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صيغة مدمجة لمشروع خطة "الفضاء  "2030وخطة تنفيذها
ورقة عمل َّ
مقدمة من مكتب الفريق العامل المعني بخطة "الفضاء "2030
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اجتمع الفريق العامل ،وفقا لخطة عمله الممدَّدة ( ،A/75/20الفقرات  ،)32-30خالل الدورة السـ ـ ـ ـ ـ ــتي

للجنة الفرعية القانونية ،المعقودة في الفترة م  31أيار/مايو إلى  11حزيران/يونيه  ،2021لمواصـ ــلة النير في

مشروع خطة "الفضاء  "2030وخطة تنفيذها وإدماجهما معا.
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ونير الفريق العامل ،في جلس ـ ــاته المعقودة أاناء الدورة الس ـ ــتي للجنة الفرعية القانونية ،في المش ـ ــروع المنق

لخطة "الفضـ ـ ـ ــاء  "2030وخطة تنفيذها ( .)A/AC.105/C.2/L.316ويرد تقرير موجز ع أعمال الفريق العامل أاناء
الدورة الستي للجنة الفرعية القانونية ،في المرفق الثالث لتقرير اللجنة الفرعية ع دورتها (.)A/AC.105/1243

-3

ويتضـم مرفق ورةة العمل هذه صـيةة مدمجة لمشـروع خطة "الفضـاء  "2030وخطة تنفيذها باالسـتناد

-4

بي معقوفتي إلبراز الفقرتي اللتي لم يبت فيهما (الفقرة  14والفقرة

إلى أعمال الفريق العامل أاناء الدورة الستي للجنة الفرعية القانونية
وترد في ورةة العمل هذه نصــو

 ،)10-3واللتي أعربت بشـ ـ ــدنهما دول أعضـ ـ ــاء في اللجنة ع مواة

مختلفة أو اةترحت بشـ ـ ــدنهما صـ ـ ــياغات

مختلفة ،وأعد المكتب لهما صــيةتي توفيقيتي محتملتي ُع ِرضــتا على الشــا ــة في نهاية آخر جلســة م جلســات
المشـ ـ ـ ــاورات غير الرسـ ـ ـ ــمية (وهما مبينتان بي معقوفتي في ورةة العمل هذه) .وال يمس هذا بالصـ ـ ـ ــي المحتملة

األخرى لهاتي الفقرتي التي اةترحتها الدول األعضاء في اللجنة أو التي ستقترحها.
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وسـ ــوت يجتمع الفريق العامل ،وفقا لخطة عمله الممدَّدة ،خالل الدورة الرابعة والسـ ــتي للجنة اسـ ــتخدا

الفض ـ ــاء الخارجي في األغرال الس ـ ــلمية للنير في الفقرتي المعنيتي  ،وتقديم ص ـ ــيةة مدمجة نها ية إلى اللجنة

للنير فيهـا في إاـار بنـد جـدول أعمـالهـا المعنون "خطـة الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء  ،"‘2030ولتقـديمهـا إلى الجمةيـة العـامـة في
دورتها السادسة والسبعي في عا .2021
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خطة "الفضاء  :"2030الفضاء بوصفه محركًا للتنمية المستدامة
الجزء ألف -الخطة
ِّ
مقدمة
أو ًل-
-1

لقد كان لألمم المتحدة دور مركزي في التعاون الدولي في األنشطة الفضا ية منذ بداية عصر الفضاء.

وةد ظهرت لجنة اسـ ــتخدا الفضـ ــاء الخارجي في األغرال السـ ــلمية إلى الوجود نتيجة العترات الجمةية العامة،

في ةرارها ( 1348د )13-المؤرَّخ  13كانون األول/ديس ـ ـ ـ ــمبر  ،1958بدهمية اس ـ ـ ـ ــتخدا الفض ـ ـ ـ ــاء الخارجي في
األغرال السـ ـ ــلمية وبضـ ـ ــرورة تعزيز التعاون الدولي في االضـ ـ ــطالع باألنشـ ـ ــطة الفضـ ـ ــا يةم وأنشـ ـ ــدت الجمةية،

في ةرارها  1472أل

(د )14-لعا  ،1959اللجن َة بصفة دا مة.

صـلب التعاون الدولي في اسـتخدا الفضـاء الخارجي
-2
وةد أدت اللجنة ،ني اًر لواليتها الفريدة وموةعها في ُ
في األغرال السـلمية والحوكمة العالمية ألنشـطة الفضـاء الخارجي )1(،بما يتوافق مع القانون الدولي دو اًر محوريًّا

في تنييم مؤتمرات األمم المتحدة الثالاة األولى المعنية باس ــتفش ــات الفض ــاء الخارجي واس ــتخدامه في األغرال

السلمية ،التي ُعقدت في األعوا  1968و 1982و.1999
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وبعد مرور خمســي عامًا على مؤتمر األمم المتحدة األول المعني باســتفشــات الفضــاء الخارجي واســتخدامه

في األغرال السـلمية (اليونيسـبيس) ،اجتمعت الدول األعضـاء في األمم المتحدة وممثلو األوسـاف الفضـا ية الدولية في

فيينا يومي  20و 21حزيران/يونيه  2018في إاار الجزء الرفيع المس ـ ـ ــتوى م االحتفال بالذكرى الس ـ ـ ــنوية الخمس ـ ـ ــي

لمؤتمر األمم المتحدة األول المعني باسـتفشـات الفضـاء الخارجي واسـتخدامه في األغرال السـلمية (اليونيسـبيس )50
ُّ
للتففر بش ــدن ما يزيد على  50س ــنة م اإلنجازات في مجال اس ــتفش ــات الفض ــاء واس ــتخدامه ولتوايد التعاون العالمي
في الفضاء الخارجي واستخدا الفضاء الخارجي في تحقيق التنمية المستدامة.
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والحيــت الجمةيــة العــامــة ،في ةرارهــا  6/73المؤرَّخ  26تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـري األول/أ توبر  ،2018مع التقــدير،

َّ
أن العملية التحض ـ ـ ــيرية والجزء الرفيع المس ـ ـ ــتوى لليونيس ـ ـ ــبيس  50ةد أنتجا واا ق تهدت إلى بلورة رؤية ـ ـ ــاملة
وجامعة وذات تو ُّجه اس ــتراتيجي بش ــدن توايد التعاون الدولي في مجال اس ــتفش ــات الفض ــاء الخارجي واس ــتخدامه
في األغرال السـ ــلميةُ ،يعتبر فيها الفضـ ــاء يِ
محر اً ر يسـ ــيًّا لتحقيق أهدات التنمية المسـ ــتدامة لفا دة جميع البلدان
ومساهماً ر يسيًّا في هذا المسعى.

وفي هذا الصدد ،دعت الجمةية العامة اللجن َة إلى مواصلة تطوير خطة بشدن "الفضاء  "2030وخطة
-5
تنفيذها ،باالسـ ـ ــتناد إلى نتا ة عملية اليونيسـ ـ ــبيس  ،50وإلى تزويد الجمةية العامة بنواتة عملها لفي تنير فيها
الجمةية في دورتها الخامسة والسبعي  ،عا .2020

ِ
وتقد اللجنة إلى الجمةية العامة خطة "الفض ــاء  "2030وخطة تنفيذها كاس ــتراتيجية اس ــتش ـرافية إلعادة
-6
ي
تد يد وتدعيم مسـ ـ ــاهمة األنشـ ـ ــطة الفضـ ـ ــا ية واألدوات الفضـ ـ ــا ية في تنفيذ الخط العالمية )2(،ومعالجة ـ ـ ـواغل
اإلنسـ ــانية المتعلقة بالتنمية المسـ ــتدامة الطويلة األمد .وهي تسـ ــهم أيضـ ـاً في صـ ــوب مسـ ــاهمة اللجنة مسـ ــتقبالً في
اإلاار الخا بالحوكمة العالمية ألنشطة الفضاء الخارجي ،بما يتوافق مع القانون الدولي.

__________
( )1انير .A/AC.105/1137
( )2خطة التنمية المستدامة لعا  ،2030وإاار ِسنداي للحد م مخاار الفوارث للفترة  ،2030-2015واتفاق باريس.
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ثانيًا -الرؤية الستراتيجية
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نعترت ،نح الدول األعضـ ـ ــاء في األمم المتحدة ،بدن اسـ ـ ــتفشـ ـ ــات الفضـ ـ ــاء الخارجي واسـ ـ ــتخدامه في

األغرال الس ـ ـ ـ ـ ـ ــلمية ةد أاريا معارفنا الجماعية وأحداا اورةً في الحياة على كوكب األرل .لقد أص ـ ـ ـ ـ ـ ــبحت علو
وتفنولوجيا الفضـ ـ ـ ــاء في الوةت الحاضـ ـ ـ ــر عنص ـ ـ ـ ـ اًر مالزماً لحياتنا اليومية ،وهي تجلب لفوكب األرل وفرةً م
المنافع الفريدة واألسـاسـية .ومع مضـي األوسـاف المعنية بالفضـاء ُةدماً في مسـاعيها السـتفشـات الفضـاء ،سـييل

الفضاء مصد اًر لإللها واالبتفار ويواصل توفير تطبيقات لمنفعة البشرية.
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نؤكد أن األدوات الفض ـ ــا ية ذات أهمية كبيرة في تحقيق خط التنمية العالمية ،وال س ـ ــيما خطة التنمية

المس ـ ــتدامة لعا  2030وأهدافها وغاياتها ،إما مبا ـ ـرة ،بوص ـ ــفها عوامل تمكينية وةوى دافعة للتنمية المس ـ ــتدامة،

وإما على نحو غير مبا ــر ،بتوفيرها البيانات األس ــاس ــية الالزمة للمؤ ـرات المس ــتخدمة في رص ــد التقد المحرز
في تحقيق خطة عا  2030وإاار ِسـنداي للحد م مخاار الفوارث للفترة  2030-2015وفي تنفيذ االلتزامات
التي تعهدت بها الدول األارات في اتفاق باريس .ويسـتلز تنفيذ هذه الخط العالمية تحسـي سـبل الوصـول إلى

البيانات والتطبيقات الفضا ية والبنى التحتية الفضا ية ،مع مراعاة االحتياجات الخاصة للبلدان النامية.
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نعترت بالس ـ ـ ــجل التاريخي المتميز للجنة اس ـ ـ ــتخدا الفض ـ ـ ــاء الخارجي في األغرال الس ـ ـ ــلمية ولجنتها

الفرعية القانونية ولجنتها الفرعية العلمية والتقنية ،في إرسـ ــاء النيا القانوني الدولي الذي يحكم أنشـ ــطة الفضـ ــاء
الخارجي ومواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة تطويره .وفي إاار هذا النيا  ،تزدهر أنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطة الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الخارجي التي تقو بها الدول
والمنيمـات الحكوميـة الـدوليـة والفيـانـات غير الحكوميـة ،ونتيجـة لـذلـل ،أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبحـت علو وتفنولوجيـا الفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء

وتطبيقاتها تسهم إسهاماً ال حدود له في النمو االةتصادي وفي تحسي نوعية الحياة في جميع أنحاء العالم.
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نعاود التد يد على ما تضـطلع به اللجنة ولجنتاها الفرعيتان ،بدعم م مكتب ـؤون الفضـاء الخارجي،

م دور فريد بص ـ ــفتها منص ـ ــات فريدة للتعاون الدولي في مجال اس ـ ــتفش ـ ــات الفض ـ ــاء الخارجي واس ـ ــتخدامه في

األغرال السلمية ،وللحوكمة العالمية ألنشطة الفضاء الخارجي ،بما يتوافق مع القانون الدولي ،ولتطوير القانون
الدولي للفضـاء ،ولتعزيز الحوار بي الدول المرتادة للفضـاء والدول الحديثة العهد بارتياد الفضـاء ،وللتشـجيع على
زيادة انخراف جميع البلدان في األنشطة الفضا ية ،بما في ذلل م خالل أنشطة بناء القدرات.
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نش ـ ـ ـ ــدد على أهمية معاهدة الفض ـ ـ ـ ــاء الخارجي بوص ـ ـ ـ ــفها حجر الزاوية في النيا القانوني الدولي الذي

يحكم أنشـ ــطة الفضـ ــاء الخارجي .فهي تتضـ ــم المبادا األسـ ــاسـ ــية لقانون الفضـ ــاء الدولي ،وسـ ــتيل توفر إاا اًر
ال غنى عنه لالضـطالع بدنشـطة الفضـاء الخارجي .وينبةي تشـجيع إضـفاء الطابع العالمي على معاهدة الفضـاء
الخارجي وتنفيذها فعليًّا.

 -12نش ـ ـ ـ ـ يِ
ـجع اللجنة على مواص ـ ـ ـ ــلة تنس ـ ـ ـ ــيق الجهود م أجل تدعيم تنفيذ معاهدات األمم المتحدة ومباد ها
المتعلقة بالفض ــاء الخارجي واس ــتفمال ةانون الفض ــاء الدولي القا م ،عند االةتض ــاء ،م أجل التص ــدي للمس ــا ل
المسـ ـ ـ ـ ـ ـ تجدة .وينبةي أن تواصـ ـ ـ ـ ـ ــل اللجنة ولجنتاها الفرعيتان إابات أهميتها وأن تعالة التحديات والفر
والمستجدة ،مثل استدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد.
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الحالية

نلتز بالتصـدي لما يط أر م تةيرات في االضـطالع بدنشـطة الفضـاء الخارجي ،مع ظهور تفنولوجيات

جديدة ومع تزايد عدد المشـ ـ ــاركي الذي يمثلون أجهزة حكومية وكيانات غير حكومية على الس ـ ـ ـواء ،بما في ذلل
الصـناعة والقطاع الخا

 ،في مشـاريع السـتفشـات الفضـاء واسـتخدامه ولتنفيذ أنشـطة فضـا ية .وفي هذا الصـدد،

نلتز بض ــمان اس ــتمرار اللجنة ولجنتيها الفرعيتي  ،بدعم م مكتب ــؤون الفض ــاء الخارجي ،حس ــب االةتض ــاء،
في التجاوب مع تلل التةيرات ،إعماالً لدورها كمنص ـ ـ ـ ـ ـ ــات فريدة للتعاون الدولي في مجال اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدا الفض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء

الخارجي في األغرال السلمية.
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 -14نلتز بتوايد التعاون الدولي ،الذي ال تزال اللجنة تش ــكل منب اًر فريداً له ،في مجال اس ــتفش ــات الفض ــاء
الخارجي واســتخدامه في األغرال الســلمية والحوكمة العالمية ألنشــطة الفضــاء الخارجي ،بما يتوافق مع القانون

الدولي ،مع مراعاة االحتياجات الخاص ــة للبلدان النامية .سونس ــلم أيض ــا بالمص ــلحة المش ــتركة للبش ـرية جمعاء في

التقد المحرز في مجال اســتفشــات الفضــاء الخارجي واســتخدامه في األغرال الســلميةو ونشــير في هذا الصــدد

إلى ةرار الجمةية العامة  6/73س()3و.
-15

الخصو

في ةطاع الفضـ ـ ـ ـ ـ ــاء ،بتشـ ـ ـ ـ ـ ــجيع الشـ ـ ـ ـ ـ ــباب والنسـ ـ ـ ـ ـ ــاء ،على وجه

نهدت إلى تعزيز التفافؤ في الفر

 ،على النير في احترات مه في مجاالت العلو والتفنولوجيا والهندسة والرياضيات.

 -16نهدت أيضـ ـاً إلى االس ــتفادة بقدر أ بر م التفنولوجيات الجديدة المبتفرة ،مثل التفنولوجيات الفض ــا ية
وتطبيقاتها ،م أجل المساهمة في تحسي تنفيذ واليات األمم المتحدة ككل.
 -17نؤيِكد على َّ
أن األولويات المواضـ ــيةية السـ ــبع التي وضـ ــعتها اللجنة في سـ ــياق اليونيسـ ــبيس  50تشـ ــكل
نهجاً ـامالً لتناول المجاالت الر يسـية ،وتعمل معاً كدداة لتحديد األهدات األسـاسـية لألعمال التي سـتضـطلع بها
اللجنة ولجنتاها الفرعيتان ومكتب ـ ـ ـ ــؤون الفضـ ـ ـ ــاء الخارجي مسـ ـ ـ ــتقبالً في مجاالت الش ـ ـ ـ ـ ار ة العالمية م أجل
االس ـ ـ ــتفش ـ ـ ــات واالبتفار في مجال الفض ـ ـ ــاء (األولوية المواض ـ ـ ــيةية  ،)1والمنيورات الحالية والمس ـ ـ ــتقبلية للنيا

القانوني للفضـ ــاء الخارجي والحوكمة العالمية (األولوية المواضـ ــيةية  ،)2وتعزيز تبادل المعلومات ع األجسـ ــا

واألحداث الفضــا ية (األولوية المواضــيةية  ،)3ووضــع إاار دولي لخدمات اقس الفضــاء (األولوية المواضــيةية

 ،)4وتعزيز التعاون الفض ـ ـ ــا ي م أجل الص ـ ـ ــحة العالمية (األولوية المواض ـ ـ ــيةية  ،)5والتعاون الدولي م أجل
مجتمعـات منخفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة االنبعـااـات وةـادرة على التـدةلم (األولويـة المواضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيةيـة  ،)6وبنـاء القـدرات م أجـل القرن

الحادي والعشري (األولوية المواضيةية .)7

()4

 -18نؤيِكد أيض ـ ـ ـ ـاً على إيالء أهمية ،في سـ ـ ـ ــياق تحقيق خطة "الفضـ ـ ـ ــاء  "2030وخطة تنفيذها ،للش ـ ـ ـ ـ ار ات
العالمية ولتوايد التعاون بي الدول األعض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء وكيانات األمم المتحدة والمنيمات الحكومية الدولية والمنيمات
غير الحكومية وةطاع الص ـ ــناعة وكيانات القطاع الخا  ،ض ـ ــماناً لجلب فوا د الفض ـ ــاء للجميع وفي كل مكان،
م خالل جهود مشتركة وباالستفادة م التجارب والمساهمات العملية لمختل الجهات المعنية.

ثالثاً -األهداف
-19

نح  ،الدول األعضـ ـ ـ ــاء في األمم المتحدة ،نلتز بالسـ ـ ـ ــعي إلى تحقيق األهدات التالية ،باالسـ ـ ـ ــتناد إلى

الرؤيـة االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيـة المـذكورة أعاله .ويمك للـدول األعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء اتخـاذ التـدابير المبينـة في إاـار كـل هـدت م

األهــدات الع ــامــة لتحقيق تل ــل األهــدات .وتتمحور األهــدات الع ــامــة األربع ــة حول الركــا ز األربع المتمثل ــة في

اةتصـ ــاد الفضـ ــاء ،ومجتمع الفضـ ــاء ،وإمكانية الوصـ ــول إلى الفضـ ــاء ،ودبلوماسـ ــية الفضـ ــاء .وهذه الركا ز األربع

متفاملة يِ
وتعزز إحداها األخرى.

الهدف العام  :1تعزيز الفوائد القتصادية المستمدة من الفضاء وتدعيم دور قطاع الفضاء
كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة

 -1-1إذكاء الوعي بدهمية علو وتفنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها لتحقيق أهدات التنمية المستدامة.

__________
س( )3بما في ذلل الفقرة الثانية عشرة م الديباجة.و
( )4ةرار الجمةية العامة  ،6/73الفقرة الرابعة والعشرون م الديباجة.
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 -2-1تيس ـ ـ ـ ــير وتعزيز التفامل بي ةطاع الفض ـ ـ ـ ــاء والقطاعات األخرى ،بما فيها الطاةة والص ـ ـ ـ ــحة العمومية

والبيئـة وتةير المنـاخ وإدارة الموارد وتفنولوجيـا المعلومـات واالتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت ،وكـذلـل إةـامـة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ار ـات بي الجهـات
المعنية المتعددة تفض ــي إلى إيجاد حلول فض ــا ية مبتفرة لمس ــا ل التنمية االجتماعية واالةتص ــادية يمك إدماجها

في آليات لتنفيذ أهدات التنمية المستدامة.

 -3-1تناول المسـ ــا ل النا ـ ــئة ع األنشـ ــطة التجارية المضـ ــطلع بها في الفضـ ــاء الخارجي ،بما في ذلل م

أجل تمكي األنشـطة الفضـا ية م دعم تحقيق خط التنمية العالمية على نحو أفضـل وضـمان اسـتدامة أنشـطة

الفضاء الخارجي في األمد البعيد.
-4-1

تشـ ــجيع تطوير الصـ ــناعة الفضـ ــا ية ،مع التركيز بشـ ــكل خا

م أجل زيادة االســتثمار في ةطاع الفضــاء وإيجاد فر
م منافع عرضية تعود على القطاع غير الفضا ي.

على المنشـ ــ،ت الصـ ــةيرة والمتوسـ ــطة،

عمل عالية الجودة ،وتعزيز ما للتفنولوجيات الفضــا ية

 -5-1تيس ــير األنش ــطة الفض ــا ية للجميع ،اس ــتنادا إلى القانون الدولي ،م خالل التروية إلاار دولي ييس ــر
إمكانية وصول الجميع إلى الفضاء ،بما يشمل الدول غير المرتادة للفضاء ،ويشجع األمان واالبتفار.

 -6-1تشــجيع اســتخدا الحلول الفضــا ية في الجهود العالمية الرامية إلى ضــمان اســتدامة اةتصــادات األح ار
والمحيطات.

-7-1

تدعيم إسـ ـ ــها التفنولوجيات الفضـ ـ ــا ية وتطبيقاتها في مجاالت اإلدارة المسـ ـ ــتدامة لمصـ ـ ــا د األسـ ـ ــما ،

والزراعة ،وسالمة األغذية واألم الةذا ي ،والتةذية.

 -8-1تشــجيع وتيســير التعاون والتشــار بي القطاعي العا والخا

والمؤس ـســات األ اديمية وم ار ز البحث

والتطوير في مجال اسـتخدا الفضـاء لتحقيق أهدات التنمية المسـتدامة ،وكذلل في مجال اسـتدامة أنشـطة الفضـاء

الخارجي في األمد البعيد.

الهدف العام  :2تسخير إمكانات الفضاء لحل التحديات اليومية والستفادة من البتكارات
ذات الصلة بالفضاء في تحسين نوعية الحياة

 -1-2دعم علو وأبحاث الفض ـ ـ ــاء ،ني اًر ألن الفض ـ ـ ــاء الخارجي يوفر للعلماء منيو اًر فريداً لرص ـ ـ ــد ود ارس ـ ـ ــة
األرل والفون.
-2-2

تش ـ ـ ـ ـ ـ ــجيع اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدا التفنولوجيات الفض ـ ـ ـ ـ ـ ــا ية وتطبيقاتها في تعزيز المعارت العلمية المتعلقة بالبيئة

الطبيةيـة ،بمـا فيهـا المحيطـات والبحـار والمنـااق الجبليـة ،والـدورات والموارد المـا يـة ،والح ارجـة والتنوع البيولوجي

والتصـ ــحر وتدهور األ ارضـ ــي ،وكذلل التوسـ ــع الحضـ ــري ،بغية اإلسـ ــها في الحفاى على البيئة الطبيةية واإلدارة

المستدامة للموارد وحماية النيم اإليكولوجية.

 -3-2تدعيم اس ــتخدا التطبيقات الفض ــا ية المتفاملة لتيس ــير مراخبة المناخ وتقييم مخاار الفوارث ،وتحس ــي

نيم اإلنذار المبكر بالفوارث وتوفير البيانات الالزمة للمؤ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات المسـ ـ ـ ـ ـ ــتعملة في تتبُّع التقد المحرز في تنفيذ
خطة التنمية المستدامة لعا  2030وإاار ِسنداي والتزامات الدول األارات في اتفاق باريس.

 -4-2النهول بدور التفنولوجيات الفضـا ية في إبراز تةير المناخ وتحليله والتصـدي له ،وفي تيسـير االنتقال

إلى مجتمعات منخفضــة االنبعااات ،وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصــدد ،بما يتوافق مع ايليات والمنيومات

الدولية الموجودة والمعترت بها.
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 -5-2تش ـ ــجيع اس ـ ــتعمال التفنولوجيات الفض ـ ــا ية في جميع مراحل دورة إدارة الفوارث ،القابلة لالس ـ ــتخدا في
سـياق الفوارث الطبيةية والفوارث التي هي م صـنع اإلنسـان على السـواء ،بما يشـمل الوةاية والتخفيو والتدهب

والتصــدي والتعافي وإعادة البناء وإعادة التدهيلم ورصــد وتقييم عناصــر مثل درجة التعرل للفوارث ،واألخطار،

ومخاار الفوارث وأضرارها في مختل

منااق العالمم وتشجيع تبادل بيانات رصد الفوارث.

ص حة العالميةم وتحسـي اسـتخدا وتطبيق الطب الفضـا ي واالبتفارات
 -6-2تعزيز التعاون الفضـا ي دعماً لل ـ
العلمية والتفنولوجية في ميدان الصـ ــحة العالمية ،والتعاون وتبادل المعلومات واألدوات لتحسـ ــي فعالية التدخالت

في مجال الصـ ـ ــحة العمومية والرعاية الصـ ـ ــحية وتنفيذها في الوةت المناسـ ـ ــبم وتعزيز بناء القدرات في مجاالت

الطب والعلو والتفنولوجيا.
-7-2

تدعيم اسـ ـ ــتخدا التفنولوجيات الفضـ ـ ــا ية وتطبيقاتها لدعم اسـ ـ ــتحداث مسـ ـ ــتوانات بش ـ ـ ـرية وبنى تحتية

مسـ ــتدامة اجتماعيًّا وبيئيًّا ،في المنااق الحض ـ ـرية والريفية على الس ـ ـواءم وتحسـ ــي سـ ــبل كسـ ــب الرزقم ود ارسـ ــة

التوسع الحضري والهجرةم ورصد مواةع التراث الثقافي واإلسها في الحفاى عليها.
أنماف ُّ
 -8-2تشجيع سياسات البيانات الفضا ية المفتوحة وتبادل البيانات.

الهدف العام  :3تحسين سبل وصول الجميع إلى الفضاء وضمان انتفاع جميع البلدان
اقتصاديا من تطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء والبيانات والمعلومات
اجتماعيا و
ًّ
ًّ
والمنتجات الفضائية ،مما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة

 -1-3االس ـ ــتفادة م إمكانات الفض ـ ــاء في إلها الش ـ ــباب ،وزيادة انخراف الش ـ ــباب في ةطاع الفض ـ ــاء ،ودعم
المبادرات الوانية والدولية التي تثير اهتما الش ـ ـ ـ ـ ــباب باألنش ـ ـ ـ ـ ــطة الفض ـ ـ ـ ـ ــا ية ،بدءاً م مرحلة التعلم االبتدا ي،
وتدعيم إخبالهم على دراسة مواضيع العلو والتفنولوجيا والهندسة والرياضيات.

 -2-3تعزيز استفشات الفضاء بصفته محركاً اويل األمد لالبتفار ،وتوايد التعاون الدولي في هذا الصدد.
 -3-3تشـجيع االسـتفشـات خار نطاق المدار األرضـي المنخفظ ،ني اًر لما لإلسـهامات العلمية والتفنولوجية
واالةتصادية واإللهامية لتلل البعثات م فوا د على البشرية جمعاء.

 -4-3تعزيز بناء القدرات والتعليم والتدريب في مجال العلو والتطبيقات الفضـا ية ،وخصـوصـاً لصـال البلدان
النامية.

 -5-3زيادة المعرفة بالفضـاء الخارجي ،بما في ذلل م خالل تعزيز سـبل الوصـول إلى بيانات العلو الفلفية
والفضا ية م أجل منفعة البشرية.

-6-3

تش ـ ــجيع ودعم اس ـ ــتخدا التفنولوجيات الفض ـ ــا ية في تعزيز س ـ ــبل الوص ـ ــول إلى البيانات وتفنولوجيات

النطــاق الترددي العريظ في جميع أنحــاء العــالم ،مع إيالء اهتمــا خـا

مرافق أةل تطو اًر.

للبلــدان النــاميــة والمنــااق التي تمتلــل

 -7-3تعزيز الشمول وتحقيق المساواة بي الجنسي في األنشطة الفضا ية ،بوسا ل منها تعزيز مشاركة المرأة
في التعليم في مجال العلو والتفنولوجيا والهندسة والرياضيات.

 -8-3زيادة الوعي بمخاار رداءة اقس الفضــاء ،والعمل على تخفيو تلل المخاار ،م أجل ضــمان زيادة

القدرة العالمية على الصـ ـ ـ ــمود أما آاار اقس الفضـ ـ ـ ــاء ،وتحسـ ـ ـ ــي التنسـ ـ ـ ــيق الدولي لألنشـ ـ ـ ــطة المتعلقة بطقس
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صـ ـل وبناء القدرات ،وكذلل إنش ــاء آلية تنسـ ـ يق دولية لتعزيز التنس ــيق
الفض ــاء ،بما في ذلل أنش ــطة التوعية والتوا ُ
الرفيع المستوى بشدن اقس الفضاء وتعزيز القدرة العالمية على الصمود أما آاار اقس الفضاء.
 -9-3تشجيع التعاون الدولي والتدهب للتصدي للخطر الذي تُش يِكله األجسا القريبة م األرل.
-10-3ستشــجيع الدول بقوة على تعزيز التعاون الدولي والمتعدد األارات والثنا ي في مجال اســتفشــات الفضــاء
الخارجي واستخدامه في األغرال السلمية ،بما في ذلل ع اريق التصدي للتحديات والعقبات القا مة والتعامل

معها بفعالية ،وال ســيما التدابير التي تعوق هذا التعاون وتخال

ميثاق األمم المتحدة وااللتزامات بموجب القانون

الدولي ،وحث الدول ،في هذا الصــدد ،على االمتناع ع تطبيق مثل هذه التدابير ،تما ــيا مع التزاماتها الدولية،
بهدت تنفيذ األحكا الواردة في خطة "الفضاء ."2030و

الهدف العام  :4بناء الشراكات وتوطيد التعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي
في األغراض السلمية وفي الحوكمة العالمية ألنشطة الفضاء الخارجي

 -1-4تدعيم دور وأنشـ ــطة لجنة اسـ ــتخدا الفضـ ــاء الخارجي في األغرال السـ ــلمية ولجنتيها الفرعيتي  ،بدعم

م مكتب ـؤون الفضـاء الخارجي ،بصـفتها منصـة فريدة للتعاون الدولي في مجال اسـتفشـات الفضـاء الخارجي
واستخدامه في األغرال السلمية.

-2-4

التروية لتنفيــذ الــدول األارات معــاهــدات األمم المتحــدة المتعلقــة بــالفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الخــارجي ،وكــذلــل لتنفيــذ

المبادا التوجيهية وة اررات الجمةية العامة ذات الص ـ ـ ـ ـ ــلة ،وتش ـ ـ ـ ـ ــجيع اللجنة وهيئتيها الفرعيتي  ،بدعم م مكتب

ـؤون الفضـاء الخارجي ،على مواصـلة تنسـيق الجهود المبذولة في هذا الصـدد واسـتفمال وتطوير القانون الدولي

فيما يتعلق بالفضاء الخارجي ،حسب االةتضاء ،م أجل التصدي للمسا ل المستجدة.

 -3-4تدعيم بناء القدرات والمس ــاعدة التقنية المقدمة إلى الدول األعض ــاء ،والس ــيما في مجال ةانون الفض ــاء
الدولي والسياسة الفضا ية الدولية ،بما في ذلل المساعدة المقدمة م مكتب ؤون الفضاء الخارجي.

 -4-4تعزيز الممارسـات الحالية المتعلقة بالتسـجيل وتبادل المعلومات ،واالعترات بدور مكتب ـؤون الفضـاء
الخارجي في ص ــون س ــجل األمم المتحدة لألجس ــا المطلقة في الفض ــاء الخارجي لزيادة الش ــفافية وتحس ــي كفاءة

آلية التسـ ـ ـ ــجيل وتسـ ـ ـ ــجيل األجسـ ـ ـ ــا على نحو موةوت ومتسـ ـ ـ ــق ،بما في ذلل تقديم المسـ ـ ـ ــاعدة التقنية إلى الدول

األعضاء في هذا الصدد.

 -5-4ضـمان اسـتدامة أنشـطة الفضـاء الخارجي في األمد البعيد والحفاى على بيئة الفضـاء الخارجي م أجل
االســتخدامات الســلمية ،بوسـ ا ل منها التنفيذ الطوعي للديباجة والمبادا التوجيهية المعتمدة بشــدن اســتدامة أنشــطة
الفضـ ـ ـ ــاء الخارجي في األمد البعيد وتبادل المعلومات ع التجارب في تنفيذ تلل المبادا ،والتصـ ـ ـ ــدي للتحديات

والمخاار واألخطار الجديدة التي تتهدَّد استدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد.

 -6-4تعزيز أمان عمليات الفضاء الخارجي كمساهمة في استدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد.
 -7-4تش ــجيع التعاون الدولي وتبادل المعلومات والممارس ــات الفض ــلى ،ض ــم إاار اللجنة ،بش ــدن اإل ـرات
على األنش ـ ـ ـ ــطة الفض ـ ـ ـ ــا ية للفيانات غير الحكومية ،بما يتوافق مع القانون الدولي ،بغية تعزيز أمان واس ـ ـ ـ ــتدامة

أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد مع تيسير تطوير صناعة الفضاء.

 -8-4تعزيز تبادل المعلومات ع األجسـ ــا واألحداث الفضـ ــا ية ،ضـ ــم إاار اللجنة ،وكذلل مناةشـ ــة التنبؤ
باالصطدامات المحتملة ودر ها.
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 -9-4تعزيز التنسـيق والتراب بي لجنة اسـتخدا الفضـاء الخارجي في األغرال السـلمية ولجنتيها الفرعيتي ،
بمساعدة م مكتب ؤون الفضاء الخارجي بصفته األمانة.

 -10-4التشـ ــجيع على توايد التعاون بي كيانات األمم المتحدة المعنية بالفضـ ــاء ،تما ـ ــياً مع الجهود المبذولة
على نطاق منيومة األمم المتحدة لزيادة االتسـاق وتوحيد األداء ،بشـدن المسـا ل الفضـا ية المتعددة التخصـصـات
والش ـ ــاملة لعدة ةطاعات ،بغية تش ـ ــجيع التعاون الدولي في مجال اس ـ ــتفش ـ ــات الفض ـ ــاء الخارجي واس ـ ــتخدامه في
األغرال السلمية وفي مجال استخدا علو وتفنولوجيا الفضاء ألغرال التنمية المستدامة.

الجزء باء -خطة التنفيذ
-20

سوت تنفذ كل دولة م الدول األعضاء خطة "الفضاء  "2030على أساس اوعي.

أو ًل -الشراكات

 -21لدى تطبيق خطة "الفض ـ ـ ـ ـ ــاء  "2030وخطة تنفيذها ،تُ َّ
علق أهمية على تعزيز الش ـ ـ ـ ـ ـ ار ات والتعاون بي
الـدول األعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء وكيـانـات األمم المتحـدة والمنيمـات الحكوميـة الـدوليـة والمنيمـات غير الحكوميـة وأوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف
الصناعة وكيانات القطاع الخا

-22

.

ويعمل مكتب ــؤون الفضــاء الخارجي كقناة لتشــجيع وتيســير اســتخدا الحلول الفضــا ية ،بما في ذلل

في تنفيذ خطة "الفضـاء  ،"2030وينبةي له أن يواصـل ،ضـم إاار واليته ومهامه والموارد المتوفرة لديه ،إةامة
الش ار ات ،بما في ذلل مع المؤسسات البحثية واأل اديمية وأوساف الصناعة والقطاع الخا

لتوفير فر

أوسع

للوصـول إلى الفضـاء ألغرال العلم واالبتفار والبحث والتطوير والتعليم وبناء القدرات .وينبةي للمكتب ،في هذا
الصـ ــدد ،أن ينيِفذ أنشـ ــطة لتشـ ــجيع اسـ ــتخدا التطبيقات والتفنولوجيات الفضـ ــا ية في دعم جهود الدول األعضـ ــاء
الرامية إلى تحقيق أهدات خط التنمية العالمية.

-23

وفي ضـوء تنفيذ خطة "الفضـاء  ،"2030ينبةي للجنة اسـتخدا الفضـاء الخارجي في األغرال السـلمية

ومكتب ـؤون الفضـاء الخارجي أن يواصـال الوفاء بواليتهما ،وأن يتعاونا وينسـقا مع سـا ر الفيانات المعنية داخل
منيومة األمم المتحدة ،بما في ذلل م خالل االجتماع المشــتر بي الوكاالت بشــدن أنشــطة الفضــاء الخارجي

(آلية األمم المتحدة للفضاء).

ثانيًا -األدوات
-24

لدى تنفيذ خطة "الفضـ ـ ـ ـ ـ ــاء  ،"2030يمك للدول األعضـ ـ ـ ـ ـ ــاء اإلسـ ـ ـ ـ ـ ــها في عدد م ايليات والبرامة

والمشاريع والمنصات الدولية واإلةليمية الموجودة بالفعل أو التي يجري استحدااها واالستفادة منها ،ومنها ما يلي:
(أ)

األولويات المواض ـ ـ ـ ــيةية الس ـ ـ ـ ــبع لليونيس ـ ـ ـ ــبيس  50المض ـ ـ ـ ــطلع بها في جداول أعمال اللجنة

ولجنتيها الفرعيتي ومكتب ؤون الفضاء الخارجي في مجاالت الش ار ة العالمية بشدن االستفشات واالبتفار في
مجال الفض ـ ــاء ،وايفاق الحالية والمس ـ ــتقبلية للنيا القانوني للفض ـ ــاء الخارجي والحوكمة العالمية ،وتعزيز تبادل

المعلومات ع األجســا واألحداث الفضــا ية ،واإلاار الدولي لخدمات اقس الفضــاء ،وتعزيز التعاون الفضــا ي
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م أجـل الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ حـة العـالميـة ،والتعـاون الـدولي م أجـل خفظ االنبعـااـات وتعزيز ةـدرة المجتمعـات على التـدةلم،

وبناء القدرات م أجل القرن الحادي والعشري م
(ب)

()5

برنامة األمم المتحدة الستخدا المعلومات الفضا ية في إدارة الفوارث واالستجابة في حاالت

الطوارا (برنامة س ــبايدر)،

()6

وهو برنامة تابع لمكتب ــؤون الفض ــاء الخارجي يتي للدول األعض ــاء الوص ــول

إلى البيانات والخدمات الفضـ ـ ـ ــا ية ألغرال الحد م مخاار الفوارث واالسـ ـ ـ ــتجابة لحاالت الطوارا ،كما يتي ،
م خالل بوابة معارت برنامة سبايدر ،الوصول إلى الموارد الفضا ية في جميع مراحل دورة إدارة الفوارثم
التح ــال

( )

الم ار ز اإلةليمية لتدريس علو وتفنولوجيا الفضــاء ،المنتســبة إلى األمم المتحدة،

()7

بما في ذلل

بي الم ار ز اإلةليمي ــة .وته ــدت الم ار ز اإلةليمي ــة إلى بن ــاء الق ــدرات والتعليم والت ــدري ــب في مج ــال العلو

والتطبيقات الفضا ية ،إلى جانب ةانون الفضاء والسياسة الفضا ية ،وخصوصًا لصال البلدان الناميةم

ميثاق التعاون على تحقيق االس ـ ـ ـ ـ ــتخدا المنس ـ ـ ـ ـ ــق للمرافق الفض ـ ـ ـ ـ ــا ية في حال وةوع كوارث

(د)

ابيةية أو تفنولوجية (المس ــمى أيضـ ـاً الميثاق الدولي بش ــدن الفض ــاء والفوارث الفبرى) ،بص ــفته منص ــة للتعاون
العالمي بي وكاالت الفضــاء ومشــةلي النيم الفضــا ية ،يجري م خاللها إتاحة المعلومات والمنتجات المســتمدة

م السواتل لدعم جهود التصدي للفوارثم
(ه)

مرص ـ ــد اإلنعاا التابع للجنة المعنية بسـ ـ ـواتل رص ـ ــد األرل ،بص ـ ــفته وس ـ ــيلة لزيادة إس ـ ــها

(و)

مرص ــد مناخ الفض ــاء الدولي ،الذي يتمثل هدفه الر يس ــي في د ارس ــة ورص ــد آاار تةير المناخ،

البيانات الساتلية في التعافي م آاار الفوارث الطبيةيةم

وخاصـ ــة على النطاةات المحلية ،باسـ ــتخدا أدوات سـ ــاتلية لرصـ ــد األرل باالةتران مع البيانات والنماذ الميدانية،

مما يوفر أداة التخاذ الق اررات بشدن التدهب والتفيو والتدةلم مع تةير المناخ وآااره ،وال سيما على المستوى المحليم
(ز)

نيا الرصـ ــد العالمي المتفامل ،التابع للمنيمة العالمية لألرصـ ــاد الجوية ،الذي يوفر بيانات

رص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد مفيـدة في التحليالت والتنبؤات والتنبيهـات واإلنـذارات الخـاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بـالطقس ،وكـذلـل في رص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد المنـاخ

واألنشطة البيئيةم

التي تشـ ــجع على التعاون الطوعي

(ح)

اللجنة الدولية المعنية بالنيم العالمية لسـ ـواتل المالحة،

(ف)

الشـ ـ ـ ـ ــبكة الدولية لإلنذار بخطر الفويكبات والفريق االسـ ـ ـ ـ ــتشـ ـ ـ ـ ــاري المعني بالتخطي للبعثات

()8

بش ـ ـ ـ ــدن المس ـ ـ ـ ــا ل التي تحيى باهتما مش ـ ـ ـ ــتر وتتعلق بالخدمات الس ـ ـ ـ ــاتلية المدنية في مجاالت تحديد المواةع
والمالحة والتوةيت والقيمة المضـافة ،كما تشـجع وتي ِيسـر التوافق وةابلية التشـةيل التبادلي والشـفافية بي جميع نيم
المالحة الساتليةم
الفضــا ية،

()9

والهدت منهما تعزيز التدهب لخطر االصــطدامات المحتملة لألجســا القريبة م األرل م خالل

التعاون الدولي وتبادل المعلومات.

__________
( )5تشمل الواا ق ذات الصلة ما يلي،A/AC.105/1171 ،A/AC.105/1170 ،A/AC.105/1169 ،A/AC.105/1168 :
 .A/AC.105/1174 ،A/AC.105/1173 ،A/AC.105/1172انير أيضاً الفقرة  18أعاله.

( )6انير ةرار الجمةية العامة .110/61
( )7انير ةرار الجمةية العامة  ،91/73الفقرة .24
( )8انير ةرار الجمةية العامة  ،2/59الفقرة .11
( )9انير ةرار الجمةية العامة  ،82/70الفقرة .9
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-25

وإض ــافة إلى ذلل ،اس ــتحدث مكتب ــؤون الفض ــاء الخارجي عدة أدوات ومبادرات ،ويعك

حاليًّا على

اســتحداث أدوات ومبادرات جديدة ،في إاار جهود بناء القدرات م أجل القرن الحادي والعش ـري  ،وبالتعاون مع
ركا ه ،تشمل ما يلي:

مبادرة "تيسـير ُسـبل الوصـول إلى الفضـاء للجميع"،
(أ)
الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء دعمـاً لتحقيق أهـدات التنميـة المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـدامـة م خالل التعـاون الثالاي بي الـدول المرتـادة للفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء،
واألمم المتحدة والدول غير المرتادة للفضاء أو الحديثة العهد بارتياد الفضاء ،وبمشاركة القطاع الخا م
()10

الرامية إلى توسـيع نطاق الوصـول إلى

(ب)

مبادرة الفون المفتوح ،م أجل تعزيز ُسبل الوصول إلى بيانات العلو الفلفية والفضا يةم

( )

خالصـ ـ ــة الحلول الفضـ ـ ــا ية ،كدداة لدعم الدول األعضـ ـ ــاء في تنفيذ خطة التنمية المسـ ـ ــتدامة

(د)

مبادرة "الفضـ ــاء م أجل المرأة" ،التي تهدت إلى توسـ ــيع الفر

المتاحة للمرأة لد ارسـ ــة علو

(ه)

مشــروع "ةانون الفضــاء المعني بالجهات الفاعلة الجديدة في مجال الفضــاء" ،ضــم إاار بناء

(و)

بوابة "الفضـ ـ ـ ــاء م أجل المياه" ،كمنصـ ـ ـ ــة لتبادل المعارت المتعددة التخصـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــات بشـ ـ ـ ــدن

لعا  ،2030ورب الحلول الفضا ية بدهدات وغايات التنمية المستدامةم
الفضاء واحترات العمل في مجال الفضاءم

()11

()12

القدرات وتقديم الخدمات االسـ ــتشـ ــارية اسـ ــتجاب ًة الحتياجات ومتطلبات مقرري السـ ــياسـ ــات والمشـ ــرعي في السـ ــلطات
الحكومية والرةابية للبلدان التي تدخل ةطاع الفضاء ألول مرة أو التي تستهل مراحل جديدة م األنشطة الفضا يةم
التفنولوجيات الفضا ية والمواضيع المتعلقة بالمياهم

مبادرة الفض ـ ـ ـ ــاء م أجل الش ـ ـ ـ ــباب ،التي تهدت إلى المض ـ ـ ـ ــي ُةدماً باس ـ ـ ـ ــتراتيجية الش ـ ـ ـ ــباب
(ز)
لعا  :2030اسـ ــتراتيجية األمم المتحدة بشـ ــدن الشـ ــباب ،وهي مبادرة على نطاق منيومة األمم المتحدة في مجال
األنشطة والمشاريع المتعلقة بالفضاءم
(ح)

مش ـ ـ ـ ـ ـ ــروع "حلول فض ـ ـ ـ ـ ـ ــا يـة م أجـل منطقـة المحي الهـادا" ،الـذي يهـدت إلى توفير اـا فـة م

(ف)

المنتد يات الفض ـ ـ ـ ـ ــا ية العالمية المعنية بالفض ـ ـ ـ ـ ــاء كمحر للتنمية االجتماعية واالةتص ـ ـ ـ ـ ــادية

الجزريـة م أجـل تعزيز ةـدرتهـا على تحقيق أهـدات التنميـة المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـدامــة،
الخـدمـات البرنـامجيـة لـدول المحي الهـادا ُ
في مجاالت منها تةير المناخ وصيد األسما غير المشروع واالتصاالت والصحة العالمية والحد م مخاار الفوارثم
المســتدامة التي تهدت إلى تدعيم الش ـ ار ات والحوار المتواصــل بي أوســاف المجتمع العالمي بشــدن اا فة واســعة

م المس ــا ل الفض ــا ية وإذكاء الوعي بخطة "الفض ــاء  "2030ودعم تنفيذها م خالل المش ــاركة الواس ــعة لجميع

الجهات الفاعلة المعنية بالفضاء.
-26

والقوا م الواردة أعاله ليسـت حصـرية ،إذ يمك اسـتحداث مبادرات جديدة ،ألغرال منها مسـاعدة الدول

األعضاء في تنفيذ خطة "الفضاء ."2030

__________
( )10انير  ،A/72/20الفقرة .326
( )11انير .A/AC.105/1175
( )12انير .A/AC.105/1174
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ثالثًا -الموارد
 -27تُدعى الدول األعض ــاء إلى االنخراف النشـ ـ في تعاون فض ــا ي انا ي ومتعدد األارات وإةليمي ودولي
أوسـ ـ ــع نطاةاً وبد ـ ـ ــكال مختلفة ،تشـ ـ ــمل بناء القدرات وتبادل المعلومات والبنى التحتية وإةامة مشـ ـ ــاريع مشـ ـ ــتركة
وإدما التعاون الفض ــا ي ض ــم إاار التعاون االةتص ــادي واإلنما ي ،حس ــب االةتض ــاء ،م أجل تعزيز تحقيق

خطة "الفضاء  "2030وخطة تنفيذها.

 -28وتُدعى الدول األعضـاء وسـا ر الجهات المانحة إلى التبرع بموارد م خار الميزانية إلى مكتب ـؤون
الفضاء الخارجي م أجل المضي ُةدماً بتنفيذ خطة "الفضاء  ،"2030وفقاً لقواعد األمم المتحدة وإجراءاتها.
 -29ويحث األمي العا على النير في مدى كفاية الموارد التي َّ
توفر لمكتب ـ ــؤون الفضـ ــاء الخارجي في
َُ
إاار دوره كدمانة للجنة اســتخدا الفضــاء الخارجي في األغرال الســلمية ولجنتيها الفرعيتي  ،وعلى ضــمان ةدرة
المكتب على تنفيذ واليته على نحو كامل وفعَّال ،بما في ذلل أنشـ ـ طة بناء القدرات لصـ ــال الدول األعضـ ــاء في
مجال علو وتفنولوجيا الفضـاء وتطبيقاتها ،وكذلل في مجال ةانون الفضـاء والسـياسـة الفضـا ية ،آخذاً في اعتباره
خطة "الفضاء  "2030وخطة تنفيذها.

المحرز
رابعًا -استعراض التقدم
َ

 -30ينبةي للجنة اس ــتخدا الفض ــاء الخارجي في األغرال الس ــلمية أن ِ
تدر في جدول أعمال كل دورة بنداً
يتي للـدول األعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء في اللجنـة ومراةبيهـا الـدا مي تبـادل مـا لـديهم م معلومـات ع تجـاربهم في تنفيـذ خطـة
"الفضـ ـ ــاء  ."2030وفي عا  ،2025ينبةي للجنة أن تجري اسـ ـ ــتعرال منتص ـ ـ ـ

المدة للتقد المحرز في تنفيذ

خطة "الفضـاء  ."2030وفي عا  ،2030ينبةي للجنة أن تجري اسـتع ارضـاً نها يًّا لتنفيذ خطة "الفضـاء ،"2030
وأن تقد تقري اًر إلى الجمةية العامة ع نتا ة ذلل االستعرال.
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