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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية

  الدورة الستون
  ٢٠١٧حزيران/يونيه  ١٦-٧فيينا، 

      مشروع التقرير  
  إضافة

    
      الفصل الثاين  
      التوصيات والقرارات  
    الفضاء والتنمية املستدامة  -دال  

نظرت اللجنـة يف بنـد جـدول األعمـال املعنـون "الفضـاء والتنميـة املسـتدامة"، وفقـاً لقـرار             -١
  .٧١/٩٠اجلمعية العامة 

إطار هـذا البنـد ممثِّلـو أملانيـا وإندونيسـيا وباكسـتان وجنـوب أفريقيـا والسـودان          وتكلَّم يف   -٢
ومصر واملكسيك واململكة املتحدة واهلند والواليات املتحدة واليابان. وتكلَّم أيضاً وفرنسا  وُعمان

أعضــاء أخــرى  املراقــب عــن مؤسســة العــامل اآلمــن. وأثنــاء التبــادل العــام لــآلراء، ألقــى ممثِّلــو دول  
  كلمات تتعلق هبذا البند.

  :واستمعت اللجنة إىل العروض اإليضاحية التالية يف إطار هذا البند  -٣
  ، قدَّمه ممثل بيالروس؛‘"Monitoring-SG‘ رصد"برنامج ال  (أ)  
والســـلبية يف بوركينـــا فاســـو: التحـــديات  اإلجيابيـــة"شـــبكات احملطـــات الطرفيـــة   (ب)  

  واآلفاق"، قدَّمه ممثل بوركينا فاسو؛
  "تشغيل وتطوير نظام سواتل املالحة (بايدو)"، قدَّمه ممثِّل الصني؛  (ج)  
  لتحقيق أهداف التنمية املستدامة"، قدَّمه ممثل اليابان؛ "تسخري الفضاء  (د)  
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إسهاٌم  -: برنامج تطوير املنصة العاملية للمعلومات البيئية والترويج هلا DIAS-PF"  (ه)  
  يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة"، قدَّمه ممثل اليابان؛

قدَّمـه ممثـل    رفة بالفضاء وثقافـة الفضـاء"،  "التزام وكالة الفضاء اإليطالية بتعزيز املع  (و)  
  إيطاليا؛

بنــاء قــدرات االستشــعار عــن   ختــدم: منصــة موثوقــة للســواتل النانويــة  nSight-1"  ز)(  
  قدَّمه ممثل جنوب أفريقيا؛ بعد"،

نشـــطة الداعمـــة ألهـــداف التنميـــة لأل"قائمـــة وكالـــة الفضـــاء األوروبيـــة (إيســـا)   (ح)  
  دَّمه املراقب عن اإليسا؛املستدامة لألمم املتحدة"، ق

  .اجمللس االستشاري جليل الفضاء"منظورات اجليل القادم"، قدَّمه املراقب عن   (ط)  
وأقرَّت اللجنة بالدور اهلام الذي تؤديه علوم الفضاء والتطبيقات التكنولوجيـة الفضـائية يف     -٤

: خطة التنميـة املسـتدامة لعـام    ، وهي٢٠١٥تنفيذ األطر العاملية الثالثة للتنمية اليت اعتمدت يف عام 
ــرة      ال ســيما ،٢٠٣٠ أهــداف التنميــة املســتدامة؛ وإطــار ِســنداي للحــد مــن خمــاطر الكــوارث للفت
  .  ر املناخبشأن تغيُّ ؛ واتفاق باريس٢٠٣٠-٢٠١٥

ونوَّهــت اللجنــة بأمهيــة التكنولوجيــا والتطبيقــات الفضــائية وكــذلك البيانــات واملعلومــات    -٥
منـها حتسـني   املستمدَّة من الفضاء بالنسبة للتنمية املستدامة، وهو ما يتجلـى مـن خـالل مجلـة أمـور      

يكولوجيـة  وبرامج العمل املتصلة حبماية البيئة، وإدارة األراضي واملياه، والـنُّظُم اإل  السياسات صوغ
ــاخ، واحلــد مــن أخطــار الكــوارث والتصــدِّي        ــر املن ــة الصــحية، وتغيُّ ــة والســاحلية، والرعاي البحري
للطوارئ، والطاقة، والبىن التحيـة، واملالحـة، والرصـد السـيزمي، وإدارة املـوارد الطبيعيـة، والثلـوج        

مث حتســني تنفيــذ تلــك  ، ومــن ولــوجي، والزراعــة، واألمــن الغــذائي واألهنــار اجلليديــة، والتنــوُّع البي 
  السياسات وبرامج العمل.

وأحاطت اللجنة علمـاً باملعلومـات الـيت قدَّمتـها الـدول عـن إجراءاهتـا وبراجمهـا الراميـة إىل            -٦
ــة        ــة االحتياجــات اإلمنائي ــا الفضــاء يف تلبي ــوم وتكنولوجي ــد تطبيقــات عل ــادة وعــي اجملتمــع بفوائ زي

  وإدراكه هلا. 
نبغــي أن يكــون لألوســاط املعنيــة بالفضــاء حضــور بــارز يف       أشــارت اللجنــة إىل أنــه ي  و  -٧

بوضع طرائق التنفيذ والرصد املتعلقة بتحقيـق أهـداف التنميـة املسـتدامة،     املعنية العمليات احلكومية 
واتفقت على أن يستكشف مكتب شؤون الفضاء اخلارجي خمتلـف السـبل للتوعيـة بفوائـد احللـول      

  .الفضائية داخل تلك العمليات
حظت اللجنة استمرار حمطة الفضاء الدوليـة يف أداء دورهـا يف جمـال التعلـيم والتواصـل      وال  -٨

  مع األوساط التعليمية على نطاق العامل.
والحظت اللجنة بارتياح العدد الكبري من أنشطة التوعية املنفَّذة على الصعيد اإلقليمي من   -٩

سـتخدام تطبيقـات علـوم وتكنولوجيـا     أجل بنـاء القـدرات مـن خـالل التعلـيم والتـدريب يف جمـال ا       
الفضاء لتحقيق التنميـة املسـتدامة. والحظـت اللجنـة أيضـاً مـع التقـدير الـدور الـذي تؤدِّيـه املراكـز            
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اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة، يف جمال تدريس املواد ذات 
  الصلة بالفضاء.

مفاده أنَّه ينبغي تعزيز دور اللجنة يف تعميم وتوسـيع نطـاق    أيروأعرب بعض الوفود عن   -١٠
املنــافع الــيت حتققهــا األنشــطة الفضــائية للتنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية جلميــع الــدول، وأنَّ مــؤمتر  

  ميكنه أن يهيئ فرصةً فريدةً يف هذا الصدد.  ٥٠اليونيسبيس+
وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ من الضروري مضاعفة اجلهود لكـي تعـمَّ الفوائـد      -١١

املستمدة من أنشطة الفضاء اخلارجي مجيع الدول، ومن أجل تشجيع مشاركة أوسع وأكثر فعاليـة  
  للبلدان النامية، مبا يف ذلك من خالل بناء القدرات. 

االسـتفادة مـن    تكـافؤ فـرص   لضروري تعزيـز وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ من ا  -١٢
الفوائد اليت تعود هبا التكنولوجيا الفضائية وتطبيقاهتا مـن أجـل املسـاعدة علـى حتقيـق خطـة التنميـة        

  .  ٢٠٣٠املستدامة لعام 
ــه،     -١٣ ــاده أنـ ــن رأي مفـ ــرب عـ ــاةوأُعـ ــوم     ملراعـ ــتخدام علـ ــة إىل اسـ ــدان الناميـ ــة البلـ حاجـ

ا االجتماعيــة واالقتصــادية، ينبغــي تعزيــز التعــاون مــع هــذه وتكنولوجيــا الفضــاء مــن أجــل تنميتــه
البلــدان يف أنشــطة الفضــاء اخلــارجي، وخباصــة ضــمان نقــل مــا يتصــل بــذلك مــن علــمٍ ومعرفــٍة     

  وتكنولوجيا من غري متييزٍ.  
للجنة أن تواصل إجياد الفرص من أجل مسـاعدة الـدول    ه ينبغيوأُعرب عن رأي مفاده أنَّ  -١٤

ز قدراهتا وتكاملـها املؤسسـي فيمـا يتصـل باسـتخدام تكنولوجيـا الفضـاء ألغـراض         األعضاء يف تعزي
التنمية املستدامة على خمتلف مستويات التعاون، وأنَّ هنـاك حاجـة إىل احلصـول علـى دعـم اجملتمـع       
 الدويل يف تقدمي الدعم التقين إىل البلدان النامية وتوفري املوارد الكافية لنقل املعارف وبنـاء القـدرات  

  فيما يتعلق بتكنولوجيا الفضاء.  
لتــرويج لعلــوم وتكنولوجيــا الفضــاء وتطبيقاهتــا هنــاك حاجــة لوأُعــرب عــن رأي مفــاده أنَّ   -١٥

باعتبارها ذات أمهية، ليس فقـط بالنسـبة للبعثـات الفضـائية، بـل أيضـا بـالنظر إىل منافعهـا اجملتمعيـة          
  العملية، مثل التعليم عن بعد وإدارة الكوارث واألمن الغذائي. 

ــادة االســتفادة مــن الفضــاء واملوجــودات        -١٦ ــاده أنَّ مــن الضــروري زي وأُعــرب عــن رأي مف
ــام        ــة املســتدامة لع ــاجح خلطــة التنمي ــذ الن ــن أجــل دعــم التنفي ــدها   ٢٠٣٠الفضــائية م ــادة فوائ وزي

  االجتماعية واالقتصادية للبشرية. 
طة الفضاء اخلارجي وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ وضع املبادئ التوجيهية بشأن استدامة أنش  -١٧

  .  ٢٠٣٠يف األمد البعيد أمٌر حيوي لدعم خطة عام 
وأعرب وفد عن رأي مفاده أنه ينبغي توزيع املواقع يف املدار الثابت بالنسبة لـألرض علـى     -١٨

 ف.وأنه ال ينبغي السماح حبجز تلك املواقـع علـى حنـو مفـرط وجمحـ      ،بدأ املساواةمل وفقاًحنو عادل 
ضا أنه ينبغي للجنة أن تطلب من االحتاد الـدويل لالتصـاالت أن حيمـي حقـوق     ورأى ذلك الوفد أي

الدول األعضاء فيما يتعلق باملواقع يف ذلك املدار وتوزيعها وفقـا ملبـدأ املسـاواة، وذلـك بتخصـيص      
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ما ال يقل عن موقعني مداريني لكـل بلـد وفقـا الحتياجـات البلـدان الفعليـة ولـيس بعيـدا عـن خـط           
  ا.عليه أراضيه الطول الذي تقع

    
    ضية لتكنولوجيا الفضاء: استعراض احلالة الراهنةالفوائد العَر  -هاء  

ــا الفضــاء:       -١٩ ــون "الفوائــد العَرضــية لتكنولوجي ــة يف بنــد جــدول األعمــال املعن نظــرت اللجن
  .٧١/٩٠استعراض احلالة الراهنة"، وفقاً لقرار اجلمعية العامة 

  واهلند والواليات املتحدة.وُعمان لو إيطاليا وجنوب أفريقيا وتكلَّم يف إطار هذا البند ممثِّ  -٢٠
التفــاعلي البصــري للبيانــات  االســتعراضواســتمعت اللجنــة إىل عــرضٍ إيضــاحي بعنــوان "   -٢١

  من بعثات الفلك الفضائية"، قدَّمه ممثل الربتغال. املستمدةالضخمة 
تصدره اإلدارة الوطنية للمالحة  لذيا"، Spin-off 2017" املنشور والحظت اللجنة باهتمامٍ  -٢٢

  اجلوية والفضاء (الناسا).
وأحاطت اللجنـة علمـاً باملعلومـات الـيت قدَّمتـها الـدول بشـأن ممارسـاهتا الوطنيـة فيمـا يتعلـق              - ٢٣

مبشــاركة جهــاٍت فاعلــٍة خمتلفــٍة، مبــا يف ذلــك القطــاع اخلــاص   بالفوائــد العَرضــية لتكنولوجيــا الفضــاء
  اإلقليمية.    هو ما أفضى إىل استحداث استراتيجياٍت إلدارة التنمية االقتصاديةو واألوساط األكادميية،

وأحاطت اللجنة علماً أيضاً باالبتكارات املستحدثة يف جماالٍت علميٍة عديدٍة، منها الطـب    -٢٤
وطــب األســنان والبيولوجيــا والكيميــاء وعلــوم املــواد. وأحاطــت اللجنــة علمــاً كــذلك بالتطبيقــات 

ت الصــلة يف اجملتمــع املــدين، مثــل اســتخدام التكنولوجيــات الروبوتيــة املعــزَّزة يف الطــب، العمليــة ذا
والقياس الضوئي اللوين لرصد مستويات امليـاه ألغـراض الزراعـة، واسـتخدام تكنولوجيـات معـزَّزة       
خلفض استهالك الطاقة، وحتسـني التقنيـات املسـتخدمة يف أعمـال التشـحيم والقطـع واحلفـر، ومـن         

سري استكشاف املوارد، وحتسني البىن التحتية، ومكافحة احلرائق، وحتديد املواقـع اجلغرافيـة،   أجل تي
  واملالحة، وتتبع القائمني بأعمال البحث واإلنقاذ.

واتَّفقـت اللجنــة علــى أنَّ الفوائــد العَرضــية لتكنولوجيـا الفضــاء متثِّــل حمرِّكــاً قويــا لالبتكــار     -٢٥
ــد العَرضــية       ــى الســواء وأنَّ الفوائ ــوجي والنمــو يف القطــاع الصــناعي وقطــاع اخلــدمات عل التكنول
 ساعدت علـى حتسـني تقـدمي اخلـدمات العامـة مـن خـالل حتـديث البنيـة التحتيـة لالتصـاالت وفـتح            

مستدامٍ يف صـناعة الفضـاء    منوٍّجماالت جديدة لالبتكارات العلمية والتكنولوجية، ومسحت بتحقيق 
العامليــة. واتَّفقــت اللجنــة أيضــاً علــى أنَّ هــذه الفوائــد العَرضــية ميكــن أن تســخَّر لتحقيــق أهــداف     

  اجتماعية واقتصادية إىل جانب أهداف التنمية املستدامة.
احلكومات واصلت وضع سياسـات وطنيـة تسـتهدف خصيصـاً نشـر      والحظت اللجنة أنَّ   -٢٦

تكنولوجيات الفضاء والترويج النشيط ملا هلذه التكنولوجيات من فوائد عَرضية مـن خـالل تبسـيط    
إجراءات التراخيص وإجراءات محاية امللكية الفكرية، بغية تيسـري ودعـم جهـود الشـركات الناشـئة      

  ة من تكنولوجيات الفضاء إىل األسواق.املستمد االرامية إىل إدخال منتجاهت
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واتَّفقت اللجنة على أنَّه ينبغي مواصلة الترويج لالستفادة من الفوائد العَرضـية لتكنولوجيـا     -٢٧
الفضاء، ألهنا ساعدت علـى اسـتحداث تكنولوجيـات مبتكـرة يف قطاعـات أخـرى، ممَّـا أفضـى إىل         

  املعيشة. النهوض باالقتصادات الوطنية وأسهم يف حتسني مستوى
  


