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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
 يف األغراض السلمية   

 الدورة الثالثة واألربعون
    ٢٠٠٥يونيه / حزيران١٧-٨فيينا، 

   مشروع التقرير    
  الفصل الثاين       

 إضافة
 

  استعراض احلالة الراهنة        : الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء               -هاء   
ــرة   -١ ــا للفق ــية العامــ   ٣٧وفق ــرار اجلمع ــن ق ــؤرخ ٥٩/١١٦ة  م ــانون األول١٠، امل /  ك

: الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء   "، استأنفت اللجنة النظر يف البند املعنون        ٢٠٠٤ديسـمرب   
 ".استعراض احلالة الراهنة

الفوائــد العرضــية للملكــيات الفكــرية اخلاصــة   "واســتمعت اللجــنة إىل عــرض عــنوانه   -٢
 ).اليابان(، قدمه هيتوشي يوشينو "ويبالوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجل

الــتابعة للواليــات املــتحدة ) ناســا(وقدمــت اإلدارة الوطنــية لــلمالحة اجلويــة والفضــاء   -٣
 .Spinoff 2004األمريكية إىل املؤمتر املنشور املعنون 

 .وألقى ممثلو كندا والواليات املتحدة واليابان واليونان كلمات يف إطار هذا البند -٤

تفقــت اللجــنة عــلى أنــه ينــبغي الــترويج للمــنافع العرضــية لتكنولوجــيا الفضــاء ألــا   وا -٥
 .تنشط الصناعات وتقدم مسامهات كبرية لتحسني نوعية حياة البشر
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والحظــت اللجــنة أن املــنافع العرضــية لتكنولوجــيا الفضــاء تســتخدم خلفــض العضــوية   -٦
 .وتيسري تقدمي الرعاية إىل املسنني

لـبحوث الطبـية، أحاطـت اللجـنة علما بعدسات الصقة جديدة قادرة على       ويف جمـال ا    -٧
وقـد اكتشف مستعملو هذه العدسة      . تصـحيح بنـية القرنـية بأسـلوب غـري جـراحي أثـناء الـنوم               

الالصـقة أـم، عـند إزالـتها، يـرون بشـكل واضـح وطبيعي دون حاجة إىل العدسات الالصقة                    
 .النهارية أو النظارات

، وهــو بديــل (tagatose)" تاغــاتوز"ملســتهلكني، الحظــت اللجــنة أن ويف جمــال صــحة ا -٨
طبـيعي عـن سـكر الطعـام ومـواد التحلية االصطناعية، يوفر مادة حتلية مأمونة ملرضى السكّري                  

وجيـري تقيـيم مـادة التحلية هذه من أجل إدخاهلا           . دون أن يسـبب جتويفـا أو خنـرا يف األسـنان           
ــية مــثل معجــون    األســنان ومــادة غســل الفــم ومــادة تطهــري احللــق ودواء    يف املــواد غــري الغذائ

 .السعال

ويف جمـال الصـحة والطـب، الحظـت اللجـنة أنـه ميكـن اسـتخدام مرشـح مصـنوع من             -٩
ألــياف أُكســيد األلومنــيوم الــنانوية إلزالــة الشــوائب مــن مــياه الشــرب يف مــناطق عــلى األرض  

 .تكون فيها املياه نادرة وحيتمل أن تكون ملوثة

ويف جمـال الصـحة، الحظــت اللجـنة أن االتصـاالت الســاتلية التفاعلـية العالـية الســرعة        -١٠
توفــر للمرضــى الذيــن يعيشــون يف املــناطق الريفــية ويف جمــتمعات بعــيدة عــن املراكــز احلضــرية    

 .إمكانية الوصول إىل خدمات صحية من الدرجة األوىل

ي استخدام نظام استشعار مصنوع     ويف جمـال احلمايـة البيئـية، الحظـت اللجـنة أنه جير             -١١
مـن األلـياف البصـرية لتقيـيم اإلجهـاد الـذي تـتعرض لـــه خطـوط األنابيـب البحرية ومساندها                 

وعـندما يعمـل نظـام االستشـعار عـن بعد           . ومعـدات احلفـر وانـتاج الـنفط يف املـناطق املغمـورة            
ي حيـتمل أن ينتج عن      بالـتزامن مـع براجمـية تدبـر املخاطـر، يقلـل مـن خطـر الـتلوث البيـئي الـذ                     

 .تسرب اهليدروكربونات

والحظـت اللجـنة أن تكنولوجـيا االستشعار عن بعد تستخدم ألمور منها اجياد مناذج                -١٢
حمســـنة للتنـــبؤ مبســـتويات األوزون يف املســـتقبل وحتســـني فهـــم الـــتلوث يف املراكـــز الصـــناعية  

إلقــاء الــنفط يف الــبحر بصــورة غــري واملســامهة يف الــزراعة الدقــيقة واســتبانة الســفن الــيت تقــوم ب
 .مشروعة
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وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنــه ينــبغي إنشــاء فــريق خــرباء صــغري إلعــداد وثــيقة تتضــمن   -١٣
اقـتراحات بشـأن سـبل مسـاعدة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية يف تعميم املعلومات         

 جعـل تلك املعلومات متاحة      املـتعلقة بـالفوائد العرضـية لتكنولوجـيا الفضـاء، وال سـيما ـدف              
 .للبلدان النامية

ــنظر يف هــذا البــند يف دورــا التاســعة واألربعــني يف عــام      -١٤ وأوصــت اللجــنة مبواصــلة ال
٢٠٠٦. 

  
  الفضاء واتمع        -واو  

، واصــلت اللجــنة الــنظر يف بــند ٥٩/١١٦ مــن قــرار اجلمعــية العامــة ٣٨وفقــا للفقــرة  -١٥
واسـتذكرت اللجـنة أنـه، وفقـا خلطـة العمل اليت            ".  واـتمع  الفضـاء "جـدول األعمـال املعـنون       

اعـتمدا اللجـنة وأقـرا اجلمعـية العامـة، ينـبغي أن يكـون املوضـوع اخلاص الذي ينصب عليه                     
 ووفقــا خلطـــة  )١(".الفضــاء والتعلـــيم " بعـــنوان ٢٠٠٦-٢٠٠٤التركــيز يف املناقشـــات للفــترة   

أدوات الفضاء ألجل   "وض بشأن موضوع    العمـل، عقـدت اللجنة مناقشات واستمعت إىل عر        
 ".التعليم

 :واستمعت اللجنة إىل العروض التالية -١٦

 ؛)فرنسا(، من ألكسندر كون ”GAREF Aérospatial“ )أ( 

كيفية :  الـتابع لـلمركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي  (school labs)املختـرب املدرسـي   " )ب( 
 ؛)أملانيا(د برويكر ، من ريتشار"تعزيز االهتمام بعلوم الفضاء

مـرور عشـر سـنوات عـلى مركـز تدريـس علـوم وتكنولوجيا الفضاء يف آسيا واحمليط              " )ج( 
 ؛)اهلند(سوندارارامايه . ، من ف"اهلادئ

ــية الستكشــاف الفضــاء      " )د(  ــة اليابان ــتابع للوكال ــوم الفضــاء ال أنشــطة مركــز تدريــس عل
 ؛)اليابان(، من تاكمي شيكو "اجلوي

، )"٢٠١٤-٢٠٠٥(عقـد األمـم املـتحدة للتعليم من أجل التنمية املستدامة            الفضـاء و  " )ه( 
 ؛)اليونسكو(من يولندا برينغري 

-، مـن جان   "مشـروع القـرن احلـادي والعشـرين       : ’Keo‘الكبسـولة الزمنـية الفضـائية       " )و( 
 ).Keoمشروع (مارك فيليب 

__________ 
 .٢٣٩، الفقرة (A/58/20)، ٢٠ العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية (1) 
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بــا وكولومبــيا وألقــت وفــود أوكرانــيا وبلجــيكا والصــني وشــيلي وفرنســا وكــندا وكو -١٧
 .ونيجرييا واهلند والواليات املتحدة واليابان كلمات يف إطار هذا البند من جدول األعمال

ــز         -١٨ ــدف إىل تعزي ــوم الفضــاء يه ــتدريس عل ــرنامج اليونســكو ل ــنة أن ب والحظــت اللج
املواضـيع والفـروع الدراسـية ذات الصلة بالفضاء يف املدارس واجلامعات، وال سيما يف البلدان                

نامــية، وإذكــاء الوعــي بــني عامــة الــناس بفوائــد تكنولوجــيا الفضــاء فــيما يــتعلق بالتنمــية            ال
والحظــت اللجــنة أن اليونســكو هــي الوكالــة الرئيســية يف  . االجتماعــية واالقتصــادية والثقافــية

-٢٠٠٥(األمـم املـتحدة فـيما يــتعلق بعقـد األمـم املـتحدة للتعلــيم مـن أجـل التنمـية املســتدامة          
٢٠١٤.( 

ــزود املعــلمني       -١٩ ــيم عــن بعــد ت ــية للتعل ــبادرات الوطن والحظــت اللجــنة أن عــددا مــن امل
والطلـبة عـلى مجـيع املسـتويات، مبـا يف ذلـك يف املـناطق النائـية، بنوعية عالية من التعليم تتألف                     
مـن أحـدث مـوارد الـتدريس والتدريـب املهـين وتدريـب املعـلمني وتعليم الراشدين يف جماالت                    

 .رأة وتنظيم األسرة واملهارات الالزمة للحرفيني احمللينيمثل متكني امل

وأحاطــت اللجــنة عــلما بــاجلهود الــيت تــبذهلا الصــني وكوبــا واهلــند يف جمــال اســتغالل    -٢٠
 .سواتل االتصاالت إليصال الربامج التعليمية إىل املناطق الريفية

دد كــبري مــن والحظــت اللجــنة بارتــياح أنــه جيــري، عــلى الصــعيد العــاملي، وضــع عــ    -٢١
األنشـطة التعليمـية واالرشادية لصاحل األطفال والشباب وعامة الناس من قبل وكاالت الفضاء              
واملـنظمات الدولـية بغـية تعزيز الوعي بفوائد علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع األطفال على               

 .النظر يف العمل يف ميداين الرياضيات والعلوم

 املبادرات واألنشطة التعليمية الوطنية اليت دف       والحظـت اللجـنة أن هـناك عددا من         -٢٢
إىل اسـتخدام املضـامني واملـواد والتطبـيقات الـيت تـنفرد ـا األنشـطة الفضائية من أجل تدريب                     
الطلـبة واملعـلمني ومـن أجـل تعلـيم عامـة الـناس عـن أمـور ذات صلة بالفضاء اخلارجي، مبا يف                        

 ”Explorer Schools Programme“ و ”Educator Astronaut Programme“ذلـــــــــك بــــــــــرامج  
 وبـرنامج مـنح العلـوم والتكنولوجـيا الدراسـية الـتابعة لناسـا؛ ومركـز         ”Explorer Institutes“ و

" املخترب املدرسي" تدريـس علـوم الفضـاء التابع للوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي؛ و           
“School Lab”  ي؛ واملركز الوطين األوكراين لتعليم  الـتابع لـلمركز األملاين لشؤون الفضاء اجلو

 Instituto de Altos Estudios Espaciales“الشــباب عــن الفضــاء اجلــوي؛ واملعهــد األرجنتــيين 

Mario Gulich”. 

 ٤والحظـت اللجـنة أن أسـبوع الفضـاء العاملي الذي يحتفل به كل عام يف الفترة من         -٢٣
/  كــانون األول٦ املــؤرخ ٥٤/٦٨ العامــة أكــتوبر عمــال بقــرار اجلمعــية/ تشــرين األول١٠إىل 
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، قـد أسـهم يف تطويـر التعلـيم وإذكـاء الوعـي إزاء الفضـاء اخلارجي، وخاصة                   ١٩٩٩ديسـمرب   
 بلدا شاركت يف أسبوع الفضاء ٤٠والحظت اللجنة أن أكثر من  . بـني الشـباب وعامة الناس     

 علــيه تركــيز هــو املوضــوع الــذي ينصــب " االكتشــاف واخلــيال" وأن ٢٠٠٤العــاملي يف عــام 
 .٢٠٠٥األنشطة لعام 

ورأت اللجـنة أن تقاسـم املعـرفة واملنجزات العلمية والتقنية يف جمال األنشطة الفضائية                -٢٤
 .سيكون له أثر اجيايب بالنسبة لألجيال املقبلة

وأحاطـت اللجـنة علما بعدة مبادرات وطنية أنشأت وتدير شبكات للتطبيب عن بعد               -٢٥
توفــر خدمــات تتصــل بأمــراض اجللــد والــرعاية الطبــية يف حــاالت الطــوارئ يف املــناطق الريفــية 

ــد    ــن بعـ ــخيص عـ ــتوائية والتشـ ــراض االسـ ــيا   . واألمـ ــك أن تكنولوجـ ــنة كذلـ ــت اللجـ والحظـ
أبــو ( ومحــى الضـــنـك (Rift Valley)االستشــعار عــن بعــد تســتخدم لتعقــب محــى ريفــت فــايل  

 .وغريمها من األمراض املعدية) الركب

عــرب عــن رأي مــؤداه أنــه إذا نــتج عــن املناقشــات الدائــرة يف اطــار هــذا البــند مــن   وأُ -٢٦
جـدول األعمال توافق يف اآلراء بشأن تطوير املزيد من األنشطة يف جمال الفضاء والتعليم، فانه                
ينـبغي أن جيـري االضـطالع ـذه األنشـطة ضـمن السـياق األوسـع ملؤمتـر القمـة العـاملي تمع                        

ــذي   ــات ال ــيها االتصــاالت       املعلوم ــا ف ــات االتصــاالت، مب ــيه أمهــية لشــبكات وخدم ــت ف أولي
 .الساتلية

وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن اُألمــيــة وانعـدام التعلـيم الكـايف مـا زاال ميـثالن مشكلتني                       -٢٧
 .رئيسيتني بالنسبة للبلدان النامية

مــية يف مــنطقة وأُعــرب عــن رأي مــؤداه أن مســتويات التنمــية املخــتلفة يف الــبلدان النا   -٢٨
 .آسيا واحمليط اهلادئ متثل عامال حيد من استخدام التعليم عن بعد

وأُعـرب عـن رأي مفـاده أنـه ينـبغي تشـجيع الـدول عـلى حتسني توزيع املواد التعليمية                  -٢٩
ذات الصـلة بالفضـاء بغـية زيادة الوعي العام بأمهية استخدام تكنولوجيا الفضاء لتحقيق التنمية           

حـظ ذلـك الوفـد أن التعلـيم هـو واحـد مـن اـاالت ذات األولوية اليت حددها                     وال. املسـتدامة 
مؤمتـر القـارة األمريكـية املعـين بالفضـاء، الـذي عقـد يف كارتاخينا دي إندياس، كولومبيا، من                    

 .٢٠٠٢مايو / أيار١٧ إىل ١٤
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