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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية
  الدورة الثانية والستون

        ٢٠١٩حزيران/يونيه  ٢١-١٢فيينا، 
      مشروع التقرير    
      الفصل الثاين    
      التوصيات والقرارات    

    الفضاء والتنمية املستدامة  -دال  
، وفقًا لقرار اجدول أعماهلمن  "بند املعنون "الفضــاء والتنمية املســتدامةالنظرت اللجنة يف   -١

  .٧٣/٩١اجلمعية العامة 
مال ممثِّلو  -٢ جدول األع ند من  هذا الب طار  يا  كل من وتكلَّم يف إ ملان ــــــي وأ االحتاد الروس

 املتحدة واليابان. وإندونيسيا وإيطاليا وباكستان وجنوب أفريقيا والصني وفرنسا وكندا والواليات
  وأثناء التبادل العام لآلراء، ألقى ممثِّلو دول أعضاء أخرى أيضًا كلمات تتعلق هبذا البند.

  واستمعت اللجنة إىل العروض اإليضاحية التالية يف إطار هذا البند: -٣
  مه ممثل شيلي؛التنمية الفضائية من اجلنوب"، قدَّ دفع: ٢٠٢٠"قمة الفضاء األوىل  (أ) 
  مته ممثلة الصني؛"فضاء الصني: حتقيق أهداف التنمية املستدامة"، قدَّ (ب) 
"املنتدى الرفيع املستوى املشترك بني األمم املتحدة وأملانيا: سبيل املضي قدما بعد  (ج) 

  مه ممثل أملانيا؛، قدَّ"‘٢٠٣٠الفضاء ’وخطة  ٥٠اليونيسبيس+
تطبيقات المشـــــروع  - ألغراض إدارة الكوارث واملخاطر"عمليات رصـــــد األرض  (د) 

ضائية لرصد األرض من أجل االستجابة يف حاالت الطوارئ وختفيف أخطار الكوارث  ) SPEAR(الف
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املتحدة الســـتخدام املعلومات الفضـــائية يف إدارة الكوارث واالســـتجابة يف   برنامج األمميدعم  وكيف
  مه ممثل أملانيا؛"، قدَّحاالت الطوارئ

اليت تســاعد األرض  "املؤســســة الفضــائية الســويدية تســتفيد من الفرص االبتكارية )ـ(ه  
  مه ممثل السويد؛على االنتفاع من الفضاء"، قدَّ

"تقارب البيانات واملعلومات املستمدة من الفضاء مع الذكاء االصطناعي املستند  (و)  
مه املراقب عن سالسل كتل البيانات من أجل التنمية املستدامة"، قدَّتقنية إىل الشبكة العصبية ومع 
  منظمة كانيوس الدولية.

اهلام الذي تؤديه علوم وتكنولوجيا الفضـــــاء وتطبيقاهتا يف وكررت اللجنة تأكيدها للدور  -٤
ستدامة لعام  ستدامة؛٢٠٣٠تنفيذ خطة التنمية امل سبة ألهداف التنمية امل سيما بالن ويف تنفيذ  ، وال 

نــداي للحــد من خمــاطر الكوارث للفترة  ــــــِ ويف وفــاء الــدول األطراف  ؛٢٠٣٠-٢٠١٥إطــار س
  اتفاق باريس بشأن تغيُّر املناخ. جتاههتا بالتزاما

يةالفضـــــــاء تكنولوجيا  بقيمةونوَّهت اللجنة  -٥ يانات  ،والتطبيقات الفضـــــــائ وكذلك الب
بالنســبة للتنمية املســتدامة، مبا يشــمل االســتفادة منها يف حتســني  ،واملعلومات املســتمدَّة من الفضــاء

، تلك الســـياســـات والربامج الحقًاوتنفيذ  صـــوغ الســـياســـات وبرامج العمل املتَّصـــلة حبماية البيئة
وإدارة األراضـــــي واملياه، والتنمية احلضـــــرية والريفية، والنُُّظم اإليكولوجية البحرية والســـــاحلية، 

وتغيُّر املناخ، واحلد من أخطار الكوارث والتصـــدِّي للطوارئ، والطاقة، والبىن  والرعاية الصـــحية،
التحتية، واملالحة، والرصــــد الســــيزمي، وإدارة املوارد الطبيعية، والثلوج واألهنار اجلليدية، والتنوُّع 

  البيولوجي، والزراعة، واألمن الغذائي.
لدول عن اجلهود الرامية إىل حتقيق تكامل وأحاطت اللجنة علمًا باملعلومات اليت قدمتها ا -٦

األنشـــطة القطاعية على املســـتوى الوطين واإلقليمي والدويل وإدراج البيانات واملعلومات اجلغرافية 
 املكانية املستمدة من الفضاء يف مجيع عمليات وآليات التنمية املستدامة.

إجراءاهتا وبراجمها الرامية إىل زيادة وأحاطت اللجنة علمًا باملعلومات اليت قدَّمتها الدول عن  -٧
  فوائد تطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء يف تلبية االحتياجات اإلمنائية.لاملجتمع  إدراك وفهم

رتياح العدد الكبري من أنشــــــطة التواصــــــل املنفَّذة على الصــــــعيد مع االوالحظت اللجنة  -٨
ــــــتخدام تطبيقات علوم اإلقليمي من أجل بناء القدرات من خالل التعليم والتدر يب يف جمال اس

ــــــتدامة. والحظت اللجنة مع التقدير الدور الذي تؤدِّيه  وتكنولوجيا الفضــــــاء لتحقيق التنمية املس
املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضــــاء، املنتســــبة إىل األمم املتحدة، يف تدريس املواد 

  ذات الصلة بالفضاء.
 علىأنَّ اللجنة ينبغي أن تواصــــل إجياد الفرص من أجل مســــاعدة الدول األعضــــاء وُرئي  -٩

تعزيز قدراهتا وتعاوهنا املؤسسي فيما يتَّصل باستخدام تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية املستدامة 
ساندة من املجتمع الدويل يف املعلى خمتلف مستويات التعاون، وأنَّ هناك حاجة إىل احلصول على 

مي الدعم التقين إىل البلدان النامية وتوفري املوارد الكافية لنقل املعارف وبناء القدرات فيما يتعلق تقد
  بتكنولوجيا الفضاء.
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اعتماد ســياســات البيانات املفتوحة مفيد لترويج اســتخدام البيانات والتطبيقات  أنَّوُرئي  -١٠
  واالقتصادية.  الفضائية من أجل حتقيق أهداف التنمية االجتماعية

    
    راهنةضية لتكنولوجيا الفضاء: استعراض احلالة الالفوائد العر  -هاء 

نظرت اللجنة يف بند جدول األعمال املعنون "الفوائد الَعَرضــــــية لتكنولوجيا الفضـــــــاء:  -١١
  .٧٣/٩١اجلمعية العامة استعراض احلالة الراهنة"، وفقًا لقرار 

  وتكلم يف إطار هذا البند من جدول األعمال ممثال كل من إيطاليا والواليات املتحدة. -١٢
ـــه ميكن االطالع على  -١٣ ـــة  Spinoff 2019املنشــــــور املعنون وُذكر أن ـــد الَعَرضــــــي (الفوائ
سا) التابعة للواليات املتحدة املقدَّم من ،)٢٠١٨ لعام ضاء (نا ، اإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والف

سا إلصداريف موقع االنترنت التابع لتلك الوكالة.  سلة  هاوأعربت اللجنة عن امتناهنا لوكالة نا سل
 املعقودةاليت تتاح أعدادها للوفود كلَّ عام منذ الدورة الثالثة واألربعني للجنة،  Spinoffمنشـــورات 

  .٢٠٠٠يف عام 
ضــــاء تتيح إمكانية كربى للتنمية واتفقت اللجنة على أن الفوائد العرضــــية لتكنولوجيا الف -١٤

الفوائد  تلكواتَّفقت أيضــــًا على أنَّ املســــتمرة يف القطاع الصــــناعي، فضــــال عن توفري اخلدمات. 
  قتصادية وأهداف التنمية املستدامة.االو جتماعيةالهداف ااألالَعَرضية ميكن أن ُتسخَّر لتحقيق 

الدول عن ممارساهتا الوطنية بشأن استخدام وأحاطت اللجنة علمًا باملعلومات اليت قدَّمتها  -١٥
يا الفضــــاء مبشــــاركة جهاٍت فاعلٍة خمتلفٍة، مبا يف ذلك القطاع اخلاص جالفوائد الَعَرضــــية لتكنولو

ظهور شــراكات مثمرة وتعلم متبادل بني القطاع اخلاص واألوســاط األكادميية، وهو ما أفضــى إىل 
  .العمومية والتعليمواملنظمات احلكومية الدولية ومؤسسات البحث 

الصــــــحة  مثلوأحاطت اللجنة علمًا باالبتكارات املســــــتحدثة يف جماالت علمية عديدة،  -١٦
والطب والبيئة والتعليم واالتصاالت والنقل وطب األسنان والسالمة والبيولوجيا والكيمياء وعلوم 

وأحاطت اللجنة علمًا أيضـــــا بالتطبيقات العملية اليت تفيد املجتمع، مثل اســـــتخدام أدوات  املواد.
ونظريات اهلندســة الربجمية املعزَّزة من أجل حتســني عمليات التســويق اآلين على اإلنترنت، وكذلك 

ستح صغَّرة اليت ا ستخدام املرافق الترفيهية امل صحة العامة الناتج عن ا دثت لغرض األثر املفيد على ال
  استخدامها يف حمطة الفضاء الدولية.

من الفوائد الَعَرضـــية لتكنولوجيا الفضـــاء،  لالنتفاعواتَّفقت اللجنة على مواصـــلة الترويج  -١٧
يسهم يف حتسني نوعية  مباألهنا تنهض باالقتصادات من خالل إنتاج تكنولوجيات مبتكرة جديدة، 

 حياة البشر.
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