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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية   

  الدورة الثالثة واخلمسون
      ٢٠١٠يونيه /حزيران ١٨- ٩فيينا، 

      مشروع التقرير  
      الفصل الثاين  
      التوصيات والقرارات  

      استعراض احلالة الراهنة: الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء - هاء 
: الفوائـد العرضـية لتكنولوجيـا الفضـاء    "ول األعمـال املعنـون   نظرت اللجنة يف بند جد  -١

   .٦٤/٨٦، وفقاً لقرار اجلمعية العامة "استعراض احلالة الراهنة
كــل مــن أملانيــا والصــني واهلنــد والواليــات املتحــدة    ممثلــوم يف إطــار هــذا البنــد وتكلّــ  -٢

  .واليابان
   :واستمعت اللجنة إىل العروض اإليضاحية التالية  -٣

ــة الستكشــاف الفضــاء اجلــوي   "  )أ(   ــة الياباني ، "برنــامج التعــاون الصــناعي للوكال
  قدمه ممثل اليابان؛

تكنولوجيــات اإلدارة الوطنيــة للمالحــة اجلويــة والفضــاء بالواليــات املتحــدة  "  )ب(  
  ، قدمه ممثل الواليات املتحدة؛"لفائدة البشرية قاطبة): ناسا(
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التعـاون اإلقليمـي يف ميـدان    : امس املعـين بالفضـاء  مؤمتر القارة األمريكية اخلـ "  )ج(  
  .، قدمه ممثل إكوادور"الفضاء لتعزيز األمن والتنمية البشرية؛ اآلفاق املستقبلية

ــة نشــرة     -٤ ــة     Spinoff 2009وأُتيحــت للجن ــة للمالحــة اجلوي ــها اإلدارة الوطني ــيت قدمت ال
  .التابعة للواليات املتحدة) ناسا(والفضاء 

لجنة علما باملعلومات اليت قدمتها الـدول بشـأن ممارسـاا الوطنيـة املتعلقـة      وأحاطت ال  -٥
بالفوائــد العرضــية لتكنولوجيــا الفضــاء، الــيت أفضــت إىل اعتمــاد ابتكــارات مفيــدة يف شــىت          
اــاالت العلميــة والعمليــة للمجتمــع املــدين، مثــل الطــب والبيولوجيــا والكيميــاء وعلــم الفلــك  

  .لنقل الربي ومكافحة احلرائق ومحاية الطبيعة والطاقةوالزراعة والطريان وا
ــا        -٦ ــا الفضــاء تشــكِّل حمركــا قوي ــد العرضــية لتكنولوجي ــة علــى أن الفوائ واتفقــت اللجن

ــى الســواء وميكــن        ــوجي والنمــو يف القطــاع الصــناعي وقطــاع اخلــدمات عل لالبتكــار التكنول
، ويف تطـوير الـبىن التحتيـة الوطنيـة     االنتفاع من تطبيقهـا يف حتقيـق أهـداف اجتماعيـة وإنسـانية     

  .لالتصاالت ويف مشاريع أخرى دف إىل حتقيق هدف التنمية املستدامة
واتفقت اللجنة على أنه ينبغي الترويج للفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء ألـا تعـزز     -٧

   .ياةالتكنولوجيات االبتكارية، وتسهم بذلك يف النهوض باالقتصادات وحتسني نوعية احل
جنحـت يف إشـراك القطـاع اخلـاص      قد والحظت اللجنة أن حكومات الدول األعضاء  -٨

   .واألوساط األكادميية يف مشاريع شىت تتعلق بالفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء
ــد يف دورــا الرابعــة واخلمســني يف عــام        -٩ ــة علــى مواصــلة النظــر يف البن واتفقــت اللجن

٢٠١١. 
   

    تمعالفضاء وا -واو 
، وفقـا لقـرار اجلمعيـة    "الفضـاء واتمـع  "نظرت اللجنة يف بند جدول األعمال املعنون   -١٠

  ."الفضاء والتعليم"زت اللجنة مناقشاا على موضوع وركّ .٦٤/٨٦العامة 
م يف إطار هذا البند ممثلو كل مـن اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة واجلمهوريـة العربيـة       وتكلّ  -١١

ــني ــورية والصـ ــ السـ ــة(زويال ـوفنـ ــة-مجهوريـ ــد  ) البوليفاريـ ــا واهلنـ ــا ونيجرييـ ــدا وكولومبيـ وكنـ
كمـا أدىل ممثلـو دول أعضـاء أخـرى بكلمـات متصـلة ـذا البنـد          .والواليـات املتحـدة واليابـان   
  .اليونسكووأدىل بكلمة أيضا املراقب عن  .خالل التبادل العام لآلراء

  :ليةواستمعت اللجنة إىل العروض اإليضاحية التا  -١٢
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، "سياسـات الفضـاء ومؤسسـاته    جمـال  برنامج شـهادة املاجسـتري اإليطـايل يف   "  )أ(  
  قدمه ممثل إيطاليا؛

  ، قدمه ممثل كندا؛"مسائل الفضاءيف تثقيف الطالب الكنديني "  )ب(  
ــاء"  )ج(    :مســائل الفضــاء يف  التثقيــفخــالل  يف عقــول الشــباب مــن الســالم  بن

جمـال  يف  ،لتابع للوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلـوي ا ،مركز التعليم الفضائي اتمسامه
  ، قدمه ممثل اليابان؛"التنمية البشرية

، "جتربة الواليات املتحـدة : السواتل البيئية العاملة من استخدام مخسون عاما"  )د(  
  قدمه ممثل الواليات املتحدة؛

، قدمــه ممثــل "يف اهلنــد األنشــطة الوصــولة الدوليــة : التعلــيم يف جمــال الفضــاء "  )ه(  
  اهلند؛

ــم الفلــــك "  )و(   ــة لعلــ ــنة الدوليــ ــراف  : ٢٠٠٩ الســ ــازات واإلرث واستشــ اإلجنــ
  اليونسكو؛ املراقب عن، قدمه "املستقبل
مـن منظـور طـالب اجلامعــات    مســامهات : ٢٠٠٩ لعـام  مـؤمتر جيـل الفضـاء   "  )ز(  

  .االستشاري جليل الفضاء قدمه املراقب عن الس ،"قطاع الفضاء واملهنيني الشباب يف
وأحاطت اللجنة علما باملعلومات اليت قدمتها الدول عن أنشطتها وبراجمها الراميـة إىل    -١٣

حفز اهتمـام الشـباب مبيـدان الفضـاء مـن خـالل توعيتـهم بأمهيـة علـوم الفضـاء وتكنولوجياتـه            
  .وتطبيقاته وضرورا

ــة علــى أن مــن الضــروري للــدول أن ت     -١٤ ــربامج   واتفقــت اللجن كفــل باســتمرار كــون ال
 يسـتفيد التعليمية املتعلقة بالفضاء مناسبة للشباب، وأن تتعاون تعاونا وثيقا يف هذا اال لكـي  

الشــباب مــن فهــم الصــالت القائمــة بــني الــدول والتحــديات الــيت تواجههــا البشــرية حاضــرا      
  .ومستقبال

١٥-  ــا اســتخدامات تطبونو تمــع، هــت اللجنــة بالفائــدة الــيت تعــوديقــات الفضــاء علــى ا
يف  ، وذلـك وبتزايد استخدامها يف البلـدان الناميـة باعتبارهـا أدوات لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة      

  .التطبيب عن بعد والقضاء على احملاصيل غري املشروعة وختطيط األراضي مثل جماالت
الســعي إىل  والحظــت اللجنــة الــدور اهلــام للتعلــيم يف جمــال الفضــاء يف إهلــام الطــالب    -١٦

التخصص يف جماالت العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات، وتعزيز القـدرات الوطنيـة يف   
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ميادين العلوم والصناعة، ويئة املزيـد مـن فـرص التعلـيم باالسـتعانة بتكنولوجيـات الـتعلم عـن         
  .م اإللكتروينبعد، مثل التعليم عن بعد والتعلّ

وكاالت الفضاء ومؤسسات التعلـيم الوطنيـة واملنظمـات     والحظت اللجنة بارتياح أن  -١٧
ــة تــ  ــاملي   ،منظِّالدولي ــى الصــعيد الع ــال      ،عل ــة األطف ــربامج لتوعي ــن األنشــطة وال ــددا كــبريا م ع

والشباب وعامة الناس مبنافع علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع األطفال علـى النظـر يف اتبـاع    
  .مسار مهين يف ميداين الرياضيات والعلوم

 ٤والحظت اللجنة أن أسبوع الفضاء العاملي، الـذي يحتفـل بـه سـنويا يف الفتـرة مـن         -١٨
يف تطـوير التعلـيم    يسـهم ، ٥٤/٦٨أكتوبر، عمال بقـرار اجلمعيـة العامـة    /تشرين األول ١٠إىل 

   .وتوفري فرص هامة لتوعية الشباب وعامة الناس مبنافع علوم وتكنولوجيا الفضاء
 ٢٠٠٩، عــام ٦٢/٢٠٠اجلمعيــة العامــة قـد أعلنــت، يف قرارهــا   والحظـت اللجنــة أن   -١٩

سنة دولية لعلم الفلك، وأن عددا من الدول استخدم تلك السنة الدولية لتسـليط الضـوء علـى    
 .توثيـق التعـاون الـدويل علـى تـوفري التعلـيم يف جمـال الفضـاء        وأمهية علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء    

قبيل تكريس مواقع وطنية علـى اإلنترنـت هلـذا احلـدث      وأُفيد بعدد من املبادرات الناجحة، من
ــة       وإصــدار براجميــات وأعــداد خاصــة مــن اــالت العلميــة مــن أجلــه وتقــدمي بــرامج تليفزيوني
وإصدار طوابع وإقامة مسابقات للملصقات وتنظـيم عـدة مبـادرات منسـقة بـني الشـركاء مـن        

  .الدوائر احلكومية واألكادميية واتمع املدين
حظت اللجنة األنشطة املضطلع ا علـى الصـعيد اإلقليمـي يف جمـال بنـاء القـدرات       وال  -٢٠

  .من خالل التعليم والتدريب على تطبيق علوم وتكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية املستدامة
والحظت اللجنة مع التقدير الدور الذي تضـطلع بـه املراكـز اإلقليميـة لتـدريس علـوم         -٢١

   .يف جمال تدريس علوم الفضاء ،ملنتسبة إىل األمم املتحدةوتكنولوجيا الفضاء، ا
ــيم          -٢٢ ــة يف جمــال التعل ــه حمطــة الفضــاء الدولي ــذي تضــطلع ب ــدور ال ــة ال والحظــت اللجن

   .والوصول إىل األوساط التعليمية يف خمتلف أرجاء العامل
عــاملي  وذُكــر أن اللجنــة وهيئاــا الفرعيــة مــا فتئــت تــؤدي دورا هامــا يف تــوفري إطــار    -٢٣

يف تنسـيق جهـود بنـاء القـدرات، علـى       على حنـو منـتظم، وكـذلك    خلربات واملعلوماتالتبادل 
   .٥٩/٢النحو املبين يف خطة عمل اللجنة اليت وافقت عليها اجلمعية العامة يف قرارها 

بشـأن طائفـة مـن املبـادرات املتعلقـة بـالتعليم يف        واخلـربات وذُكر أن تبادل املعلومـات    -٢٤
الفضاء يتسم باألمهيـة وينبغـي اسـتمراره، ولكـن سـيكون مـن املفيـد أيضـا تركيـز جهـود           جمال 
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يكون هلا أثر أكرب على تعزيـز التعلـيم يف    ميكن أناللجنة على بضع جماالت حمددة ذات أولوية 
التحديات اليت تواجههـا الـدول يف توسـيع وتعزيـز      تبادل املعلومات عنجمال الفضاء، من قبيل 

   .عليم يف جمال الفضاءأنشطة الت
وبنــاء علــى التوصــية الــيت قــدمها الفريــق العامــل اجلــامع يف الــدورة الســابعة واألربعــني    -٢٥

، اتفقـت  )٩، الفقـرة  ١، واملرفـق  ٥٥، الفقـرة  A/AC.105/958(للجنة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة    
وتكنولوجيــا  اللجنــة علــى النظــر يف مســألة تشــجيع زيــادة مشــاركة الشــباب يف ميــدان علــوم   

   ."الفضاء واتمع"الفضاء يف إطار بند جدول أعمال اللجنة املعنون 
يف دورـا الرابعـة   " الفضـاء والتعلـيم  "واتفقت اللجنة على مواصـلة النظـر يف موضـوع      -٢٦

  .، بالنظر إىل أمهية هذا املوضوع٢٠١١واخلمسني، يف عام 
    

    الفضاء واملياه - زاي  
، وفقـا لقـرار اجلمعيـة    "الفضـاء وامليـاه  "جـدول األعمـال املعنـون     نظرت اللجنة يف بنـد   -٢٧

   .٦٤/٨٦العامة 
وتكلم يف إطار هـذا البنـد ممثلـو كـل مـن أملانيـا واجلمهوريـة العربيـة السـورية والصـني             -٢٨

كما أدىل ممثلو دول أعضاء أخـرى بكلمـات متصـلة ـذا البنـد خـالل التبـادل         .واهلند واليابان
  .العام لآلراء

أهداف البعثات والوضع الـراهن لسـاتل   " بعنوانعرض إيضاحي  واستمعت اللجنة إىل  -٢٩
  .، قدمه ممثل اليابان")IBUKI( رصد غازات االحتباس احلراري

ويف سـياق املناقشـات، استعرضــت الوفـود األنشــطة الوطنيـة والتعاونيــة املتعلقـة بامليــاه        -٣٠
ــة   ــدمت أمثل ــة وجوانــب ال لحيــث ق ــربامج الوطني ــدويل يف هــذا   ل ــائي واإلقليمــي وال تعــاون الثن

  .الشأن
طائفــة واســعة مــن    يســاوره القلــق جــراء  والحظــت اللجنــة أن العديــد مــن الــدول       -٣١

علـى  ومـا يـنجم عنـه مـن أثـر      بـني شـح امليـاه،     واليت تتراوحالتحديات اجلسيمة املتعلقة باملياه، 
خطــرا يشــكل  ممــاانات والتــدمري، الفيضــ يســببالســكان وإنتــاج الغــذاء، وفــيض امليــاه، الــذي 

    .التنمية املستدامة للمجتمع البشري يهدد جسيما
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والحظت اللجنة أن البيانات املستمدة من الفضاء تستخدم استخداما واسـعا يف إدارة    -٣٢
دورا فعليــا يف معاجلــة معظــم املســائل املتعلقــة   تــؤديامليــاه وأن تكنولوجيــا الفضــاء وتطبيقاتــه  

  .باملياه
ــه مــن إمكانيــات       -٣٣ ــا الفضــاء وتطبيقات ــة مــا لتكنولوجي ــدةوالحظــت اللجن ــوفري  متزاي لت

 ووضـع معلومات تستفيد منـها البحـوث العلميـة يف املسـائل املتعلقـة بامليـاه، ودعـم إدارة امليـاه         
   .كفاءة استخدام املوارد املائية واستدامته من أجلالقرارات اختاذ السياسات و

ــة أيضــــ    -٣٤ ــت اللجنــ ــة    والحظــ ــتخدم، مقترنــ ــن أن تســ ــاء ميكــ ــا الفضــ ا أن تكنولوجيــ
ورصـد كـوارث    ،الـدورات املائيـة يف العـامل    مراقبـة بالتكنولوجيات غري الفضـائية، لإلسـهام يف   

وحتسـني دقـة التنبـؤات وصـدورها يف الوقـت       ،وختفيـف آثارهـا   الفيضانات واجلفاف والزالزل
  .املناسب

ــة علــى مواصــلة النظــر     -٣٥ ــد يف دورــا الرابعــة واخلمســني يف عــام   واتفقــت اللجن يف البن
٢٠١١.  
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