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 اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية
 الدورة الثالثة والعشرون

 2020حزيران/يونيه  12-8جنيف، 
 )ب( من جدول األعمال املؤقت3البند 

استكشاف تكنولوجيات الفضاء من أجل التنمية املستتدامة ومنتا ا التعتاون   
 الدويل يف جمال البحوث يف هذا السياق

 تقرير األمني العام  
 تعديل  

لة:   فيما يلي نص الفقرات االستهاللية من الفصل األول بصيغته املعدَّ
 انت منن أنا ا اهسنهام بصنوبا مباأنراتنطوي العلوم والتكنولوجيات والبياانت الفضائية على إمكا -4

أو غننم مباأننرا ي  قيننا هينن  األانندا  اهمائيننة  وتضننمل علننوم الفضننا  لصصننات علميننة تقننوم علننى 
  استكضا  الفضا  ودباسة الظواار الطبيعية واألجسام الفيزايئينة ي الفضنا  ارنابجي، فضنال  عنن لصصنات

 ة الفضا ، وطب الفضا ، وعلم األحيا  ارابجية كثما  ما يستعان هبا مثل علم الفلك، واندس
وتعنناجل ةننننة اسنننتضدام الفضننا  ارنننابجي ي األغنننراا السنننلمية، بودننفها اي نننة األمنننم املت ننندا  -5

الرئيسية للتعاون الدويل ي جمال الفضا ، مسالة استضدام تكنولوجيا الفضا  ألغراا التنمينة املسنتدامة 
 ( ST/SGB/2020/1الفضا  ارابجي )انظر  معاةة أاملة، وييسراا مكتب أؤون

، اللجنة إىل موادلة وض  جدول أعمال وخطة تنفيذ 73/6ودعت اةمعية العامة، ي قراباا  -6
 ل مننن أجننل تعزيننز اسننتضدام الفضننا  كم ننري بئيسنني لت قيننا أانندا  التنميننة املسننتدامة2030خطننة لالفضننا  

 معينة العامنة بنتنائع أعمنال اللجننة لكني تنظنر فيهنا اةمعيننةومسناام فيهنا لصناي هين  البلندان، وإىل تزويند اة
 ي دوبهتا ارامسة والسبعني 

 ويُضاب بتكنولوجيات الفضا  ي كثم منن السنياقات إىل الردند السناتلي لنوبا، واالتصناالت -7
السننناتلية، والت ديننند السننناتلي للمواقننن   وُيسنننتعان بعلنننوم وتكنولوجينننات الفضنننا  ي أغنننراا أننن  منهنننا 
تكنولوجيات التنبؤ ابلطقس، اليت تضنمل االستضنعاب عنن بُعند، والننظم العاملينة لت ديند املواقن ، والننظم 

   (2)الساتلية للبث التلفزيوين واالتصاالت، فضال  عن جماالت علمية مثل علم الفلك وعلوم األبا
__________ 

  )فيينا(  2018، التقرير السنوي لعام 2019مكتب األمم املت دا لضؤون الفضا  ارابجي،   (2)
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 وفيما يلي نص الفرع دال من الفصل الراب  بصيغته املعدلة:  
توادل االستثماب ي اآلليات املتعددا األطرا  من أجنل التقاسنم الفعنال لبيناانت  ميكن للبلدان أن -66

وميكننن هننذ   بدنند األبا واألدننول الرقميننة )مثننل مننالة تعلننم اآللننة( واملنتجننات اةغرافيننة املكانيننة املضننتقة 
 م مننن اوكومنناتاآلليننات أن تعننزَّا يواأيننا أو وكنناالت دوليننة وينصننات إقليميننة وأن تسننتفيد مننن النندعم املقنند

 الوطنية ووكاالت الفضا  التابعة ها 
 وةنننة اسننتضدام الفضننا  ارننابجي ي األغننراا السننلمية انني اننوب اهدابا العامليننة ألنضننطة الفضنننا  -67

 ( A/AC.105/1137ارابجي )انظر 
وينفننذ مكتننب أننؤون الفضننا  ارننابجي بننرانمع األمننم املت نندا السننتضدام الفضننا  ارننابجي ي  -68

الفضننا  ارننابجي واسننتضدامه ي األغننراا  األغننراا السننلمية وميثننل األمننم املت نندا ي تعزيننز استكضننا 
   (63)السلمية، وال سيما لصاي البلدان النامية

ويضكل امليثاق الدويل بضان الفضا  والكنواب  الكن م مثناال  للتعناون العناملي النذي تتنا  منن  -69
ول أدنن خاللننه البينناانت السنناتلية السننتضدامها ي إدابا الكننواب   ويتنني  امليثنناق، مننن خننالل اةمنن  بننني

بدد األبا املتاتية منن تتلنف وكناالت الفضنا ، تنسنيا املنوابد وارن ات منن أجنل االسنتجابة السنريعة 
   (64)واالت الكواب  الك م، وابلتايل مساعدا سلطات اوماية املدنية واهي ات اهنسانية الدولية

ص منتجنننات وعلنننى نطننناق منظومنننة األمنننم املت ننندا، تُبنننذل جهنننود لتقاسنننم البيننناانت أو اسنننتضال -70
، ي وخنندمات بياانتيننة ابلتعنناون منن  النندول األعضننا   وينفننذ مكتننب األمننم املت نندا لضننؤون الفضننا  ارننابجي

سننياق اةهننود الننيت يبننذها مننن أجننل تقاسننم بينناانت بدنند األبا، مبننادبا الكننون املفتننو ، الننيت الننذاا 
بينناانت علننوم الفضننا  عننن طريننا ابلضننراكة منن  إيطاليننا، مننن أجننل تعزيننز إلحننة وإبننراا البينناانت الفلكيننة و 

اهنرتنت ابتباع املعايم املتفا عليها دوليا   وإضافة إىل للك، تنفذ املنظمة العاملينة لوبدناد اةوينة، عنن 
طريننا برانجمهننا الفضننائي، طائفننة واسننعة مننن األنضننطة وتعمننل كجسننر بننني مضننغلي السننواتل واملسننتفيدين 

توافر البياانت والنواتع الساتلية املتعلقة ابلطقس واملناخ وامليا   سعيا  إىل اهد  الضامل املتمثل ي تعزيز
   (65)والتطبيقات لات الصلة واستضدامها على نطاق واس  من جانب أعضا  املنظمةل

وميكن للمجتم  الدويل أن يوادل االستثماب ي التعناون املتعندد األطنرا  ي الب نث العلمني  -71
ن ي التعليم وبنا  القدبات على الصعيد العاملي  ومنن األمثلنة علنى للنك تكنولوجيات الفضا  والتعاو  وتطوير

 احملطننة الفضننائية الدوليننة وغماننا مننن اةهننود الدوليننة التعاونيننة املتعلقننة ابلب ننث، وا لننس النندويل لتعلننيم
نظمننة الطننالب، واملضتنن  االفرتاضنني للتنندبيب والتثقيننف ي جمننال األبدنناد اةويننة السنناتلية الننذي أنضنناته امل

 العاملية لوبدناد اةوينة وفرينا التنسنيا املعنا بسنواتل األبدناد اةوينة  ويضناب أخنما  إىل اال ناد اةنامعي
للهندسة الفضائية الذي يدعم أنضطة إمائية عملية متصلة ابلفضا ، ال سيما علنى املسنتوم اةنامعي، تضنمل 

 البيكوية وتطويراا وتصنيعها وإطالقها وتضغيلها  مثال  تصميم الصوابيخ والسواتل امليكروية أو النانوية أو

__________ 

 ؛ الودننول إىل الفضننا (http://unoosa.org/oosa/en/ourwork/psa/index.html بننرانمع التطبيقننات الفضننائية )انظننر (63)
؛ اللجنننة الدوليننة املعنيننة (http://unoosa.org/oosa/en/ourwork/access2space4all/index.html للجمينن  )انظننر

الفضا  ألاندا  ؛ و (http://unoosa.org/oosa/en/ourwork/icg/icg.htmlابلنظام العاملي لسواتل املالحة )انظر 
   (http://unoosa.org/oosa/en/ourwork/space4sdgs/index.html التنمية املستدامة )انظر

  املرج  نفسه  (64)

(65) A/AC.105/1179   
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 ومنننن بنننني املبنننادبات األخنننرم للمجتمننن  الننندويل مبنننادبا مضنننرتكة بنننني اللجننننة املعنينننة بسنننواتل -72
األبا، والفريا املعا بردد األبا، وةنة خ ا  األمنم املت ندا املعنينة ردابا املعلومنات اةغرافينة  بدد

ي، ترمي إىل تعزيز اةهود التعاونية ينا دندم تسنضم تكنولوجينات الفضنا  على الصعيد العامل املكانية
 لت قيا األادا  اهمائية 

    


