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 الخارجيلجنة استخدام الفضاء 
 في األغراض السلمية

 الدورة الرابعة والستون 
    2021أيلول/سبتمبر  3 –آب/أغسطس  25فيينا، 

 مشروع التقرير   
 

 إضافة  
 

 الفصل الثاني   
 

 التوصيات والقرارات   
 

 الفوائد الَعَرضية لتكنولوجيا الفضاء: استعراض الحالة الراهنة -هاء 
نظرت اللجنة في بند جدول األعمال المعنون "الفوائد الَعَرضـــلة لتلنولوجلا الف:ـــاعر اســـتعراا الحالة الرا نة"،   - 1

 . 92/ 75وفقًا لقرار الجمعلة العامة 

الواليات  و الهند و المكســـــــــل  و البوللفارية( - )جمهورية فنزويال و  وتللَّم في إطار  ذا البند ممثلو االتحاد الروســـــــــي  - 2
 المتحدة. 

ــاتللة التعللملة  -3 ــتمعل اللجنة إلض عرا اعنوان "مجموعة األدوات الســ ــاع"،  -واســ فوائد تلنولوجلا الف:ــ
 قدمه ممثل مصر.

ــ ن اســــــــت دا  ا -4 ــاتها الوطنلة ادــــــ متها الدول عن ممارســــــ لفوائد وأحاطل اللجنة علمًا االمعلومات التي قدَّ
 الَعَرضلة لتلنولوجلا الف:اع امداركة جهاٍت فاعلٍة م تلفٍة، اما في ذل  القطاع ال اص واألوساط األكاديملة.

متاح في   Spinoffمن ســـــلســـــلة مندـــــورات وكالة ناســـــا المعنونة   2021والحظل اللجنة أن إصـــــدار عا   - 5
ســـا اصـــدار ا تل  الســـلســـلة ودأبها علض إطالع الوفود الموقع الدـــ كي للوكالة. وأعرال اللجنة عن امتنانها لوكالة نا 

 . 2000عليها سنويا منذ الدورة الثالثة واألراعين للجنة، المعقودة في عا  

ــتحـدـثة في مجـاالت عـدـيدة، مـثل الصـــــــــــــحـة والطـ  والبيـ ة والتعللم   - 6 وأحـاطـل اللجـنة علمـًا ـااالبتلـارات المســـــــــــ
المة والبيولوجلا والـسالمة والللملاع وعلم البلانات الجررايلة )الجيوماتلس(  واألجهزة االلترونلة واالتـصاالت والنقل والسـ 

كــذلــ  المعلومــات التي تفيــد اــ ن العــديــد من التلنولوجلــات التي طو  رت من أجــل   والحظــل والجيوفيزيــاع وعلو  المواد. 
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ــناعات، وأدت إل  ــاع قد نإقلل إلض الصــــــ ــائلة والتي روصــــــــل لها وكاالت الف:ــــــ ض تطبلقات عمللة في  التطبلقات الف:ــــــ
 ونقل التلنولوجلا يلما يتعلق ااألجهزة الطبلة ذات الصلة.  19- المجتمع، وال سلما في ضوع جائحة كوفيد 

ورأت اعض الوفود أن برامج نقل التلنولوجلا التي تقو  بها وكاالت الف:ـــــــــــاع، والتي تإنقل فيها الدراية التقنلة   - 7
احة االبتلارات لرواد المدـــــاريع والدـــــركات واألوســـــاط األكاديملة والوكاالت  إلض الصـــــناعات ذات الصـــــلة، تمك  ن من إت 

الحكوملة. ورأت الوفود التي أعرال عن  ذا الرأي أي:ــا أن  ذا البرامج ســا مل في االعتماد علض الذات من الناحلة  
 التلنولوجلة وفي النمو الصناعي والتنملة الوطنلة من والل الفوائد الَعَرضلة. 

ــعار عن اإ ورأت   - 8 ــتدـ ــور والبلانات والتحليالت،  اعض الوفود أن برامج االسـ ــلما الصـ ــد األرا، وال سـ عد ورصـ
مهمة للت طلط الح:ري والزراعي، والصحة، والطاقة، واألمن الرذائي، وإدارة الم اطر االجتماعلة والطبلعلة، ومراق ة 

اللوجســـتلات، وقطاع البناع، والســـلاحة، والبي ة.  الحدود، ومراق ة المحاصـــيل غير المدـــروعة والتعدين غير المدـــروع، و 
إرشــــاد تســــاعد في  و ورأت الوفود التي أعرال عن  ذا الرأي أي:ــــا أن  ذا البرامج مهمة االنســــ ة للمدــــاريع المســــتدامة 

 القرارات التي تت ذ ا الللانات المت ثرة بترير المناخ. 

التلنولوجلا المتعلقة االف:ـاع تطوير زت تقدما كبيرا في  ورإئي أن  ناك حاللا فجوة كبيرة بين البلدان التي أحر  - 9
ــلة تعزيز التعاون الدولي   ــاع  ذا القطاع أو تعزيزا، و و ما يجعل من ال:ــــــروري مواصــــ ــعض إلض إندــــ والبلدان التي تســــ

 وت ادل المعلومات وال حوث ونقل التلنولوجلا داول اللجنة. 
 


