلى إ�جاد حلول فضـــائ�ة مبتكرة لمســـائل التنم�ة االجتماع�ة واالقتصـــاد�ة �مكن إدماجها 
 في آل�ات لتنفیذ أهداف التنم�ة المستدامة.

ــئة  -1-3 ــائل الناشــ ــاء الخارجي، �ما في ذلك من  تناول المســ ــطلع بها في الفضــ ــطة التجار�ة المضــ عن األنشــ
أجل تمكین األنشـطة الفضـائ�ة من دعم تحقیق خطط التنم�ة العالم�ة على نحو أفضـل وضـمان اسـتدامة أنشـطة 

 الفضاء الخارجي في األمد ال�عید.

ــآ -1-4 ــكل خاص على المنشــ ــائ�ة، مع التر�یز �شــ ــناعة الفضــ ــج�ع تطو�ر الصــ ــطة،  تشــ ــغیرة والمتوســ ت الصــ
أجل ز�ادة االســتثمار في قطاع الفضــاء و��جاد فرص عمل عال�ة الجودة، وتعز�ز ما للتكنولوج�ات الفضــائ�ة  من

 من منافع عرض�ة تعود على القطاع غیر الفضائي.

ــتنادا إلى القانون الدولي، من خالل الترو�ج إلطار دولي ی -1-5 ــائ�ة للجم�ع، اسـ ــیر األنشـــطة الفضـ ــر ت�سـ �سـ
 إمكان�ة وصول الجم�ع إلى الفضاء، �ما �شمل الدول غیر المرتادة للفضاء، و�شجع األمان واالبتكار.

تشــج�ع اســتخدام الحلول الفضــائ�ة في الجهود العالم�ة الرام�ة إلى ضــمان اســتدامة اقتصــادات األحراج  -1-6
 والمح�طات.

وتطب�قاتها في مجاالت اإلدارة المســــــتدامة لمصــــــائد األســــــماك،  تدع�م إســــــهام التكنولوج�ات الفضــــــائ�ة  -1-7
 والزراعة، وسالمة األغذ�ة واألمن الغذائي، والتغذ�ة.

تشــج�ع وت�ســیر التعاون والتشــارك بین القطاعین العام والخاص والمؤســســات األكاد�م�ة ومراكز ال�حث  -1-8
مسـتدامة، و�ذلك في مجال اسـتدامة أنشـطة الفضـاء والتطو�ر في مجال اسـتخدام الفضـاء لتحقیق أهداف التنم�ة ال

 الخارجي في األمد ال�عید.
  

: تسخیر إمكانات الفضاء لحل التحد�ات الیوم�ة واالستفادة من االبتكارات  2الهدف العام    
 ذات الصلة �الفضاء في تحسین نوع�ة الح�اة

علماء منظورًا فر�دًا لرصـــــــد ودراســـــــة دعم علوم وأ�حاث الفضـــــــاء، نظرًا ألن الفضـــــــاء الخارجي یوفر لل -2-1
 األرض والكون.

تشــــــــــــــج�ع اســــــــــــــتخدام التكنولوج�ات الفضــــــــــــــائ�ة وتطب�قاتها في تعز�ز المعارف العلم�ة المتعلقة �البیئة   -2-2
البیولوجي  الطب�ع�ـة، �مـا فیهـا المح�طـات وال�حـار والمنـاطق الجبل�ـة، والـدورات والموارد المـائ�ـة، والحراجـة والتنوع  

والتصــــحر وتدهور األراضــــي، و�ذلك التوســــع الحضــــري، �غ�ة اإلســــهام في الحفاظ على البیئة الطب�ع�ة واإلدارة  
 المستدامة للموارد وحما�ة النظم اإل�كولوج�ة.

ــیر مراق�ة المناخ وتقی�م مخاطر الكوارث، وتحســـین   -2-3 ــائ�ة المتكاملة لت�سـ ــتخدام التطب�قات الفضـ تدع�م اسـ
ــتعملة في تت�ُّع التقدم المحرز في تنفیذ  نظم اإل ــرات المســــــــــ نذار الم�كر �الكوارث وتوفیر الب�انات الالزمة للمؤشــــــــــ

 و�طار ِسنداي والتزامات الدول األطراف في اتفاق �ار�س. 2030خطة التنم�ة المستدامة لعام 
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ي له، وفي ت�سـیر االنتقال النهوض بدور التكنولوج�ات الفضـائ�ة في إبراز تغیر المناخ وتحلیله والتصـد -2-4
إلى مجتمعات منخفضــة االن�عاثات، وتعز�ز التعاون الدولي في هذا الصــدد، �ما یتوافق مع اآلل�ات والمنظومات  

 الدول�ة الموجودة والمعترف بها.

تشـــــج�ع اســـــتعمال التكنولوج�ات الفضـــــائ�ة في جم�ع مراحل دورة إدارة الكوارث، القابلة لالســـــتخدام في  -2-5
الكوارث الطب�ع�ة والكوارث التي هي من صـنع اإلنسـان على السـواء، �ما �شـمل الوقا�ة والتخف�ف والتأهب   سـ�اق

والتصــدي والتعافي و�عادة البناء و�عادة التأهیل؛ ورصــد وتقی�م عناصــر مثل درجة التعرض للكوارث، واألخطار،  
 ب�انات رصد الكوارث.ومخاطر الكوارث وأضرارها في مختلف مناطق العالم؛ وتشج�ع ت�ادل 

تعز�ز التعاون الفضـائي دعمًا للصـحة العالم�ة؛ وتحسـین اسـتخدام وتطبیق الطب الفضـائي واالبتكارات  -2-6
العلم�ة والتكنولوج�ة في میدان الصــــحة العالم�ة، والتعاون وت�ادل المعلومات واألدوات لتحســــین فعال�ة التدخالت  

ــح ــحة العموم�ة والرعا�ة الصــــ �ة وتنفیذها في الوقت المناســــــب؛ وتعز�ز بناء القدرات في مجاالت في مجال الصــــ
 الطب والعلوم والتكنولوج�ا.

ــائ�ة وتطب�قاتها لدعم اســــــتحداث مســــــتوطنات �شــــــر�ة و�نى تحت�ة   -2-7 ــتخدام التكنولوج�ات الفضــــ تدع�م اســــ
ــب ــین ســ ــتدامة اجتماع��ا و�یئ��ا، في المناطق الحضــــر�ة والر�ف�ة على الســــواء؛ وتحســ ل �ســــب الرزق؛ ودراســــة مســ

ع الحضري والهجرة؛ ورصد مواقع التراث الثقافي واإلسهام في الحفاظ علیها.  أنماط التوسُّ

 تشج�ع س�اسات الب�انات الفضائ�ة المفتوحة وت�ادل الب�انات. -2-8
  

: تحسین سبل وصول الجم�ع إلى الفضاء وضمان انتفاع جم�ع البلدان  3الهدف العام    
قتصاد��ا من تطب�قات علوم وتكنولوج�ا الفضاء والب�انات والمعلومات  اجتماع��ا وا
 الفضائ�ة، مما یدعم تحقیق أهداف التنم�ة المستدامة والمنتجات

ــاء، ودعم   -3-1 ــ�اب في قطاع الفضـــ ــ�اب، وز�ادة انخراط الشـــ ــاء في إلهام الشـــ ــتفادة من إمكانات الفضـــ االســـ
مام الشـــــــــــ�اب �األنشـــــــــــطة الفضـــــــــــائ�ة، بدءًا من مرحلة التعلم االبتدائي،  الم�ادرات الوطن�ة والدول�ة التي تثیر اهت

 وتدع�م إق�الهم على دراسة مواض�ع العلوم والتكنولوج�ا والهندسة والر�اض�ات.

 تعز�ز استكشاف الفضاء �صفته محر�ًا طو�ل األمد لالبتكار، وتوطید التعاون الدولي في هذا الصدد. -3-2

ج نطاق المدار األرضـي المنخفض، نظرًا لما لإلسـهامات العلم�ة والتكنولوج�ة تشـج�ع االسـتكشـاف خار  -3-3
 واالقتصاد�ة واإللهام�ة لتلك ال�عثات من فوائد على ال�شر�ة جمعاء.

تعز�ز بناء القدرات والتعل�م والتدر�ب في مجال العلوم والتطب�قات الفضـائ�ة، وخصـوصـًا لصـالح البلدان  -3-4
 النام�ة.

لمعرفة �الفضـاء الخارجي، �ما في ذلك من خالل تعز�ز سـبل الوصـول إلى ب�انات العلوم الفلك�ة ز�ادة ا -3-5
 والفضائ�ة من أجل منفعة ال�شر�ة.

ــبل الوصـــــول إلى الب�انات وتكنولوج�ات  -3-6 ــائ�ة في تعز�ز ســـ ــتخدام التكنولوج�ات الفضـــ تشـــــج�ع ودعم اســـ
العـالم، مع إیالء اهتمـام خـاص للبلـدان النـام�ـة والمنـاطق التي تمتلـك النطـاق الترددي العر�ض في جم�ع أنحـاء  

 مرافق أقل تطورًا.

تعز�ز الشـمول وتحقیق المسـاواة بین الجنسـین في األنشـطة الفضـائ�ة، بوسـائل منها تعز�ز مشـار�ة المرأة   -3-7
 العلوم والتكنولوج�ا والهندسة والر�اض�ات. التعل�م في مجالفي 
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ي �مخاطر رداءة طقس الفضــاء، والعمل على تخف�ف تلك المخاطر، من أجل ضــمان ز�ادة  ز�ادة الوع -3-8
القدرة العالم�ة على الصــــــــمود أمام آثار طقس الفضــــــــاء، وتحســــــــین التنســــــــیق الدولي لألنشــــــــطة المتعلقة �طقس  

ل و�ناء القدرات، و�ذلك إنشـــاء آل�ة تنســـیق دول�ة ل تعز�ز التنســـیق الفضـــاء، �ما في ذلك أنشـــطة التوع�ة والتواصـــُ
 الرف�ع المستوى �شأن طقس الفضاء وتعز�ز القدرة العالم�ة على الصمود أمام آثار طقس الفضاء.

 تشج�ع التعاون الدولي والتأهب للتصدي للخطر الذي ُتشكِّله األجسام القر��ة من األرض. -3-9

ثنائي في مجال اســتكشــاف الفضــاء تشــج�ع الدول �قوة على تعز�ز التعاون الدولي والمتعدد األطراف وال -3-10
تلك الخارجي واســتخدامه في األغراض الســلم�ة، �ما في ذلك عن طر�ق التصــدي للتحد�ات والعق�ات، وال ســ�ما 

ــدد، على ــدي �فعال�ة لمثل   التي تعوق هذا التعاون، وحث الدول، في هذا الصـ التحد�ات والعق�ات التي  هذه التصـ
 ."2030خطة "الفضاء تعوق تنفیذ 

  
: بناء الشراكات وتوطید التعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي  4الهدف العام    

 األغراض السلم�ة وفي الحو�مة العالم�ة ألنشطة الفضاء الخارجي  في

تدع�م دور وأنشــــطة لجنة اســــتخدام الفضــــاء الخارجي في األغراض الســــلم�ة ولجنتیها الفرعیتین، بدعم  -4-1
لخارجي، �صـفتها منصـة فر�دة للتعاون الدولي في مجال اسـتكشـاف الفضـاء الخارجي من مكتب شـؤون الفضـاء ا

 واستخدامه في األغراض السلم�ة.

الترو�ج لتنفیــذ الــدول األطراف معــاهــدات األمم المتحــدة المتعلقــة �ــالفضـــــــــــــــاء الخــارجي، و�ــذلــك لتنفیــذ  -4-2
ــلة، وتشـــــــــــج�ع   اللجنة وهیئتیها الفرعیتین، بدعم من مكتب الم�ادئ التوجیه�ة وقرارات الجمع�ة العامة ذات الصـــــــــ

شـؤون الفضـاء الخارجي، على مواصـلة تنسـیق الجهود المبذولة في هذا الصـدد واسـتكمال وتطو�ر القانون الدولي 
 ف�ما یتعلق �الفضاء الخارجي، حسب االقتضاء، من أجل التصدي للمسائل المستجدة.

ســ�ما في مجال قانون الفضــاء  مقدمة إلى الدول األعضــاء، والتدع�م بناء القدرات والمســاعدة التقن�ة ال -4-3
 الدولي والس�اسة الفضائ�ة الدول�ة، �ما في ذلك المساعدة المقدمة من مكتب شؤون الفضاء الخارجي.

تعز�ز الممارسـات الحال�ة المتعلقة �التسـجیل وت�ادل المعلومات، واالعتراف بدور مكتب شـؤون الفضـاء  -4-4
ن ســـجل األمم المتحدة لألجســـام المطلقة في الفضـــاء الخارجي لز�ادة الشـــفاف�ة وتحســـین �فاءة الخارجي في صـــو 

آل�ة التســــــــجیل وتســــــــجیل األجســــــــام على نحو موقوت ومتســــــــق، �ما في ذلك تقد�م المســــــــاعدة التقن�ة إلى الدول 
 األعضاء في هذا الصدد.

حفاظ على بیئة الفضـاء الخارجي من أجل ضـمان اسـتدامة أنشـطة الفضـاء الخارجي في األمد ال�عید وال -4-5
االســتخدامات الســلم�ة، بوســائل منها التنفیذ الطوعي للدی�اجة والم�ادئ التوجیه�ة المعتمدة �شــأن اســتدامة أنشــطة 
ــدي للتحد�ات   ــاء الخارجي في األمد ال�عید وت�ادل المعلومات عن التجارب في تنفیذ تلك الم�ادئ، والتصــــــ الفضــــــ

د استدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد ال�عید.والمخاطر واألخطار    الجدیدة التي تتهدَّ

 تعز�ز أمان عمل�ات الفضاء الخارجي �مساهمة في استدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد ال�عید. -4-6

تشـــج�ع التعاون الدولي وت�ادل المعلومات والممارســـات الفضـــلى، ضـــمن إطار اللجنة، �شـــأن اإلشـــراف  -4-7
ى األنشـــــــــطة الفضـــــــــائ�ة للك�انات غیر الحكوم�ة، �ما یتوافق مع القانون الدولي، �غ�ة تعز�ز أمان واســـــــــتدامة عل

 أنشطة الفضاء الخارجي في األمد ال�عید مع ت�سیر تطو�ر صناعة الفضاء.

 تعز�ز ت�ادل المعلومات عن األجســـام واألحداث الفضـــائ�ة، ضـــمن إطار اللجنة، و�ذلك مناقشـــة التنبؤ -4-8
 �االصطدامات المحتملة ودرئها.
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تعز�ز التنسـیق والترا�ط بین لجنة اسـتخدام الفضـاء الخارجي في األغراض السـلم�ة ولجنتیها الفرعیتین،   -4-9
 �مساعدة من مكتب شؤون الفضاء الخارجي �صفته األمانة.

�الفضــــاء، تماشــــ�ًا مع الجهود المبذولة التشــــج�ع على توطید التعاون بین ��انات األمم المتحدة المعن�ة  -4-10
على نطاق منظومة األمم المتحدة لز�ادة االتسـاق وتوحید األداء، �شـأن المسـائل الفضـائ�ة المتعددة التخصـصـات 
والشـــــاملة لعدة قطاعات، �غ�ة تشـــــج�ع التعاون الدولي في مجال اســـــتكشـــــاف الفضـــــاء الخارجي واســـــتخدامه في 

 خدام علوم وتكنولوج�ا الفضاء ألغراض التنم�ة المستدامة.األغراض السلم�ة وفي مجال است
  

 خطة التنفیذ  - الجزء �اء   
 " على أساس طوعي.2030سوف تنفذ �ل دولة من الدول األعضاء خطة "الفضاء  -20

  
 الشراكات  - أوالً  

الشـــــــــــراكات والتعاون بین " وخطة تنفیذها، ُتعلَّق أهم�ة على تعز�ز 2030لدى تطبیق خطة "الفضـــــــــــاء   -21
الـدول األعضـــــــــــــــاء و��ـانـات األمم المتحـدة والمنظمـات الحكوم�ـة الـدول�ـة والمنظمـات غیر الحكوم�ـة وأوســـــــــــــــاط  

 الصناعة و��انات القطاع الخاص.

و�عمل مكتب شـــؤون الفضـــاء الخارجي �قناة لتشـــج�ع وت�ســـیر اســـتخدام الحلول الفضـــائ�ة، �ما في ذلك  -22
"، و�ن�غي له أن یواصـل، ضـمن إطار والیته ومهامه والموارد المتوفرة لد�ه، إقامة 2030 في تنفیذ خطة "الفضـاء

الشراكات، �ما في ذلك مع المؤسسات ال�حث�ة واألكاد�م�ة وأوساط الصناعة والقطاع الخاص لتوفیر فرص أوسع  
ات. و�ن�غي للمكتب، في هذا للوصـول إلى الفضـاء ألغراض العلم واالبتكار وال�حث والتطو�ر والتعل�م و�ناء القدر 

ــاء  ــائ�ة في دعم جهود الدول األعضــ ــتخدام التطب�قات والتكنولوج�ات الفضــ ــدد، أن ینفِّذ أنشــــطة لتشــــج�ع اســ الصــ
 الرام�ة إلى تحقیق أهداف خطط التنم�ة العالم�ة.

م�ة "، ین�غي للجنة اسـتخدام الفضـاء الخارجي في األغراض السـل2030وفي ضـوء تنفیذ خطة "الفضـاء  -23
ومكتب شـؤون الفضـاء الخارجي أن یواصـال الوفاء بوالیتهما، وأن یتعاونا و�نسـقا مع سـائر الك�انات المعن�ة داخل 
منظومة األمم المتحدة، �ما في ذلك من خالل االجتماع المشــترك بین الو�االت �شــأن أنشــطة الفضــاء الخارجي 

 (آل�ة األمم المتحدة للفضاء).
  

 األدوات  - ثان�اً  
"، �مكن للدول األعضــــــــــــاء اإلســــــــــــهام في عدد من اآلل�ات والبرامج  2030لدى تنفیذ خطة "الفضــــــــــــاء  -24

 یلي: والمشار�ع والمنصات الدول�ة واإلقل�م�ة الموجودة �الفعل أو التي �جري استحداثها واالستفادة منها، ومنها ما

ل أعمال اللجنة المضـــــــــطلع بها في جداو  50األولو�ات المواضـــــــــ�ع�ة الســـــــــ�ع للیون�ســـــــــب�س+ (أ) 
ولجنتیها الفرعیتین ومكتب شـؤون الفضـاء الخارجي في مجاالت الشـراكة العالم�ة �شـأن االسـتكشـاف واالبتكار في 
ــاء الخارجي والحو�مة العالم�ة، وتعز�ز ت�ادل   ــتقبل�ة للنظام القانوني للفضـــ ــاء، واآلفاق الحال�ة والمســـ مجال الفضـــ

ة، واإلطار الدولي لخدمات طقس الفضــاء، وتعز�ز التعاون الفضــائي المعلومات عن األجســام واألحداث الفضــائ�
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من أجـل الصــــــــــــــحـة العـالمـ�ة، والتعـاون اـلدولي من أجـل خفض االن�عـاـثات وتعز�ز ـقدرة المجتمعـات على الـتأقلم، 
 ) 4( و�ناء القدرات من أجل القرن الحادي والعشر�ن؛

ة في إدارة الكوارث واالستجا�ة في حاالت برنامج األمم المتحدة الستخدام المعلومات الفضائ� (ب) 
ــ�ایدر)، ــاء الوصـــول    ) 5( الطوارئ (برنامج سـ ــاء الخارجي یت�ح للدول األعضـ وهو برنامج تا�ع لمكتب شـــؤون الفضـ

یت�ح،  إلى الب�انات والخدمات الفضــــــــائ�ة ألغراض الحد من مخاطر الكوارث واالســــــــتجا�ة لحاالت الطوارئ، �ما
 الكوارث؛ امج س�ایدر، الوصول إلى الموارد الفضائ�ة في جم�ع مراحل دورة إدارةمن خالل بوا�ة معارف برن

في ذلك   �ما   ) 6( المراكز اإلقل�م�ة لتدر�س علوم وتكنولوج�ا الفضـاء، المنتسـ�ة إلى األمم المتحدة،  (ج)  
در�ـــب في مجـــال العلوم  التحـــالف بین المراكز اإلقل�م�ـــة. وتهـــدف المراكز اإلقل�م�ـــة إلى بنـــاء القـــدرات والتعل�م والتـــ

 والتطب�قات الفضائ�ة، إلى جانب قانون الفضاء والس�اسة الفضائ�ة، وخصوصًا لصالح البلدان النام�ة؛ 

ــائ�ة في حال وقوع �وارث  (د)  ــق للمرافق الفضـــــــــ ــتخدام المنســـــــــ میثاق التعاون على تحقیق االســـــــــ
ــأن   ــًا المیثاق الدولي �شـ ــمى أ�ضـ ــة للتعاون طب�ع�ة أو تكنولوج�ة (المسـ ــفته منصـ ــاء والكوارث الكبرى)، �صـ الفضـ

العالمي بین و�االت الفضــاء ومشــغلي النظم الفضــائ�ة، �جري من خاللها إتاحة المعلومات والمنتجات المســتمدة 
 من السواتل لدعم جهود التصدي للكوارث؛

ــیلة لز�ادة )(ه  ــفته وســـ ــد األرض، �صـــ ــواتل رصـــ ــد اإلنعاش التا�ع للجنة المعن�ة �ســـ ــهام    مرصـــ إســـ
 الب�انات الساتل�ة في التعافي من آثار الكوارث الطب�ع�ة؛

ــد آثار تغیر المناخ،   (و)   ــة ورصـ ــي في دراسـ ــاء الدولي، الذي یتمثل هدفه الرئ�سـ ــد مناخ الفضـ مرصـ
ــد األرض �االقتران مع الب�انات والنماذج المیدان�ة،   ــاتل�ة لرصــ ــتخدام أدوات ســ ــة على النطاقات المحل�ة، �اســ وخاصــ

 المحلي؛  وفر أداة التخاذ القرارات �شأن التأهب والتك�ف والتأقلم مع تغیر المناخ وآثاره، وال س�ما على المستوى مما ی 

نظام الرصــــد العالمي المتكامل، التا�ع للمنظمة العالم�ة لألرصــــاد الجو�ة، الذي یوفر ب�انات   (ز) 
صـــــــــــــــة �ـالطقس، و�ـذلـك في رصـــــــــــــــد المنـاخ رصـــــــــــــــد مفیـدة في التحلیالت والتنبؤات والتنبیهـات واإلنـذارات الخـا

 البیئ�ة؛ واألنشطة

التي تشــــجع على التعاون الطوعي    ) 7( اللجنة الدول�ة المعن�ة �النظم العالم�ة لســــواتل المالحة، (ح) 
�شــــــــــأن المســــــــــائل التي تحظى �اهتمام مشــــــــــترك وتتعلق �الخدمات الســــــــــاتل�ة المدن�ة في مجاالت تحدید المواقع  
ر التوافق وقابل�ة التشـغیل الت�ادلي والشـفاف�ة بین جم�ع نظم  والمالحة والتوقیت والق�مة المضـافة، �ما تشـجع وت�سـِّ

 المالحة الساتل�ة؛

لشــــــــــ�كة الدول�ة لإلنذار �خطر الكو�ك�ات والفر�ق االســــــــــتشــــــــــاري المعني �التخط�ط لل�عثات ا (ط) 
والهدف منهما تعز�ز التأهب لخطر االصــطدامات المحتملة لألجســام القر��ة من األرض من خالل  ) 8( الفضــائ�ة،

 التعاون الدولي وت�ادل المعلومات.

__________ 
،  A/AC.105/1168  ،A/AC.105/1169  ،A/AC.105/1170  ،A/AC.105/1171تشمل الوثائق ذات الصلة ما یلي:  )4( 

A/AC.105/1172  ،A/AC.105/1173  ،A/AC.105/1174 أعاله. 18. انظر أ�ضًا الفقرة 

 .61/110انظر قرار الجمع�ة العامة  )5( 

 .24، الفقرة 73/91انظر قرار الجمع�ة العامة  )6( 

 .11، الفقرة 59/2انظر قرار الجمع�ة العامة  )7( 

 .9، الفقرة 70/82ر قرار الجمع�ة العامة انظ )8( 

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1168
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1169
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1170
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1171
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1172
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1173
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1174
http://undocs.org/ar/A/RES/61/110
http://undocs.org/ar/A/RES/61/110
http://undocs.org/ar/A/RES/73/91
http://undocs.org/ar/A/RES/73/91
http://undocs.org/ar/A/RES/59/2
http://undocs.org/ar/A/RES/59/2
http://undocs.org/ar/A/RES/70/82
http://undocs.org/ar/A/RES/70/82
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خارجي عدة أدوات وم�ادرات، و�عكف حال��ا على  و�ضـــافة إلى ذلك، اســـتحدث مكتب شـــؤون الفضـــاء ال -25
اســتحداث أدوات وم�ادرات جدیدة، في إطار جهود بناء القدرات من أجل القرن الحادي والعشــر�ن، و�التعاون مع  

 شر�ائه، تشمل ما یلي:  

بل الوصــول إلى الفضــاء للجم�ع"، (أ)  الرام�ة إلى توســ�ع نطاق الوصــول إلى   ) 9( م�ادرة "ت�ســیر ســُ
ــاء، ال ــاء دعمـًا لتحقیق أهـداف التنم�ـة المســــــــــــــتـدامـة من خالل التعـاون الثالثي بین اـلدول المرتـادة للفضــــــــــــ فضــــــــــــ

 الخاص؛ المتحدة والدول غیر المرتادة للفضاء أو الحدیثة العهد �ارت�اد الفضاء، و�مشار�ة القطاع واألمم

 ) 10( علوم الفلك�ة والفضائ�ة؛م�ادرة الكون المفتوح، من أجل تعز�ز ُسبل الوصول إلى ب�انات ال (ب) 

ــتدامة  (ج)  ــاء في تنفیذ خطة التنم�ة المســــ ــائ�ة، �أداة لدعم الدول األعضــــ ــة الحلول الفضــــ خالصــــ
 ) 11( ، ور�ط الحلول الفضائ�ة �أهداف وغا�ات التنم�ة المستدامة؛2030 لعام

ة لدراســــة علوم  م�ادرة "الفضــــاء من أجل المرأة"، التي تهدف إلى توســــ�ع الفرص المتاحة للمرأ  (د) 
 الفضاء واحتراف العمل في مجال الفضاء؛

مشــروع "قانون الفضــاء المعني �الجهات الفاعلة الجدیدة في مجال الفضــاء"، ضــمن إطار بناء  (ه)  
القدرات وتقد�م الخدمات االســــتشــــار�ة اســــتجا�ًة الحت�اجات ومتطل�ات مقرري الســــ�اســــات والمشــــرعین في الســــلطات  

 لبلدان التي تدخل قطاع الفضاء ألول مرة أو التي تستهل مراحل جدیدة من األنشطة الفضائ�ة؛ الحكوم�ة والرقاب�ة ل 

بوا�ة "الفضــــــــاء من أجل الم�اه"، �منصــــــــة لت�ادل المعارف المتعددة التخصــــــــصــــــــات �شــــــــأن  (و) 
 التكنولوج�ات الفضائ�ة والمواض�ع المتعلقة �الم�اه؛

ــ�اب، التي تهد (ز)  ــاء من أجل الشـــــــ ــ�اب م�ادرة الفضـــــــ ــترات�ج�ة الشـــــــ ــي ُقدمًا �اســـــــ ف إلى المضـــــــ
: اســـترات�ج�ة األمم المتحدة �شـــأن الشـــ�اب، وهي م�ادرة على نطاق منظومة األمم المتحدة في مجال 2030 لعام

 األنشطة والمشار�ع المتعلقة �الفضاء؛

مشــــــروع "حلول فضــــــائ�ة من أجل منطقة المح�ط الهادئ"، الذي یهدف إلى توفیر طائفة من   (ح) 
الخدمات البرنامج�ة لدول المح�ط الهادئ الُجزر�ة من أجل تعز�ز قدرتها على تحقیق أهداف التنم�ة المســـــتدامة، 

ــحة العالم�ة والحد من  في ــاالت والصــــــــ ــروع واالتصــــــــ ــماك غیر المشــــــــ ــید األســــــــ مجاالت منها تغیر المناخ وصــــــــ
 الكوارث؛ مخاطر

ــاء �م (ط)  ــائ�ة العالم�ة المعن�ة �الفضـــــــــ ــاد�ة المنتد�ات الفضـــــــــ حرك للتنم�ة االجتماع�ة واالقتصـــــــــ
المســتدامة التي تهدف إلى تدع�م الشــراكات والحوار المتواصــل بین أوســاط المجتمع العالمي �شــأن طائفة واســعة  

ــاء   ــائ�ة و�ذ�اء الوعي �خطة "الفضـ ــائل الفضـ ــعة لجم�ع 2030من المسـ ــار�ة الواسـ " ودعم تنفیذها من خالل المشـ
 فضاء.الجهات الفاعلة المعن�ة �ال

والقوائم الواردة أعاله ل�سـت حصـر�ة، إذ �مكن اسـتحداث م�ادرات جدیدة، ألغراض منها مسـاعدة الدول  -26
 ".2030األعضاء في تنفیذ خطة "الفضاء 

  

__________ 
 .326، الفقرة A/72/20انظر  )9( 

 .A/AC.105/1175انظر  )10( 

 .A/AC.105/1174انظر  )11( 

http://undocs.org/ar/A/72/20
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1175
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1174
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 الموارد  - ثالثاً  
ــائي ثنائي ومتعدد األطراف و�قل�مي ودولي   -27 ــاء إلى االنخراط النشـــط في تعاون فضـ ُتدعى الدول األعضـ

ــع نط ــتر�ة أوســــ ــار�ع مشــــ ــمل بناء القدرات وت�ادل المعلومات والبنى التحت�ة و�قامة مشــــ ــكال مختلفة، تشــــ اقًا و�أشــــ
و�دماج التعاون الفضـــائي ضـــمن إطار التعاون االقتصـــادي واإلنمائي، حســـب االقتضـــاء، من أجل تعز�ز تحقیق 

 " وخطة تنفیذها.2030خطة "الفضاء 

الجهات المانحة إلى التبرع �موارد من خارج المیزان�ة إلى مكتب شـؤون  وُتدعى الدول األعضـاء وسـائر   -28
 "، وفقًا لقواعد األمم المتحدة و�جراءاتها.2030الفضاء الخارجي من أجل المضي ُقدمًا بتنفیذ خطة "الفضاء 

ــاء الخارج -29 ــؤون الفضــ ي في وُ�َحث األمین العام على النظر في مدى �فا�ة الموارد التي توفَّر لمكتب شــ
إطار دوره �أمانة للجنة اســتخدام الفضــاء الخارجي في األغراض الســلم�ة ولجنتیها الفرعیتین، وعلى ضــمان قدرة  
ــاء في  ــالح الدول األعضــ ــطة بناء القدرات لصــ المكتب على تنفیذ والیته على نحو �امل وفعَّال، �ما في ذلك أنشــ

ل قانون الفضـاء والسـ�اسـة الفضـائ�ة، آخذًا في اعت�اره مجال علوم وتكنولوج�ا الفضـاء وتطب�قاتها، و�ذلك في مجا
 " وخطة تنفیذها.2030خطة "الفضاء 

  
 استعراض التقدم المحَرز  - را�عاً  

ین�غي للجنة اســـتخدام الفضـــاء الخارجي في األغراض الســـلم�ة أن تدِرج في جدول أعمال �ل دورة بندًا  -30
ــاء في اللجـنة ومراقبیهـا اـلدائ مین تـ�ادل مـا ـلدیهم من معلومـات عن تجـار�هم في تنفـیذ خطـة یت�ح لـلدول األعضــــــــــــ

ــاء  ــتعراض منتصــــــف المدة للتقدم المحرز في تنفیذ  2025". وفي عام  2030"الفضــــ ، ین�غي للجنة أن تجري اســــ
"،  2030، ین�غي للجنة أن تجري اسـتعراضـًا نهائ��ا لتنفیذ خطة "الفضـاء 2030". وفي عام  2030خطة "الفضـاء  

 �رًا إلى الجمع�ة العامة عن نتائج ذلك االستعراض.وأن تقدم تقر 
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