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   استخدام الفضاء اخلارجيجلنة
  األغراض السلميةيف   

   واخلمسوناخلامسةالدورة 
        ٢٠١٢ هيوني/حزيران ١٥- ٦ ،فيينا

    تقريرالمشروع   
    الفصل الثاين  
    التوصيات والقرارات  

تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي   - باء 
     األغراض السلميةواستخدامه يف

تنفيـذ توصـيات مـؤمتر األمـم املتحـدة          " نظرت اللجنة يف بنـد جـدول األعمـال املعنـون            -١
اليونيــسبيس  (الثالــث املعــين باستكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الــسلمية  

  .٦٦/٧١قاً لقرار اجلمعية العامة وف" )الثالث
كمــا ألقــى ممثّلــو دول أعــضاء أخــرى . البنــدوألقــى ممثــل اليابــان كلمــة يف إطــار هــذا    -٢

تقريـر اللجنـة   الـيت دارت حـول   ناقشة  املأثناء التبادل العام لآلراء و    املذكور  كلمات بشأن البند    
 . واألربعنيالتاسعةالفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا 

  : يف إطار هذا البندة التاليةاإليضاحي العروض واستمعت اللجنة إىل  -٣
ــشرون    "  )أ(   ــة والع ــة الثامن ــضاء الوطني ــدوة الف ــم أهــداف  -ن ــة اســتخدام   دع جلن

ل الواليـات   ، قدَّمـه ممثّـ    "يف التجمُّع األول بـشأن الفـضاء       السلمية   األغراضالفضاء اخلارجي يف    
  املتحدة؛
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  ل إندونيسيا؛، قدَّمه ممثّ"ونيسياتطّور املعلومات اجلغرافية الفضائية يف إند"  )ب(  
، قدَّمـه  "ث يف الـصني تكنولوجيا الفضاء للحدِّ من الكوار  تطبيقات  استخدام  "  )ج(  

  ل الصني؛ممثّ
انـــدماج القيـــادات  -الفـــضاء االنـــدماجي جليـــل نتـــائج املنتـــدى االفتتـــاحي "  )د(  

ــة مــع   ــة احلالي ن اجمللــس االستــشاري جليــل  ، قدَّمــه املراقــب عــ "الــصاعداجليــل الفــضائية الدولي
  .الفضاء

 وفريقها العامل اجلامع،  العلمية والتقنيةات وتوصيات اللجنة الفرعيةوأقّرت اللجنة قرار  - ٤
للنظر يف أمور منها تنفيذ توصيات ) اهلند(شيفاكومار . ك. برئاسة سمن جديدقد الذي ُع

 ).٥ و٤ الفقرتان واملرفق األول، ،٦١ة ، الفقرA/AC.105/1001الوثيقة (اليونيسبيس الثالث 

ــاح أ   -٥ ــة بارتي ــة    والحظــت اللجن ــراف بأمهي ــرَّر االعت ــه مــن املق ــات االســتفادة مــن  ن بيان
الـسياسات والربجمـة وتنفيـذ      يف وضع   تكنولوجيا الفضاء واملعلومات اجلغرافية الفضائية املوثوقة       

يف ســياق مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املــستدامة  املــشاريع يف جمــال التنميــة املــستدامة، وذلــك 
   إىل ٢٠الفتـــــرة مـــــن ي جـــــانريو، الربازيـــــل، يف ، الـــــذي ســـــُيعقد يف ريـــــو د)٢٠+ريـــــو(

 ٢٠+لوثيقـة نتـائج ريـو     املـشروع األول    علـى حنـو مـا هـو وارد يف           ،  ٢٠١٢ يونيه/ حزيران ٢٢
 ".نبتغيهاملستقبل الذي "املعنونة 

تنفيذ توصـيات   الوطنية والتعاونية يف جمال     األنشطة  وأثناء املناقشات، استعرضت الوفود       -٦
استذكرت اللجنـة أن نتـائج تنفيـذ توصـيات اليونيـسبيس الثالـث تـضمَّنت                و. اليونيسبيس الثالث 

العامليـة لـسواتل املالحـة، وبرنـامج األمـم املتحـدة السـتخدام          بـالنظم   إنشاء اللجنة الدوليـة املعنيـة       
ــضائية يف إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ      ــات الف ــامج ســبايدر (املعلوم ، )برن

ــة ا   ــال أفرق ــائج أعم ــاد    ونت ــن املب ــا م ــل املواضــيعية، وغريه ــة أنَّ . راتلعم ــرار والحظــت اللجن  ق
سـيظلّ  " إعالن فيينا بشأن الفضاء والتنميـة البـشرية       : األلفية الفضائية "يسبيس الثالث املعنون    اليون

 .ضاء اخلارجي يف األغراض السلميةالفأنشطة دعامة يف تعزيز التعاون الدويل بشأن استخدام 

، قـام بتنظيمـه     "التطبيب اإلنساين عن بعد   "علماً بإقامة حدث بعنوان     وأحاطت اللجنة     -٧
 . الدورة اخلامسة واخلمسني للجنةاملعهد األورويب لسياسات الفضاء على هامش

ســتقوم بتنظــيم حلقــة عمــل  ) أملانيــا(النــداو -كــوبلنتس جامعــة  أنَّاللجنــةوالحظــت   -٨
 بـشأن االسـتفادة مـن تكنولوجيـا الفـضاء      )٦ فريـق العمـل  (لفريق العمل املعين بالـصحة العامـة        

يف حتسني الصحة العامة، بالتعاون مع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، وذلك يف بـون، أملانيـا،               
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وســـتركِّز حلقـــة العمـــل علـــى . ٢٠١٢أغـــسطس / آب١يوليـــه إىل / متـــوز٣٠يف الفتـــرة مـــن 
يـق املـستوى األمثـل    مشاكل الصحة العامة وستتضمَّن بنودا بشأن علـم األوبئـة الفـضائي، وحتق        

وإمكانيـات االسـتفادة مـن    العامـة،  تـدابري الـصحة   للوجـستيات الفـضائية يف      من االستفادة من ا   
 . احلدِّ من استخدام مبيدات اآلفاتيف تطبيقات تكنولوجيا الفضاء 

    
    استعراض احلالة الراهنة: الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء  -هاء  

: الفوائـد العرضـية لتكنولوجيـا الفـضاء       " األعمـال املعنـون      نظرت اللجنة يف بند جدول      -٩
 .٦٦/٧١، وفقاً لقرار اجلمعية العامة "استعراض احلالة الراهنة

أملانيـا واهلنـد    االحتـاد الروسـي و    يف إطـار هـذا البنـد مـن جـدول األعمـال ممثلـو                م  وتكلّ  -١٠
 .والواليات املتحدة واليابان

 اليت قدَّمتها الـدول بـشأن ممارسـاهتا الوطنيـة املتعلقـة             حاطت اللجنة علماً باملعلومات   وأ  -١١
ــا الفــضاء، الــيت أفــضت إىل اعتمــاد اســتراتيجيات إلدارة     ــة البالفوائــد العرضــية لتكنولوجي تنمي

 اإلقليميــة، وكــذلك إىل ظهــور ابتكــارات مفيــدة يف العديــد مــن اجملــاالت العلميــة    يةاالقتــصاد
البيولوجيا والكيمياء وعلم الفلـك والزراعـة والطـريان         والعملية للمجتمع املدين، ومنها الطب و     

 .والنقل الّربي ومكافحة احلرائق ومحاية الطبيعة والطاقة

ــشكِّل حمرِّ    واتفقــت   -١٢ ــا الفــضاء ت ــد العرضــية لتكنولوجي ــى أنَّ الفوائ ــة عل ــا  اللجن كــا قوي
أنَّـه ميكـن    لالبتكار التكنولوجي والنمـو يف القطـاع الـصناعي وقطـاع اخلـدمات علـى الـسواء و                 

 ويف تطـوير الـبىن التحتيـة الوطنيـة          اقتـصادية االنتفاع من تطبيقها يف حتقيـق أهـداف اجتماعيـة و          
 . كما ميكن تطبيقها يف مشاريع ترمي إىل حتقيق التنمية املستدامة،لالتصاالت

لفوائد العرضـية لتكنولوجيـا الفـضاء ألهنـا تعـزِّز           اواتفقت اللجنة على أنَّه ينبغي ترويج         -١٣
املـسامهة يف   االقتـصادات و  وتعمـل بالتـايل علـى دفـع عجلـة التقـدُّم يف              ،  املبتكـرة التكنولوجيات  

 .حتسني نوعية احلياة

والحظــت اللجنــة أنَّ احلكومــات قــد جنحــت يف إشــراك القطــاع اخلــاص واألوســاط      -١٤
 .الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاءاألكادميية يف مشاريع شّتى تتعلق ب

اإلدارة أصـدرته  ، ٢٠١١الفوائد العرضية يف عـام   منشوراً بعنوان  والحظت اللجنة أنَّ    -١٥
الع عليــه متاحــا االطّــ، بــات )ناســا(الوطنيــة للمالحــة اجلويــة والفــضاء يف الواليــات املتحــدة   

  .http://spinoff.NASA.govيف املوقع باالتصال احلاسويب املباشر 
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    الفضاء واجملتمع  -واو 
، وفقـاً لقـرار اجلمعيـة       "الفضاء واجملتمـع  "نظرت اللجنة يف بند جدول األعمال املعنون          -١٦

 .٦٦/٧١العامة 

لو إندونيـسيا وإيطاليـا ومجهوريـة كوريـا وجنـوب أفريقيـا        يف إطار هذا البند ممثّ    وتكلم    -١٧
. وكندا والنمسا ونيجرييـا واهلنـد والواليـات املتحـدة واليابـان           ) البوليفارية-مجهورية(يال  زو  وفن

لـو دول أعـضاء    ممثّوألقى.  عن الرابطة األوروبية للسنة الدولية للفضاء      املراقبُ كما ألقى كلمةً  
 .أخرى كلمات متصلة هبذا البند خالل التبادل العام لآلراء

  :عروض اإليضاحية التاليةواستمعت اللجنة إىل ال  -١٨
ــة كيوشــو،       "  )أ(   ــسه يف جامع ــضاء وتدري ــم طقــس الف ــدويل لعل ــشاء املركــز ال إن
  ل اليابان؛ ، قدَّمه ممثّ"اليابان

 ل إيطاليا؛ ، قدَّمه ممثّ"األنشطة التعليمية لوكالة الفضاء اإليطالية"  )ب(  

 اليابانيـة، وتبنِّـي     النانوية الـيت تـضطلع هبـا اجلامعـات        /أنشطة السواتل الصغرية  "  )ج(  
  .ل اليابان، قدَّمه ممثّ"رؤية جتاه املسامهة الدولية

وبراجمهـا الراميـة    إجراءاهتـا   وأحاطت اللجنة علماً باملعلومـات الـيت قدَّمتـها الـدول عـن                -١٩
تطبيقـــات علـــوم باالســـتفادة مـــن إذكـــاء الـــوعي وزيـــادة الفهـــم يف اجملتمـــع فيمـــا يتعلـــق  إىل 

  . الحتياجات اإلمنائيةابية تللوتكنولوجيا الفضاء 
والحظت اللجنة استمرار التـزام الـدول واملنظمـات الدوليـة بتـرويج املنـاهج الدراسـية                   -٢٠

مـن أجـل     املؤسـسات الوطنيـة املعنيـة بالفـضاء والتعلـيم         والربامج يف جمال الفـضاء، الـيت تـضعها          
ولوجيـات الـتعلُّم عـن      وبتعزيز فرص التعلـيم باسـتخدام تكن       ألطفال والشباب وعامة اجلمهور،   ا

ــل   ــد مث ــدريس بع ــروين   الت ــتعلُّم اإللكت ــد وال ــة مــن أجــل  عــن بع ــافع التوعي ــوم تطبيقــات مبن عل
  .حتقيق التنمية املستدامةيف وتكنولوجيا الفضاء 

تــشجيع الــشباب علـــى   يف تعلـــيم يف جمــال الفــضاء   البــرامج  أمهيــة  باللجنــة  هــت  ونوَّ  -٢١
عون إىل االشتغال بـالعلوم     حيث جتعلهم يتطلّ  اء  ا الفض املشاركة بقدر أكرب يف علوم وتكنولوجي     

  .القدرات الوطنية يف تلك اجملاالتمن بالتايل ز يعّزمبا  والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات،
والحظت اللجنة أمهية إبقاء اجملتمع على صلة بأنشطة الفضاء عن طريق نشر املعلومـات     -٢٢

ستهدفة، مبــا يــشمل صــانعي الــسياسات والقــرارات  خمتلــف الفئــات املــبــني عــن أنــشطة الفــضاء 
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واألكادمييني واملعلّمني واملهنيني والشباب واألوساط الصناعية والعلمية، وذلك باستخدام طائفـة           
  . االجتماعيةاإلعالميف ذلك وسائل  من األدوات والربامج التواصلية، مباعة متنّو
ة الفــضاء الدوليــة يف جمــال التعلــيم  حمطــتؤدِّيــه الــذي  املــستمروالحظــت اللجنــة الــدور  -٢٣
  . العاملعلى نطاقاألوساط التعليمية التواصل مع و

علـى الـصعيد    املنفـذة   التواصـلية   األنـشطة   بارتيـاح العـدد الكـبري مـن         والحظت اللجنـة      -٢٤
 تطبيقـات علـوم     يف جمال استخدام  بناء القدرات من خالل التعليم والتدريب       من أجل   اإلقليمي  

الــدور الــذي مــع التقــدير اللجنــة الحظــت و . التنميــة املــستدامةألغــراضضاء وتكنولوجيــا الفــ
 املراكــز اإلقليميــة لتــدريس علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء، املنتــسبة إىل األمــم املتحــدة، يف    تؤدِّيــه

  .جماالت التعليم املتصلة بالفضاء
لنـدوات  تنظـيم عـدد مـن املـؤمترات واملـسابقات واملعـارض وا            علمـاً ب  اللجنـة   أحاطت  و  -٢٥

إقامـة صـالت بـني املعلمــني    مبـا أتـاح   ، نطـاق العــامل واحللقـات الدراسـية املتـصلة بالفـضاء علـى      
  . التدريب والتعليموالطالب وتزويدهم بفرص

الفتـرة  العاملي، الذي ُيحتفل بـه سـنويا يف         الفضاء  أسبوع    أنَّ والحظت اللجنة بارتياح    -٢٦
يواصــل إذكــاء ، ٥٤/٦٨ر اجلمعيــة العامــة أكتــوبر، عمــال بقــرا / تــشرين األول١٠ إىل ٤مــن 

تنظيم عـدد مـن     أوساط الشباب وعامة اجلمهور من خالل       يف  الوعي بأنشطة الفضاء اخلارجي     
  .األحداث واألنشطة التعليمية املتصلة بالفضاء على صعيد العامل

 


