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280618    280618    V.18-04435 (A)

*1804435*  

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  يف األغراض السلمية

  والستونالدورة احلادية 
        ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٢٩-٢٠فيينا، 

      التقرير مشروع  
      إضافة    
      الفصل الثالث  
      التوصيات والقرارات   

    الفضاء والتنمية املستدامة  -هاء  
نظرت اللجنة يف بند جدول األعمال املعنون "الفضــــــاء والتنمية املســــــتدامة"، وفقًا لقرار   -١

  .٧٢/٧٧اجلمعية العامة 
لو االحتاد الروســــــي وأملانيا وإندونيســــــيا من جدول األعمال ممثِّ إطار هذا البندوتكلَّم يف   -٢

وإيطاليا وباكســـــتان وجنوب أفريقيا وشـــــيلي وفرنســـــا وكندا واهلند والواليات املتحدة واليابان. 
  التبادل العام لآلراء، ألقى ممثِّلو دول أعضاء أخرى أيضًا كلمات تتعلق هبذا البند.  وأثناء
  جنة إىل العروض اإليضاحية التالية يف إطار هذا البند:واستمعت الل  -٣

ســتدامة مقتضــيات االإلمارات العربية املتحدة مع الســياســات الفضــائية ل"مواءمة   أ)(  
  اإلمارات العربية املتحدة؛ ةه ممثلتقدَّماألمد البعيد"،  يف

يف وكالة الفضــاء اإليطالية من أجل اإلســهام اليت أجرهتا "الدراســة االســتقصــائية   ب)(  
  إيطاليا؛  ةه ممثلتقدَّمحتقيق أهداف التنمية املستدامة"، 

"مســـــامهة اليابان يف إدارة الكوارث يف منطقة آســـــيا واملحيط اهلادئ من خالل   ج)(  
  قدَّمه ممثل اليابان؛ ،خرائط التهطال الساتلية العاملية"نظام التعاون الدويل عن طريق تطبيق 
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من أجل حتقيق أهداف التنمية  اهلوائياتلتشــاطر االســتفادة من "املشــروع العاملي   د)(  
   قدَّمه املراقب عن االحتاد اجلامعي العاملي هلندسة الفضاء؛املستدامة"، 

يف  "تعزيز الشــــــراكات القائمة من أجل بناء القدرات وإقامة شــــــراكات جديدة  )(ه 
، ءقدَّمه املراقب عن املركز اإلقليمي األفريقي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضــــــا"، الصــــــدد هذا
  .اإلنكليزية باللغة
ضاء وتطبيقاهتا يف تنفيذ خطة بوأقرَّت اللجنة   -٤ الدور اهلام الذي تؤديه علوم وتكنولوجيا الف

نداي تنفيذ إطار سِ يف و ؛هداف التنمية املستدامة، وال سيما بالنسبة أل٢٠٣٠التنمية املستدامة لعام 
ريس وفـاء الـدول األطراف يف اتفــاق بـايف و ؛٢٠٣٠-٢٠١٥للحــد من خمـاطر الكوارث للفترة 

  بشأن تغري املناخ بالتزاماهتا.
ونوَّهت اللجنة بأمهية التكنولوجيا والتطبيقات الفضـــــــائية وكذلك البيانات واملعلومات   -٥

ستدامة،  سبة للتنمية امل ضاء بالن ستمدَّة من الف شمل االستفادة منها يف امل صوغ مبا ي وتنفيذ حتسني 
رية والريفية، السياسات وبرامج العمل املتصلة حبماية البيئة، وإدارة األراضي واملياه، والتنمية احلض

والنُُّظم اإليكولوجية البحرية والســـــــاحلية، والرعاية الصــــــحية، وتغيُّر املناخ، واحلد من أخطار 
ة، واملالحة، والرصد السيزمي، وإدارة املوارد تيي للطوارئ، والطاقة، والبىن التحالكوارث والتصدِّ

  .زراعة، واألمن الغذائيالطبيعية، والثلوج واألهنار اجلليدية، والتنوُّع البيولوجي، وال
وأحــاطــت اللجنــة علمــًا بــاملعلومــات اليت قــدَّمتهــا الــدول عن إجراءاهتــا وبراجمهــا الراميــة   -٦
زيادة وعي املجتمع بفوائد تطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضــــــاء يف تلبية االحتياجات اإلمنائية  إىل
  هلا. فهمهو
حظت اللجنة اســتمرار حمطة الفضــاء الدولية يف أداء دورها يف جمال التعليم والتواصــل وال  -٧

مع األوســــاط التعليمية على نطاق العامل، فضــــًال عن اجلهود اليت تبذهلا الدول األعضــــاء من أجل 
  تكنولوجيا واهلندسة والرياضيات.وال تدريس العلومبالنهوض 

املنفَّذة على الصــعيد اإلقليمي  لتواصــلاطة والحظت اللجنة بارتياح العدد الكبري من أنشــ  -٨
من أجل بناء القدرات من خالل التعليم والتدريب يف جمال اســـــتخدام تطبيقات علوم وتكنولوجيا 

مع التقدير الدور الذي تؤدِّيه املراكز اإلقليمية الفضـــاء لتحقيق التنمية املســـتدامة. والحظت اللجنة 
تدريس علوم وتكنولوجيا الفضـــــــاء تدريس املواد ذات ل جمال  بة إىل األمم املتحدة، يف  ــــــ ، املنتس

  بالفضاء. الصلة
تزايد التعاون بني البلدان املتقدمة املرتادة للفضــــاء والبلدان ذات بارتياح والحظت اللجنة   -٩

تكنولوجيا الفضـــــاء وبناء القدرات وزيادة إمكانية ب النهوضالقدرات الفضـــــائية الناشـــــئة هبدف 
بني الوكالة  نالفضـــاء بالنســـبة للبلدان ذات القدرات الفضـــائية الناشـــئة، مثل التعاوالوصـــول إىل 

شأن برنامج "كيبوكيوب"  شؤون الفضاء اخلارجي ب اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي ومكتب 
  لتعليم علوم الفضاء لفائدة أفريقيا يف ماليندي، كينيا.  ويلدوإنشاء وكالة الفضاء اإليطالية ملركز 

نطوي على إمكاناٍت تُأعرب عن رأي مفاده أنَّ علوم وتكنولوجيا الفضــــــاء وتطبيقاهتا و  -١٠
عوامل رئيسية يف  تشكلهائلٍة لتحقيق منافع للبلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية على حد سواء و
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، ٢٠٣٠وأهداف التنمية املســــتدامة لعام  ٢٠٦٣لعام  فريقياالحتاد األاملســــاعدة على حتقيق خطة 
   .للجميع شاملًة ٢٠٣٠ملقبلة لعام اخطة الفضاء  أن تكونمن املهم كفالة  وبالتايل
ينبغي أن تواصــل إجياد الفرص من أجل مســاعدة الدول اللجنة وُأعرب عن رأي مفاده أنَّ   -١١

ــتخدام تكنولوجيا الفضــاء ألغراض  تعاوهنااألعضــاء يف تعزيز قدراهتا و املؤســســي فيما يتصــل باس
، وأنَّ هناك حاجة إىل احلصــول على دعم املجتمع التنمية املســتدامة على خمتلف مســتويات التعاون

الدويل يف تقدمي الدعم التقين إىل البلدان النامية وتوفري املوارد الكافية لنقل املعارف وبناء القدرات 
  فيما يتعلق بتكنولوجيا الفضاء.

    
    ضية لتكنولوجيا الفضاء: استعراض احلالة الراهنةَرالفوائد الَع  -واو  

َرضــــــية لتكنولوجيا الفضـــــــاء: يف بند جدول األعمال املعنون "الفوائد الَع نظرت اللجنة  -١٢
  .٧٢/٧٧استعراض احلالة الراهنة"، وفقًا لقرار اجلمعية العامة 

  وتكلَّم يف إطار هذا البند ممثِّلو باكستان وجنوب أفريقيا واهلند والواليات املتحدة.  -١٣
 يذال) ٢٠١٨ضــية لعام َر(الفوائد الَع Spinoff 2018املعنون املنشــور على للجنة ا ُأطلعتو  -١٤
) التابعة للواليات املتحدة. وأعربت "ناســاوكالة "اإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضــاء ( قدمته

منذ الدورة  للوفود كل عاماح ، الذي يتاملنشــــورهذا إلصــــدار  "ناســــا"اللجنة عن امتناهنا لوكالة 
  .٢٠٠٠الثالثة واألربعني للجنة املعقودة يف عام 

َرضــــــية لتكنولوجيا الفضــــــاء متثِّل حمرِّكًا قويًّا لالبتكار واتَّفقت اللجنة على أنَّ الفوائد الَع  -١٥
ــــــواء التكنولوجي والنمو يف القطاع الصــــــناعي وقطاع اخلدمات أنَّ الفوائد على ، وعلى حد س

لالتصــاالت َرضــية ســاعدت على حتســني تقدمي اخلدمات العامة من خالل البنية التحتية احلديثة الَع
ــــــتداٍم يف على و فتح جماالت جديدة لالبتكارات العلمية والتكنولوجية، ومسحت بتحقيق منوٍّ مس

سخَّر لتحقيق َرضية ميكن أن ُتصناعة الفضاء العاملية. واتَّفقت اللجنة أيضًا على أنَّ هذه الفوائد الَع
  أهداف اجتماعية واقتصادية إىل جانب أهداف التنمية املستدامة.

ت اللجنة علمًا باملعلومات اليت قدَّمتها الدول بشــــأن ممارســــاهتا الوطنية فيما يتعلق وأحاط  -١٦
َرضــــية لتكنولوجيا الفضــــاء مبشــــاركة جهاٍت فاعلٍة خمتلفٍة، مبا يف ذلك القطاع اخلاص بالفوائد الَع

ــة  ــاٍت إلدارة التنمي ــــــتراتيجي ــــــتحــداث اس ــا أفضــــــى إىل اس ــة، وهو م واألوســــــــاط األكــادميي
  قليمية.اإل  االقتصادية

باالبتكارات املســــــتحدثة يف جماالٍت علميٍة عديدٍة، منها الصــــــحة وأحاطت اللجنة علمًا   -١٧
واالتصاالت والنقل وطب األسنان والسالمة والبيولوجيا والكيمياء وعلوم والتعليم والطب والبيئة 

، املجتمعاليت ختــدم املواد. وأحــاطــت اللجنــة علمــًا كــذلــك بــالتطبيقــات العمليــة ذات الصــــــلــة 
ضوئي اللوين لرصد مستويات  مثل ستخدام التكنولوجيات الروبوتية املعزَّزة يف الطب، والقياس ال ا

املياه ألغراض الزراعة، واســتخدام تكنولوجيات معزَّزة من أجل خفض اســتهالك الطاقة، وحتســني 
املوارد، التقنيات املســـتخدمة يف أعمال التشـــحيم والقطع واحلفر، ومن أجل تيســـري اســـتكشـــاف 
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ية، واملالحة، وتتبُّ يد املواقع اجلغراف حة احلرائق، وحتد كاف ية، وم قائمني وحتســــــني البىن التحت ع ال
  بأعمال البحث واإلنقاذ.

سياسات وطنية تستهدف خصيصًا نشر   -١٨ والحظت اللجنة أنَّ احلكومات واصلت وضع 
شيط ملا هلذه التكنولوجيات من فوائد  ضاء والترويج الن سيط َعتكنولوجيات الف ضية من خالل تب َر

ــئة  إجراءات التراخيص وإجراءات محاية امللكية الفكرية، بغية تيســري ودعم جهود الشــركات الناش
  الرامية إىل إدخال منتجاهتا املستمدة من تكنولوجيات الفضاء إىل األسواق.

ضــاء، َرضــية لتكنولوجيا الفواتَّفقت اللجنة على مواصــلة الترويج لالســتفادة من الفوائد الَع  -١٩
جديدة، مما يسهم يف حتسني نوعية  بتكرةم تألهنا تنهض باالقتصادات من خالل إنتاج تكنولوجيا

  حياة البشر. 
    

    الفضاء واملياه  -زاي  
ية   -٢٠ جدول األعمـال املعنون "الفضـــــــاء وامليـاه"، وفقـًا لقرار اجلمع نظرت اللجنـة يف بنـد 

  .٧٢/٧٧ العامة
وكندا وفرنســـــا إندونيســـــيا وباكســـــتان وجنوب أفريقيا وتكلَّم يف إطار هذا البند ممثِّلو   -٢١

عام لآلراء، ألقت دول أعضـــــــاء أخرى كلمات تتعلق ونيجرييا  بادل ال ناء الت يابان. وأث واهلند وال
  البند. هبذا
  يف إطار هذا البند:ن اإليضاحيني التاليني ْيالعرَضواستمعت اللجنة إىل   -٢٢

  شيلي؛قدَّمه ممثل من الفضاء: منظور شيلي"، املياه  رصد"  أ)(  
سواتل"، بنوعية املياه رصد ل"بوابة اليونسكو العاملية   ب)(   شعار عن ُبعد بال قدَّمه االست

  ممثل أملانيا.
ــة، أنشــطة التعاون املتعلقة باملياه،   -٢٣ ــتعرضــت الوفود، خالل املناقش أمثلة على  مع تقدميواس

  الربامج الوطنية وضروب التعاون الثنائي والوطين والدويل يف هذا املجال.
من أكرب شواغل البشرية.  اواحد أضحتأنَّ املياه واملسائل املتعلقة هبا  إىل اللجنة أشارتو  -٢٤
املســــامهة يف حتقيق أهداف التنمية املســــتدامة، من املهم، من أجل  أنَّأشــــارت اللجنة أيضــــا إىل و

  للمياه.  الرصد الفضائيا تيحهياليت الفضاء واملمارسات واملبادرات وتطبيقات استخدام تكنولوجيا 
والحظت اللجنة كثرة عدد املنصَّات الفضائية اليت ُتعىن باملسائل املتعلقة باملياه واالستخدام   -٢٥

الواسع للبيانات املستمدَّة من الفضاء يف إدارة املياه. والحظت اللجنة أيضًا أنَّ تكنولوجيا الفضاء 
تؤدِّي دورًا هامًّا يف معاجلة الكثري من املســـــائل وتطبيقاته، مقترنًة بالتكنولوجيات غري الفضـــــائية، 

املتعلقة باملياه، مبا يف ذلك رصــد ودراســة املحيطات، وطبقات املياه اجلوفية الســاحلية، والدورات 
ية  ملائ ية، واألعشـــــــاب ا ملائ يادية، وإعداد خرائط املجاري ا ية العاملية، وأمناط املناخ غري االعت ملائ ا

املياه، ورصــــــد األهنار اجلليدية، وتقدير التدفقات الناجتة عن ذوبان  صــــــالح نظمإوالطحالب، و
الفيضـــــانات واجلفاف  االتحالثلوج، وختطيط وإدارة خزانات املياه ومشـــــاريع الري، ورصـــــد 
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، وإدارة املوارد املائية التقليدية وغري التقليدية، مبا يف ذلك هاآثارواألعاصــــــري والتخفيف من حدَّة 
ة األحفورية، وإعادة اســــتخدام مياه الصــــرف الزراعي، وحتلية مياه البحر واملياه القليلة املياه اجلوفي

صحي، وجتميع مياه األمطار، وحتسني  شبكات البلدية للصرف ال ستخدام مياه ال امللوحة، وإعادة ا
  توقيت التنبؤات اجلوية ودقتها.

امسة أنَّ تغري املناخ قد أصـــــبح مســـــألة ذات أمهية حعن رأي مفاده بعض الوفود  وأعرب  -٢٦
على مائية إىل حاالت خطرية من اجلفاف وكوارث يؤدي مســــــتقرة للمياه، ألنه   إدارةأجل  من

  الصعيد العاملي.
 


