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 اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية
 الدورة الثالثة والعشرون

 2020آذار/مارس  27-23جنيف، 
 جدول األعمال املؤقت)ب( من 3البند 

استكشااااان لكنولوجيااااا  الاضااااام ألغااااراض التنميااااة املسااااتدا ة و نااااا     
 التعاون الدويل يف جمال البحوث يف هذا السياق

 لقرير األ ني العام  

 موجز  
َيستكشففففذ  فففقا التدويفففوذ لوَر تكنولوجيفففاس ال وفففاا ت تسفففويت وتففف   التنميففف  املسفففتدام   

الدويل ت جمفال وفوا ال وفااي ويعفوب تابيدفاس لعتفوو وتكنولوجيفا ال وفاا مفن ومنافَت التعاون 
منظففور يديفففا   فففداة التنميففف  املسففتدام ، افففا يشفففم، وفففمان األمففن ال فففقا  ، وا فففد مفففن  فففا و 

عفن  الكوارا، ومنت حدوا األزماس اإلنساني ، ورصد املوارل الابيعيف ، وا فد مفن ال دفو، فوف ا 
الف   لس  - ّت، التدويوذ مسامهَ  التاوراس التكنولوجي  املسفتدد  مفؤاواا االتصاالس والصح ي وحي

ولوَر التعففاون فيمففا صففب  صففحاب املصففتح   -إىل تدتففيت تكففاليف ااففتطداو تابيدففاس ال وففاا 
احملتيب والو نيب واإلقتيميب والدوليب ت تعزيز اافتيعاب التابيدفاس امل يفد  لا فداة اإلةا يف ، 

 لبتدان النامي يال ايما ت ا
إىل اافتموار وجفول قيفول و وجفف وفعف ت جمفال الدفدراس، افا ت  ويش  التدويفو  يوفاا  

ذلففق قتفف  الففوع  انففافت تكنولوجيففاس ال وففاا، وددوليفف  املففوارل املاليفف ، وال  ففواس التكنولوجيفف  
  ةا فففاا  واملهاريففف  ت جمفففال تافففويو تكنولوجيفففاس ال وفففاا واافففتطدامها وتكيي هفففاي وحيفففدل التدويفففو

وجمفففاالس فعالففف  ت جمفففال البحفففو العتمففف  الفففدويل املتعتفففا صتكنولوجيفففاس ال وفففاا مفففن اففف ل 
تسفتي  الوففوا عتفال حففاالس إفواليف  ملبففالراس تعاونيف  ىففل تو فز عتففال البحفو والتاففويوي ويذفف ز 
التدويو ت النهاي  اياااس واارتاتيدياس انجح  عتال الصفعيد الفو و واإلقتيمف  والفدويل مفن 

ا  ن تعففففزز تسففففط  تكنولوجيففففاس ال وففففاا لتحديففففا األ ففففداة اإلةا يفففف ي ويفففففذطَت  التدويففففو ىفففف ه
 ابقرتاحاس مددم  إىل الدول األعواا واجملتمت الدويلي

 

 E/CN.16/2020/3 األم  املتحد  

 Distr.: General جمللس االقتصادي واالجتماعيا 

13 January 2020 

Arabic 

Original: English 



E/CN.16/2020/3 

GE.20-00424 2 

  قد ة  
ااتفففارس التدنففف  املعنيففف  صتسفففط  العتففف  والتكنولوجيفففا ألرفففواب التنميففف ، ت لور فففا ال انيففف   -1

، مووفففوا تااتكشفففاة تكنولوجيفففاس ال وفففاا ألرفففواب 2019 اير/مفففايو والعشفففوين املعدفففول  ت 
التنميفففف  املسففففتدام  ومنففففافت التعففففاون الففففدويل ت جمففففال البحففففوا ت  ففففقا السففففيا ت ابعتبففففار   حففففد 

 ي2020-2019مواويعها ذاس األولوي  ت فرت  ما صب الدوراس 
 تشففوين ال ففا / 8و 7وعدففدس  مانفف  التدنفف  حتدفف  ندففا  ت فففرت  مففا صففب الففدوراس، ت  -2

، ت جنيفففف، مفففن  جففف، املسفففامه  ت يسفففب فهففف   فففقا املووفففوا ولعففف  التدنففف  ت 2019نفففوفم  
مداوالس لور ا ال ال   والعشويني ويستند  قا التدويو إىل ورق  املناقش  الف   عفد ا  مانف  التدنف ، 

الففف  افففا    فففا  واالافففتنتاجاس الففف  اتصفففت إليهفففا حتدففف  الندفففا ، ولراافففاس ا فففاالس الداويففف 
 ي(1) عواا التدن ، ومنشوراس ذاس صت ، ومصالر  اوى

و ذِعففّد التدويففو وفففا اليكفف، التففايلل يسففتعوب ال صفف، األول تابيدففاس ىففل لتكنولوجيففاس  -3
ال واا من منظور جماالس التنمي  املستدام ، اا يشم، وفمان األمفن ال فقا  ، وا فد مفن  فا و 

عففففن  سففففاني ، ورصففففد املففففوارل الابيعيفففف ، وا ففففد مففففن ال دففففو، فوفففف ا الكففففوارا، ومنففففت األزمففففاس اإلن
ت  االتصفففاالس والصفففح ي ويسفففت  ال صففف، ال فففا  الوفففوا عتفففال التافففوراس الففف  اافففتدّدس مفففؤاواا 

تكنولوجياس ال وفاا،  مفا يتنفاول  وجفف وفعف اافتطداو تكنولوجيفاس ال وفاا ألرفواب التنميف  
دويلي وحيفّدل ال صف، ال الفو األةفاجمل واجملفاالس ال عالف  املستدام  ت البتدان الناميف  وت السفيا  الف

لتبحففو العتمفف  الففدويل ت جمففال تكنولوجيففاس ال وففاا مففن افف ل تسففتي  الوففوا عتففال حففاالس 
إفواليففف  ملبفففالراس تعاونيففف  تو فففز عتفففال البحفففو والتافففويوي  مفففا ال صففف، الواصفففت فيسفففت  الوفففوا عتفففال 

اإلقتيمففف  والفففدويل مفففن ىففف ها  ن تعفففزز اياافففاس واافففرتاتيدياس انجحففف  عتفففال الصفففعيد الفففو و و 
تسفط  تكنولوجيففاس ال وففاا لتحديفا األ ففداة اإلةا يفف ي وت األاف ، تذدففداو ت ال صفف، ا ففام  

 اقرتاحاس لك  تنظو فيها التدن  واجملتمت الدويلي

 لكنولوجيا  الاضام وحتقيق أهدان التنمية املستدا ة -أوالا  
لبيففاانس ال وففا ي  عتففال إمكففاانس مففن ىفف ها اإلاففهاو تناففوا العتففوو والتكنولوجيففاس وا -4

صصور  مباىو   و ر  مباىو  ت يديا مجيت األ داة اإلةا ي ي وتشم، عتوو ال واا ختصصاس 
عتميفف  تدففوو عتففال ااتكشففاة ال وففاا ولراافف  الظففوا و الابيعيفف  واألجسففاو ال يزاي يفف  ت ال وففاا 

 فا م ف، عتف  ال تفق، و نداف  ال وفاا، و ف   مفا يسفتعان عفن ختصصفاس   ف اا  ا ارج ، فو ا 
 ال واا، وعت  األحياا ا ارجي ي

__________ 

ورلس املسفففامهاس مفففن حكومفففاس االيفففال الوواففف ، وال ازيففف،، وصتديكفففا، وصوتسفففواان، و يتنفففد، وتو يفففا، وجنفففوب  (1)
 فويديفا، و نففدا، ومدرشففدو، ومصففو، واملكسففيق، واملمتكفف  العوصيفف  السففعولي ، واملمتكفف  املتحففد  ل ياانيففا العظمففال 

ليفاابن، و فقلق مفن التدنف  االقتصفالي  واالجتماعيف  و يولندا الشمالي ، والنمسا، والفوالايس املتحفد  األمويكيف ، وا
آلافففففيا واحملفففففي  الفففففالة، ومنظمففففف  األرقيففففف  والزراعففففف  لامففففف  املتحفففففد ، وااليفففففال الفففففدويل ل تصفففففاالس السفففففتكي  
وال اتكي ، ومكت  األم  املتحد  لتحد مفن  فا و الكفوارا، وصفوانمغ األرقيف  العفامل ي ول  ف ا عتفال مجيفت 

  تد  الندا  املعدول  ت فرت  ما صب الدوراس، انظو الواث ا ا اص  و
https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=2232 ي 

 ي2019 يتول/ابتم   23ا ُّتت عتال مجيت املواقت الشبكي  املشار إليها ت  قا التدويو ت  م حظ ل

https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=2232
https://unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=2232
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ويذشففففار صتكنولوجيففففاس ال وففففاا ت   فففف  مففففن السففففياقاس إىل الوصففففد السففففاتت  لففففارب،  -5
واالتصفففاالس السفففاتتي ، والتحديفففد السفففاتت  لتمواقفففتي ويذسفففتعان صعتفففوو وتكنولوجيفففاس ال وفففاا ت 

عفد، والفنظ  العامليف  تنبؤ ابلادف ، الف  تشفم، االاتشفعار عفن صذ  رواب ىل منها تكنولوجياس ال
عن جماالس عتمي  م ، عت   لتحديد املواقت، والنظ  الساتتي  لتبو التت زيو  واالتصاالس، فو ا 

 ي(2)ال تق وعتوو األرب

 األ ن الغذائي والزراعة -ألف 
ت االصتكففار الزراعفف  والزراعفف  ا دي فف   حيففوايا  ميكففن لتكنولوجيففاس ال وففاا  ن تففؤلا لوراا  -6

 والزراعفف  الدقيدفف ي و ففان ااففتطداو تكنولوجيففاس ال وففاا ت الزراعفف  وإلار  املففوارل الابيعيفف  مدتصففواا 
إىل التكفففاليف املوت عففف  الففف   فففان  إىل حفففد  بففف  عتفففال البتفففدان املتددمففف ، و فففو ووفففت يوجفففت جز يفففاا 

اففففف  ،   ص الوصفففففول امل تفففففوص إىل البيفففففاانس ينافففففوا عتيهفففففا  فففففقا االافففففتطداوي وت السفففففنواس األ
اجل وافيففف  املكانيففف ، ونفففواتغ وافففدماس البيفففاانس، واف فففاب تكفففاليف مواففففا تكنولوجيفففا املعتومفففاس 
اجل وافيفف  املكانيفف ، ي يففَز اعتمففال تكنولوجيففاس ال وففاا ت مجيففت  يففاا العففان، ال اففيما ت البتففدان 

 ي(3)  البياانس امل توح النامي ، من ا ل مبالراس م ، مشووا مكع
وميكفففن لتمنتدفففاس وا فففدماس الزراعيففف  املعتمفففد  عتفففال تكنولوجيفففاس ال وفففاا  ن تكفففون  -7

لتفففوزاراس واإللاراس الزراعيففف  الو نيففف ، واملنظمفففاس الدوليففف ، واملفففزارعبي فعتفففال افففبي، امل فففال،  افففنداا 
جلويفف  الزراعيفف ، اففدماس ت تدففّدو املنظمفف  العامليفف  لارصففال اجلويفف ، مففن افف ل صوانجمهففا لارصففال ا

جمففال التنبففؤ ابلادفف  واجل ففاة إىل املففزارعب والوعففا  والصففيالين، مففن  جفف، تعزيففز التنميفف  الزراعيفف  
ي ف ففف  تو يفففا، تتفففي  مبفففالر  (4)املسفففتدام ، وزايل  اإلنتاجيففف  الزراعيففف ، واملسفففامه  ت األمفففن ال فففقا  

م، ت إلار  ااففتعمال األةففد  ونشففَو لتزراعفف  الدقيدفف  إعففداَل اففوا   وتابيدففاس تسففتع 2- سففاس
 ي(5)صور ااتتي  وصياانس يتيتي  ع  اإلنرتنت يست يد منها املزارعون

وعتففال الصففعيد الففو و، مففن ىفف ن التابيدففاس  ن تففدع  رصففد احملاصففي، مففن ال وففاا عففن  -8
 ويفا مصفالر متاحف  لتعمفوو ميكفن ا صفول مففن ا لفا عتفال صيفاانس افاتتي  واوارزميفاس صشفف ن 

،  وففففحت  ي فففف  2016ي فعتففففال اففففبي، امل فففال، ت عففففاو (6)تطداو األراوفففف  وال اففففاا األروففف ااففف
اإلحصففاااس الكنديفف   ول مكتفف  إحصففا   و ففو يسففتعيء عففن االاتدصففاا الزراعفف  صففنهغ قففا   

ي وت  ففقا الصففدل، تشففك، (7)عتففال ةففوذس االاتشففعار عففن صعففد ت إعففدال تدففديواس رتفف  احملاصففي،
احملاصي،  لا ا تتي  لتبتدان صصفور  مسفتدت  رصفد احملاصفي، وت عيف، اإلنفقار املنص  السحاصي  ملواقب  

املبكفففو ت جمفففال األمفففن ال فففقا   لون  ن توفففاو إىل االافففت مار ت تكفففاليف اإلنشفففاا والتشففف ي،ي 
صعمتيفف  املواقبفف ، واالاففتا ا، والتحتيفف،،  وتتفف لف املنصفف  مففن  رصعفف  مكففوانس فوعيفف  تتعتففا يديففداا 

 ي(8)وإصدار النشواس
__________ 

 )فيينا(ي 2018التدويو السنوا لعاو ، 2019مكت  األم  املتحد  لشؤون ال واا ا ارج ،  (2)
 مسامه  من منظم  األرقي  والزراع  لام  املتحد ي (3)
(4) A/AC.105/1179ي 
 حكوم  تو يايمسامه  من  (5)
قذدِّمت  م ت  من صن  ليش و مبولاي ت افيا  عمتيف  تشفاور إقتيمف  لتدنف  املعنيف  صتسفط  العتف  والتكنولوجيفا ألرفواب  (6)

 ي2019التنمي ، نذظِّمت عتال صعيد التدن  االقتصالي  واالجتماعي  آلايا واحملي  الالة ت آب/ رسا  
 (يhttps://marketplace.officialstatistics.org/earth-observations-for-official-statisticsمسامه  من حكوم   ندا )انظو  (7)
 ،   الميي  العتوو، الصبي‘األرب الوقمي ‘مسامه  من معهد االاتشعار عن صعد ومبالر   (8)

https://marketplace.officialstatistics.org/earth-observations-for-official-statistics
https://marketplace.officialstatistics.org/earth-observations-for-official-statistics
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وميكففففن لبيففففاانس رصففففد األرب  ن تففففدع  اجلهففففول اإلقتيميفففف  والدوليفففف  املبقولفففف  مففففن  جفففف،  -9
ااففففتهداة ال  ففففاس األ  ففففو عووفففف   اففففو انعففففداو األمففففن ال ففففقا  ي ويشففففّك، ااففففتطداو البيففففاانس 

ت الوصفففد ال عفففال لانتفففاس الزراعففف  مفففن اففف ل صواصفففِ  صيفففاانس  ر يسفففياا  املستشفففَعو  عفففن صعفففد عنصفففواا 
يكولوجيفف  الزراعيفف  العامليفف  والنظففاِو املتكامفف، إللار  معتومففاس مففوارل األراوفف  التفففاصعب املنففا ا اإل

ملنظم  األرقي  والزراع ي وتدع  عد  صتدان التدييمفاس والتنبفؤاس الدوليف  الدا مف  عتفال التابيدفاس 
ليفف ي ال وففا ي ، إمففا صصففور  مباىففو  مففن افف ل اجلهففول الو نيفف   و ت إ ففار ىففوا   مففت اجلهففول الدو 

فعتفففال افففبي، امل فففال، يتوفففمن التدويفففو الشفففهوا لفففوزار  الزراعففف  ت الفففوالايس املتحفففد  عفففن تدفففديواس 
العففوب والاتفف  الففزراعيب ت العففان توقعففاس عتففال صففعيد الففوالايس املتحففد  والعففان صشفف ن الدمفف  

 واألرز وا بوب ا شن  والبقور الزيتي  والداني

 التطبيقا  املتعلقة ابلصحة -ابم 
ت تعزيففز   ففداة الصففح   متزايففداا  ت السففنواس األافف  ،  لس تكنولوجيففاس ال وففاا لوراا  -10

العامليففففف ي ف ففففف  جمفففففاالس الصفففففح  العامففففف  والصفففففح  العامليففففف ، تفففففؤلا تعتفففففوو وتكنولوجيفففففا ال وفففففاا 
والتابيدففاس ال وففا ي ، اففا ت ذلففق رصففد األرب واالاتشففعار عففن صعففد، واالتصففاالس السففتكي  

ابلغ األمهي  ت لع  اختاذ الدواراس،  د املواقت والتتبُّت، والبحوا ال وا ي ، لوراا وال اتكي ، ويدي
 ي(9)ويسب ادماس الوعاي  والتعتي ، وتداص  اإلنقار املبكوت

وتذسفففتطدو املعتومفففاس املسفففتمد  مفففن تكنولوجيفففاس االاتشفففعار عفففن صعفففد لوصفففد األةفففاجمل  -11
انتشفار األمفواب، والتنبفؤ انفا ا ا افو، ويديفد املنفا ا  البي ي  املفؤرو  تاملفَففففففَووي ، وفه  العوام، 

ي فعتال ابي، امل ال،   ص نظاو لانقار املبكو ااتذعم، (10)ملكافح  األمواب ال  تتات  ختايااا 
ت ايا  مكافح  امل راي يدوو عتال البياانس اجل وافي  املكاني  ا ء عدل ا االس اجلديد  مفن 

، ااتذطدمت صيفاانس مسفتمد  مفن 2018ي وت عاو (11)حال  500 000صف  صتداا  28ت املوب 
اوات، اإللار  الو ني  لتم ح  اجلوي  وال وفاا )و الف  انافا( ت التنبفؤ ابلكفول ا ت الفيمن، صنسفب  

ي وإوفففففاف  إىل ذلفففففق، تسفففففتطدو منظمففففف  الصفففففح  العامليففففف  ةفففففاذس (12)ت املا ففففف  92لقففففف  صت فففففت 
قمي  الف  تتيحهفا الو الف  الياابنيف  الاتكشفاة ال وفاا لواف  افوا   لتمنفا ا الف  االرت اعاس الو 

يصع  الوصول إليها، من  ج، تن يق تداص  فعال  ألرواب مكافح  األمواب املعدي ، م ، ىت، 
 ي(13)األ  ال ت النيدو

لدافففففاا يعتمفففففد صصفففففور  حيويففففف  عتفففففال اافففففتطداو  ويشفففففك، جمفففففال الصفففففح  العامففففف  م فففففاالا  -12
ال يتدز  من البنيف   صاالس الساتتي  واالاتشعار عن صعدي وتشك، االتصاالس الساتتي  جزااا االت

__________ 

(9) A/AC.105/1179ي 
 مسامه  من حكوم  جنوب  فويدياي (10)
(11) Juma C, Harris WL and Waswa PB, 2017, Space technology and Africa’s development: The strategic 

role of small satellites, Faculty Research Working Paper Series No. 43, Harvard Kennedy Schoolي 

 مسامه  من حكوم  الوالايس املتحد ي (12)
ني تسفففتطدو صيفففاانس االرت فففاا عتفففال نافففا  واافففت ت راففف  افففوا   انتشفففار األمفففواب مسفففامه  مفففن حكومففف  اليفففااب (13)

 ,Hay SI, Tatem AJأترفف  االرت ففاا عتففال  اففول األماففار ولرجفف  ا ففوار  والو وصفف  ) املعديفف ، ومففول ذلففق جز يففاا 

Graham AJ, Goetz SJ and Rogers DJ, 2006, Global environmental data for mapping infectious 

disease distribution, Advances in Parasitology, 62:37–77ي) 
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التحتيففف  العامففف  لتمعتومفففاس الصفففحي ي وتشفففم، التابيدفففاس الو يسفففي  لتكنولوجيفففا السفففوات، ت  فففقا 
اجملفففال التابيففف  عفففن صعفففد، والوعايففف  الصفففحي  عفففن صعفففد، ونذظففف  مواقبففف  األمفففواب، وراففف  ا فففوا   

ي وإىل جانفف  رصففد األمففواب املففذففففعدي   و لعفف  الوصففول إىل الوعايفف  الابيفف  ت املواقففت (14)الصففحي 
النا يففففف ، ميكفففففن لتكنولوجيفففففاس ال وفففففاا  ن تتفففففي  إجفففففواا وفففففوا  بيففففف  يصفففففع  إجوا  فففففا ت صي ففففف  

فففففففففتاا ت صي(15) روي   ف  اجلاذصيف  ي فعتال ابي، امل فال، ميكفن لِبتافوراس ال وتفب العاليف  اجلفول  الف  ختذ
الصفف وي   ن تففدع  تصففامي  جديففد  أللويفف  موففال  لتسففو ان واألمففواب املعديفف  واألمففواب املتصففت  

 ي(16)صنم  ا يا 

 احلد  ن أخطار الكوارث و ن  األز ا  اإلنسانية -جيم 
متيففففون ىففففطت ت العفففان جففففواا الكففففوارا  1.3مدتففف،  2017-1998ىفففهدس ال ففففرت   -13

ص يففب مففن  4.4اجليوفيزاي يفف ،  مففا أترففو  ففق  الكففوارا ت ن فف  ال ففرت  املتصففت  ابملنففال والكففوارا 
ي (17)األىفففففطام مفففففنه  النفففففازحون  و املصفففففاصون  و املشفففففولون  و احملتفففففاجون إىل مسفففففاعد   ار ففففف 

ت االافففرتاتيدياس   امففاا  و صففبحت التابيدففاس التكنولوجيفف  املعتمفففد  عتففال عتففوو ال وفففاا عنصففواا 
احملتي  واإلقتيمي  والو ني  لتحد من  ا و الكواراي وعتال الصفعيد العفامل ، يشف  إ فار افينداا 

إىل  مهيف  تعزيفز إمكانيف  الوصفول إىل البيفاانس  2030-2015لتحد مفن  فا و الكفوارا لت فرت  
لوجيففاس اجل وافيفف  املكانيفف  املوروقفف  واالاففت ال  مففن املعتومففاس ال وففا ي  واملوقعيفف  مففن افف ل التكنو 

عففن معتومففاس رصففد األرب واملنففال الفف  يتيحهففا االاتشففعار عففن صعففد، لتعزيففز  وال وففا ي ، فوفف ا 
  لواس الدياس ومجت البياانس ويتيتها ونشو اي

ويساعد رصد األرب، الفقا يسفتعان فيفف ابلصفور السفاتتي  املستشفَعو  عفن صعفد و لواس  -14
ي  )م ، عواماس رصد التياراس احملياي  وقياس لرج  ا فوار  واملتوحف ، موقعي  ذاس تكنولوجيا عال

واحملافففاس األروفففي  لتسفففدي، نوعيففف  الفففواا وااا فففاس ميفففا  األمافففار  واحملافففاس السفففيزمي  لوصفففد 
الففزالزل  والسفففوات، البي يففف  املسفففتطدم  ت عمتيفففاس املسفف  األروففف  املندفففز  مفففن ال وفففاا  و جهفففز  

طدم  ملواقبففف  امعفففاس األةفففا( والايفففور(، ت ااتشفففعار  فففا و الكفففوارا السفففوانر والفففوالار املسفففت
ورصففد ا، ال اففيما فيمففا يتصفف، اصففالر ا اففور  الابيعيفف ، و وجففف التعففوب لت ر  ففاي فعتففال اففبي، 
امل ال، ااعدس التنبّفؤاس اجلويف  الدقيدف  واالتصفاالس املففذحسان  ت إلار  عمتيفاس اإلجف ا وإندفاذ 

ي وإوفاف  إىل ذلفق، مفا فت فت (18)2017   عاصف  احملفي  األ تسف  ت عفاو األرواص ا ل موا
البتففدان املعووفف  ملطففا و األعاصفف ، م فف، صففن  ليش والنففد، تسففت مو ت اففدماس األرصففال اجلويفف  
ا دي فف ، إللافففال يسففيناس عتفففال نظففف  اإلنففقار املبكفففو وامل جفففا املسففتطدم  ت حالففف  األعاصففف  

__________ 

(14) A/AC.105/1115ي 
مففن صففب ال وا ففد املكتسففب  مففن صي فف  اجلاذصيفف  الصفف وي  حملافف  ال وففاا الدوليفف   وجففف التدففدو ت التابيفف  عففن صعففد،  (15)

ولراافف  ةففاذس األمففواب، ونظفف  االاففتداص  لاجهففال الن سفف ، والت قيفف ، واففتو( ا فف اي، والصففح  البي يفف  )انظففو 
https://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/benefits/human_health.htmlي) 

 مسامه  من حكوم  الياابني (16)
ا سففا و ، 2018مكتف  األمفف  املتحفد  لتحففد مفن  ففا و الكففوارا ومو فز  وففاا األوص ف  النامجفف  عفن الكففوارا،  (17)

 ي2017-1998االقتصالي  وال دو والكوارال 
 يhttps://public.wmo.int/en/media/news/extremely-active-2017-atlantic-hurricane-season-finally-endsانظو  (18)

https://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/benefits/human_health.html
https://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/benefits/human_health.html
https://public.wmo.int/en/media/news/extremely-active-2017-atlantic-hurricane-season-finally-ends
https://public.wmo.int/en/media/news/extremely-active-2017-atlantic-hurricane-season-finally-ends
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،  ولى إعصففففار فففففا  املففففدارا ويففففا  مففففا ال يدففففف، 2019  اير/مففففايو ي وت(19)وا ففففواجز الوقا يفففف 
صتيففون لوالر  و جتففت النففد متيففون  1.8ىطصففاا وتسففب  ت  وففوار تزيففد قيمتهففا عتففال  89 عففن

 ي(20)متيون ىطت آاو 1.6ىطت صينما  جتت صن  ليش 

 إدارة املوارد الطبيعية والبيئة -دال 
املوارل الابيعي  والبي  ي ويكتس  ذلفق  مهيف   بف    يتي  رصد األرب  لا   اااي  إللار  -15

ي ويففففوفو رصففففد األرب (21)ت يديففففا األ ففففداة اإلةا يفففف  ورصففففد التدففففدو احملففففوز عتففففال حففففد اففففواا
معتوماس لدع  اإلنتاس الزراع  وإلار  مصا د األةا( وامليا  العقص  والدافاا ا وجف ،  مفا ميكفن 

لبي ف ، م ف، ا وا فا و نشفا  قافت األىفدار والتعفدين ت رصد األنشفا  الوفار  اب  ن يساعد  يواا 
 والصيد ر  املشووع ي

ااتطداو صياانس رصفد األرب املسفتمد  مفن السفوات، لتت تف  عتفال  تتفف  وميكن  يواا  -16
التحدايس املتصت  صتتوا الواا وت جماالس م ، إلار  امليا  وح ف  ال فاابسي فعتفال افبي، امل فال، 

ألماففار ت التصففدا لتكففوارا املتصففت  ابمليففا  م فف، ال يوففاانس واألعاصفف  تسففاعد مواقبفف   اففول ا
لوصفد  افول  املداري  واالهياراس األروفي ي وووفعت الو الف  الياابنيف  الاتكشفاة ال وفاا نظامفاا 

التساقااس يتي  اوا   عامليف  لوصفد افدوجمل األمافار ابافتطداو البيفاانس السفاتتي ، م ف، صفوانمغ 
صفففوانمغ رصففد الت ففف اس عتفففال الصففعيد العفففامل ي وتوصفففد و  الصففعيد العفففامل قيففاس التسفففاقااس عتفففال 

ال ازيفف، ال ففاابس اباففتطداو الصففور السففاتتي  الفف  امعهففا املعهففد الففو و لبحففوا ال وففاا، عتففال 
الففور  مففن الصففعوابس املوتبافف  ودفف  املنادفف  الفف  يتعففب رصففد اي ومي فف، مشففووا صيومسففاس مبففالر  

 ي(22)مازون اباتطداو تكنولوجياس السوات، النانوي لوصد ا م  ال اابس ت األ
 ففف لا  لوصفففد  نشفففا  التعفففدين رففف  املشفففووع ي   وميكفففن  ن يذسفففتطدو رصفففد األرب  يوفففاا  -17

عففففد لوصففففد الت فففف اس الابيعيفففف  ت الففففدافا الومتفففف  ت األهففففار، وميكففففن ااففففتطداو االاتشففففعار عففففن صذ 
وابلتفففايل رصفففد االافففتطواس رففف  املشفففووا لتومفففالي فعتفففال افففبي، امل فففال، ميكفففن  ن تتفففي  البيففففاانس 
الساتتي  املستمد  من اوص  صوانمغ رصد اجلاذصي  واملنال التفاصت لو الف  انافا َمعوففَ  نسف  تصفويف 

 مففا يتففي  ااففتطداوذ صفوانمغ  وصونيكففوس ت ىففدف املتعتففا ابملففوال ا ففاو   الووااف  ت منافففق األهففار،
 ااتتي  تساعد ت رصد املوارل الابيعي  وقااا املوال ا او وإلار ماي التاصت ل يال األورويب صوراا 

، ميكففن ااففتطداو رصفففد األرب لتتبُّففت الظففووة والتحفففدايس البي يفف  ا اصفف  صكففف، و افف اا  -18
رصففد ال تففوس واجلتيففد والكتتفف  اجلتيديفف ي فعتففال اففبي، امل ففال، قففالس ىففو   ت  صتففد، ويشففم، ذلففق

التاصت ل يال األورويب، اجلهوَل الوامي  إىل تافويو  2020النمسا، صدع  مايل من صوانمغ  فا عاو 

__________ 

 يhttps://blogs.worldbank.org/voices/modernizing-weather-forecasts-and-disaster-planning-save-livesانظو  (19)
(20) Reliefweb, 2019, Tropical Cyclone Fani, available at https://reliefweb.int/disaster/tc-2019-000041-indي 

(21) Anderson K, Ryan B, Sonntag W, Kavvada A and Friedl L, 2017, Earth observation in service of 

the 2030 Agenda for Sustainable Development, Geospatial Information Science, 20(2):77–96; 

Wood D and Stober KJ, 2018, Small satellites contribute to the United Nations Sustainable 

Development Goals ،ل متاص تhttps://digitalcommons.usu.edu/smallsat/2018/all2018/437/ي 
 مسامه  من حكوم  ال ازي،ي  (22)

https://blogs.worldbank.org/voices/modernizing-weather-forecasts-and-disaster-planning-save-lives
https://reliefweb.int/disaster/tc-2019-000041-ind
https://reliefweb.int/disaster/tc-2019-000041-ind
https://digitalcommons.usu.edu/smallsat/2018/all2018/437/
https://digitalcommons.usu.edu/smallsat/2018/all2018/437/
https://digitalcommons.usu.edu/smallsat/2018/all2018/437/
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وتن يففق ادمفف   وروصيفف  موحففد  لوصففد ال تففوس واجلتيففد األروفف ، و فف  ادمفف  ها يفف  تنففدرس ت إ ففار 
 ي(23)نيكوس لوصد األربصوانمغ  وصو 

 إاتحة االلصاال  للجمي  -هام 
يتسفف  الوصففول إىل الشففبكاس األروففي  احدوليتففف  و صعففدو وجففول  ت  جففزاا   فف   مففن  -19

العفففان، ال افففيما ت املنفففا ا النا يففف   و اجلبتيففف  الدتيتففف  السفففكاني وتشفففك، تكنولوجيفففاس السفففوات، 
وافففيت  جيفففد  لتدفففدل افففدماس النافففا  العفففويء ت  فففق  املنفففا ا إمفففا ابالعتمفففال عتيهفففا ا ول فففا 

ت تكنولوجيفففاس وصنيفففاس يتيففف   افففوى متاحففف ي فبفففدالا مفففن االعتمفففال عتفففال البنيفففاس ابالقفففرتان مففف  و
التدتيديففف  املسفففتطدم  ت ىفففبكاس االتصفففال العويوففف  النافففا  ) ا الت ايففف  الشفففامت  ابلعديفففد مفففن 
ا فف اي املتدففاور  الفف  تكففون  فف، واحففد  منهففا مدعومفف  احافف  قاعديفف (، ميكففن االاففتعان  صاا  فف  

س الشففبكاس الففف  تسفففم  ت   فف  مفففن األحيفففان ي ففء متاتبفففاس البنيففف  جديففد  مفففن تكنولوجيفففا
التحتي  وتتي  املزيد من ا ياراس ا دمي  ال عال  من حيفو التكت ف ي فعتفال افبي، امل فال،   تدفت 

 صففففوامغ تت زيونيفففف  وإذاعيفففف ،  مففففا اففففيتي  قويبففففاا  ل تصففففاالس يبففففو  يوففففاا  اففففات ا  صففففن  ليش مففففؤاواا 
 عد لسكان املنا ا النا ي يعد والتعت  عن صذ والتابي  عن صذ ادماس ت جمال اإلنرتنت 

ت تشفففّك، وتافففور إمكانيففف   ومفففن ىففف ن التكنولوجيفففاس اجلديفففد  والناىففف    ن تفففؤلا لوراا  -20
الوصففول إىل اففدماس االتصففاالس، اففا يشففم، السففوات، املنط وفف  واملتواففا  االرت ففاا، واألجهففز  

ي (24)و رففف  املسففتطدو مففن  يفففف الففرتللاس الواليويففف اففوى، واالافففتطداو املبتكففو لتشففااألاجلويفف  
فعتال ابي، امل ال، ميكن  ن يتي  تاويو نظ  ا فدماس السفاتتي  ال اصتف  املعتمفد  عتفال افوات، رف  
مستدو  ابلنسب  إىل األرب ونشو ا ت املستدب، تعزيز إمكانيف  الوصفول إىل البفل التحتيف  العويوف  

يما ت املنفففا ا الوي يففف ي وإوفففاف  إىل ذلفففق، ميكفففن لشفففو اس النافففا  وافففد ال دفففو  الوقميففف ، ال اففف
الدااا ا ام  ن توفو إمكاني  الوصول العامل  إىل اإلنرتنت من ا ل  و باس السوات، النانويف  

 والبالوانس العالي  االرت ااي

 لطبيقا  أخرى -واو 
يففاس فوففا ي  إىل جانف  الوصففد السففاتت  لفارب واالتصففاالس السففاتتي ، ميكفن لتكنولوج -21

 افففففوى، م ففففف، التحديفففففد السفففففاتت  لتمواقفففففت،  ن تفففففدع  الندففففف، وإلار   افففففا ي، املو بفففففاس، وميكفففففن 
االافتعان  ابلتابيدفاس العتميف  ت جمففاالس م ف، قيفاس أترف اس  دفف  ال وفاا عتفال األرب وأترفف  

ت  الزالزل وت   املنالي وعتال نافا   وافت، ميكفن لعتفوو وتكنولوجيفا ال وفاا  ن تفدع  تابيدفاس
جمففال يديففد منففا ا ال دفففو والتعتففي  والتطاففي  ا وففوا وت العديفففد مففن اجملففاالس األافففوى ذاس 

 الصت  ابأل داة اإلةا ي ي
و صففوزس لرااففاس حدي فف  إمكففاانس االعتمففال عتففال الصففور السففاتتي  وتعتفف  اآللفف  ت التنبففؤ  -22

ي فعتففال اففبي، امل ففال، (25)صنسفف  ال دففو، اباففتطداو صيففاانس متاحفف  لتعمففوو ورفف  مسففدت  املتكيفف 
__________ 

 ي/cryoland-89http://www.enveo.at/euprojectsانظو  (23)
 حكوم  جنوب  فويديا  ومسامه  من املديو التن يقا، معهد التكنولوجياس التحوُّلي ي مسامه  من (24)
(25) Jean N, Burke M, Xie M, Davis WM, Lobell DB and Ermon S, 2016, Combining satellite imagery 

and machine learning to predict poverty, Science, 353(6301):790–794ي 

http://www.enveo.at/euprojects/89-cryoland
http://www.enveo.at/euprojects/89-cryoland
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 جففففوى البنففففق الففففدويل لراافففف  لتتنبففففؤ صنسفففف  ال دففففو اباففففتطداو اوارزميففففاس الشففففبكاس العصففففبي  
 ن تسففاعد  ي وميكففن لففق  األاففالي   يوففاا (26)التدااتيفف  إىل جانفف  صففور اففاتتي  عاليفف  االاففتبان 

م، يديففد نسففب  البتففدان الناميفف  ت تدففديواس تففداص  مكافحفف  ال دففو ت املنففا ا ا وففوي ، اففا يشفف
اكان ا وو القين يعيشون ت األحياا ال د   واألحياا العشوا ي  ونسفب  الوصفول إىل ا فدماس 

مفن  انىف اا  األاااي  والبل التحتي ي ويشك، ااتطداو تعت  اآلل  لكشف األحياا العشوا ي  جمفاالا 
مد  مففن البيففاانس ي ومففت ذلففق، ال يذعففوة صعففد مففا إذا  انففت املؤىففواس املسففت(27)جمففاالس البحففو

الوطم  اتبتغ مستوى الدق  القا تش  إليف البحوا واملشاريت التدويبي ي ومث  فوم الات  ل 
اإلحصفاااس  البياانس الوطم  ت تعزيز قاعد  األلل  ت البتدان النامي ، ال  ال تتفاص فيهفا لا مفاا 

وة عففن التسففاو  الففزمو التدتيديفف ، مففت  ن صعففء ا وارزميففاس قففد أتاففق اففوور الوقففت منحففال ينحفف
 ي(28)االقتصالي  املوجول  ت الواقت -مت ا ال  االجتماعي  

 ن تدع  التعتي ي فعتال افبي، امل فال، مفن ىف ن مبفالراس  وميكن لتابيداس ال واا  يواا  -23
التعتففي  اإللكففرتو   ن تسففت يد مففن االتصففاالس السففاتتي   وتففدع  منظمفف  األمفف  املتحففد  لتا ولفف  

ي وميكفففن جلهففول البحفففو (29)توزيففت املفففدارس اباففتطداو الصفففور السففاتتي  وتعتففف  اآللفف رافف  افففوا   
 والتاويو الدا م  عتال العتوو والتكنولوجيا واالصتكار ت جمال التابيدفاس ال وفا ي   ن تسف و  يوفاا 
عفففن تابيدفففاس عمتيففف  ذاس صفففت  ابأل فففداة اإلةا يففف ي فعتفففال افففبي، امل فففال،  صفففبحت البافففارايس 

 ختزين الااق  ص و، ووا متعتد  ابلتابيداس ال وا ي  متولا الوالايس املتحد ي    و قدر  عتال

 التغري التكنولوجي السري  وقيود القدرا  -اثنياا  
ميكففن لتتاففوراس التكنولوجيفف  اجلديففد   ن خت ِّففء تكففاليف ااففتطداو عتففوو وتكنولوجيففا  -24

وفففطم  وا واففففب  السفففحاصي  اعففف، مففففن ال وفففاا واعتمال فففا وتكيي هفففاي فففففتعتُّ  اآللففف  والبيفففاانس ال
املمكفففن اافففتط م مفففدار( آليففف  مفففن الصفففور السفففاتتي  املتعتدففف  صوصفففد نسففف  ال دفففو والتابيدفففاس 
الزراعيففف ي ومفففن ىففف ن الوتفففا ف السفففاتتي  الناىففف    ن تففففذمكِّن مفففن إنتفففاس تابيدفففاس جديفففد  م يفففد  

ت الوصفد  تكميتيفاا  تفؤلا لوراا لا داة اإلةا ي ي وميكن ملنصاس جوي  م ، الاا واس املسفّ    ن 
السفاتت  لففاربي وتتففي  االاففتعان  اصففالر مجاعيفف  توافيت فففوم التعففاون صففب املففوا نب وو ففاالس 

مففن  جفف، اففد ر ففواس  ال وففاا والفف امغ واملبففالراس ت  فف، مففن البتففدان املتددمفف  و قفف، البتففدان ةففواا 
__________ 

(26) Engstrom R, Hersh JS and Newhouse DL, 2017, Poverty from space: Using high-resolution 

satellite imagery for estimating economic well-being, Policy research working paper No. 8284, 

World Bankي 

(27) Kuffer M, Pfeffer K and Sliuzas R, 2016, Slums from space: 15 years of slum mapping using 

remote sensing, Remote Sensing, 8(6):455–483; Schmitt A, Sieg T; Wurm M, Taubenböck H, 

2018, Investigation on the separability of slums by multi-aspect Terra SAR[synthetic aperture 

radar]-X dual co-polarized high-resolution spotlight images based on the multi-scale evaluation of 

local distributions, International Journal of Applied Earth Observations and Geoinformation, 

64:181–198; Stark T, 2018, Using deep convolutional neural networks for the identification of 

informal settlements to improve a sustainable development in urban environments, Master of 

Science thesis, Technical University of Munich, Germanyي 

(28) Lazer D, Kennedy R, King G and Vespignani A, 2014, The parable of Google flu: Traps in big 

data analysis, Science, 343(6176): 1203–1205ي 

 يhttps://www.unicef.org/innovation/school-mappingانظو  (29)

https://www.unicef.org/innovation/school-mapping
https://www.unicef.org/innovation/school-mapping
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املنففال، ورصففد نوعيفف  الففواا، ورصففد  البيففاانس ت جمموعفف  مففن التابيدففاس املتعتدفف  ابلادفف ، وت فف 
 األمواب احملمول  ابلنواق،، ور  اي

تواتو اف اب تكفاليف صعفء تكنولوجيفاس ال وفاا وتزايفد تفوافو  فبموازا  متومت ذلق،  -25
البياانس امل توح  املصدر، مثف  صعفء  وجفف الوفعف الف  تعيفا االافت ال  منهمفا ت ميفالين معّينف  

ملنففففا ا، منهففففا مففففا يتفففف ل عففففدو الففففوع  انففففافت تكنولوجيففففاس ال وففففاا  وااففففتطدامهما ت صعففففء ا
والتكففاليف املوت عفف  واالفتدففار إىل املففوارل املاليفف  ال زمفف  لتهي فف  صففوامغ فوففا ي ، ال اففيما ت البتففدان 
الناميففففف   وال  فففففواس التكنولوجيففففف  واملهاريففففف  ت جمفففففال تافففففويو تكنولوجيفففففاس ال وفففففاا واافففففتطدامها 

املتعتدففففف  ابحتياجفففففاس املسفففففتعمتب وإمكانيففففف  الوصفففففول إىل جمموعفففففاس  وتكيي هفففففا  والصفففففعوابس
البيفاانس املتاحف  ومفدى م امفف   فق  البيفاانس  والديففول اجل وافيف  الف  متنففت تافويو مواففا اإل فف   
ال وففا ي  وإجففواا وففوا فتكيفف   واإلىففكاالس الناىفف   املتعتدفف  ابلتففوا   التنظيميفف  واإللار  الدوليفف  

   وصعفء املطففا و املوتباف  ابافتطداو تكنولوجيففاس ال وفااي وتفدعو ا اجفف  إىل لتمشفاا ال وفا 
 وجول تعاون إقتيم  ولويل ملعاجل   ق  الديول املوتبا  ابلددراس و وجف الوعف التابيدي ي

 التطورا  التكنولوجية املستجدة -ألف 
لتمسففتعمتب يتيفف،  ميففاس  ا تفف  مففن ميكففن لتففق اا االصففاناع  وتعتفف  اآللفف   ن يتيحففا  -26

صياانس رصد األرب صاويد   اوا و   و   اا ي وميكن االاتعان  ابلشبكاس العصبي  التدااتي ، 
إىل جانففف  الوصفففد املفففوقع  املنااففف ، ت  متتففف  مهفففاو التعفففوة عتفففال الصفففور وتصفففني ها اافففتنالاا إىل 

، و فو مفا يدتف، رصفد األرب آنيفاا  الصور املستشعو  عن صذعدي وص وف، ذلفق، ميكفن يتيف، صيفاانس
 إىل  لىن حد من الوقت واجلهد ال زمب لتعمتي  مدارن  اباتطداو التحتي، البشواي

وحصففتت عففد  تاففوراس عامليفف  تتففي  تسففط  تعتفف  اآللفف  عتففال يففو    ففو فعاليفف  لتحديففا  -27
 جمففال الزراعفف  األ فداة اإلةا يفف ي فعتففال اففبي، امل ففال، تتففي  منصفف  ااففتعمال البيففاانس الوففطم  ت

التاصع  اليال املوا ز الدولي  لتبحوا الزراعي  تنسيا اجلهفول الواميف  إىل تابيفا تعتف  اآللف  والزراعف  
ي (30)الدقيدفف  ور  ففا مففن التدنيففاس اجلديففد  إلاففال حفف، لتتحففدايس الزراعيفف  ت مجيففت  يففاا العففان

س ال  تذستعم، ت تدري  اآللف ، وقفد ومت ذلق، تظ، جول  ةاذس تعّت  اآلل  ر ين  جبول  البياان
 ي(31)ملدى م ام  النموذس ألرواب التنبؤ الدقيا واملفذحك  ددلاا  تكون جول  البياانس عام ا 

ويتزايففد تابيففا الففق اا االصففاناع  وتعتّفف  اآللفف  ت معاجلفف  صيففاانس رصففد األرب وففمن  -28
   افففتوب العمففف، السفففا د ت منصففاس ا وافففب  السفففحاصي ي وقففد  وفففحال ةفففوذس ا وافففب  السففحاصي

معاجلفف  معظفف  جمموعففاس البيففاانس العامليفف  املتواففا  والوااففع  الناففا ، اففا ت ذلففق ت تابيدففاس 
رصد األربي ويوجت ذلق إىل قفدر  ا فدماس السفحاصي  عتفال ح ف  جمموعفاس البيفاانس الكبف   

تهففففاي ومففففن األم تفففف  عتففففال ا دفففف  املولاففففد  صوااففففا  السففففوات، وإ حفففف  موافففففا ا واففففب  ال زمفففف  ملعاجل
املنصاس السحاصي  منص  ادماس الوصول إىل البياانس واملعتوماس التاصعف  لف انمغ  وصونيكفوس، 
واملنصفففف  ا اصفففف  صبيففففاانس رصففففد األرب ومعاجلتهففففا التاصعفففف  لتمو ففففز املشففففرت( لتبحففففوا، ومنصفففف  

لتفاصت ل ورف،، ادماس رصد األرب التاصع  لف انمغ  مفازون لتطفدماس الشفبكي ، ودفو( األرب ا
__________ 

 مسامه  من حكوم  الوالايس املتحد ي (30)
 مسامه  من االيال الدويل ل تصاالسي (31)
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ومنصفف  و الفف  اناففا لتتعففاون والتبففالل العتمفف  واملعففوت والبح فف  ت جمففال عتففوو األرب، ومكعفف  
 البياانس امل توح ، و زن صياانس املنال التاصت لتمو ز األورويب لتنبؤاس الاد  املتواا  األمدي

الساتت  لتمواقتي  ومث  صعء األم ت  عتال تابيداس مستدبتي  دتمت  لتكنولوجيا التحديد -29
احملااس املوجعي  لتنظاو العامل  لتحديد املواقت ذاس ‘ والا، ميكن ااتطداو البياانس املستمد  من 

ت اافففففتطواس معتومفففففاس صشففففف ن احملتفففففوى املفففففا   لت ففففف ة اجلفففففوا ورففففف ة ‘ التسفففففدي، املسفففففتمو
ت املنففففا ا املعووفففف   الرتوصوافففف   الاففففت  لا ت التنبففففؤاس اجلويفففف  التشفففف يتي  وت يسففففب التنبففففؤاس

، تفذدوى اارب الاتطداو البياانس املستمد  من دااس التسدي، لعواصف ما   ىديد ي اثنياا 
إىل أتر  ففففا ت رفففف ة  املسففففتمو لوصففففد مففففوور  مففففواس تسففففوانم  عفففف   حففففواب احملياففففاس، ااففففتنالاا 

اصفدر ا، واف  افاع   24األيونوا    ويتي  ذلق، عند ااتشعار موج  تسوانمي ، التنبؤ قب، 
موور ففا احملتمفف، عفف   حففواب احملياففاس، وأتر  ففا املمكففني وإوففاف  إىل ذلففق،  صففبحت منصففاس 

 ي(32)الوصد الساتت  لارب قالر  صصور  متزايد  عتال رصد األ ياة ال اتكي  العاملي 
وميكفففن  ن يذسفففتعان ابلافففا واس املففففففسّ    مصفففدر صفففدي، لبيفففاانس رصفففد األرب  افففعار  -30

مدارن  ابلسفوات،، و ف  تذسفتطدو اآلن صصفور  متزايفد  ت تابيدفاس التنبفؤ ابحملاصفي،    نسبياا معدول
ي وميكففففن صنففففاا  ففففا واس مسففففّ   صتكت فففف  تعففففالل عففففد  آالة مففففن الففففدوالراس (33)واألمففففن ال ففففقا  

 ن  فففقا االافففتطداو يافففوص   ففف  صشفففحن واحفففد لتبااريففف ، عتمفففاا   100واافففتطدامها ملسفففاف  ت فففو  
صعففء الشففوار، الفف  يتففاس إىل معاجلفف  تنظيميفف ، و ففو مففا يعففو  ن ميففز  تكت فف  الاففا واس املسففّ   

 يميكن  ن تتحدا صصور   م  ما ن تعاجل  ق  الشوار،  تّياا  ال
وميكففففففففن ل اففففففففتعان  اصففففففففالر مجاعيفففففففف ، ص وفففففففف،  لواس الشففففففففبكاس الوقميفففففففف  والندالفففففففف   -31

تففدع  اجلهففول الواميفف  إىل تسففط  تكنولوجيففاس ال وففاا عتففال يففو    ففو فعاليفف   واالجتماعيفف ،  ن
ألرففواب التنميفف  املسففتدام ي وتسففتطدو عففد  منظمففاس رفف  حكوميفف  تعمفف، ت جمففال املعونفف  واففَ  
الصور صاو  يدوي  لتحديد  ةاجمل املنفا ا املتف رو  ابلكفوارا الابيعيف ، لكفن ذلفق ميكفن  ن يذندفز 

و فف   - ي وت  فويديففا، تعمفف، املبففالر  التعاونيفف  لتسففط  البيففاانس دتيففاا (34)آللفف ص وفف، تعتفف  ا آليففاا 
 -مؤاسف  يفدايس األل يف  و  ىوا   صب اا  ر ي  الوالايس املتحد  الاار   لارار  من اإليفدز

مففن  جفف،  ي فف  صي فف  متكينيفف  الختففاذ الدففواراس املسففتند  إىل البيففاانس ت اففيا  السففع  إىل الدوففاا 
ا ندت املناع  البشوي ، ويسب النواتغ الصحي ، وا فد مفن عفدو املسفاوا  صفب اجلنسفب، عتال واب

 ي(35) ش  ولع  ال وم االقتصالي  لتشباب القين يعيشون  وواعاا 
 دو ففاا  ويشففّك، تهففور جهففاس فاعتفف  مففن الداففاا ا ففام ت جمففال تكنولوجيففاس ال وففاا -32

الداااي وعتال وجف ا صوم، اف وت تكت ف  إرافال لتت   التكنولوج  السويت ت  قا  ر يسياا 
دفففاا   بفف اا   اففات، إىل مففدار  اف اوفففاا  مبتكففو  ت جمففال التصفففمي   نتيدفف  تافففويو الشففو اس ا اصفف  هذ

والتش ي،ي وايؤلا  قا االاا  إىل ت    ب  ت لور الو فاالس العموميف  ت تافويو تكنولوجيفاس 
__________ 

 يhttps://www.he360.comانظو، عتال ابي، امل ال،  (32)
-https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/Pages/Events/2018/Drones-inانظففففففففففو  (33)

agriculture/asptraining.aspxي 
(34) International Environmental Policy Consultancy, 2018, Artificial Intelligence for the United 

Nations 2030 Agenda (Wageningen University and Research, Netherlands)ي 

 مسامه  من حكوم  الوالايس املتحد ي (35)

https://www.he360.com/
https://www.he360.com/
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/Pages/Events/2018/Drones-in-agriculture/asptraining.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/Pages/Events/2018/Drones-in-agriculture/asptraining.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/Pages/Events/2018/Drones-in-agriculture/asptraining.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/Pages/Events/2018/Drones-in-agriculture/asptraining.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/Pages/Events/2018/Drones-in-agriculture/asptraining.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/Pages/Events/2018/Drones-in-agriculture/asptraining.aspx
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املنط وففف  التكت ففف ، وإىل فففت  صفففيغ جديفففد   كنففف  ال وففاا وت لور مؤاسفففاس ال وفففاا ا اصفف  
 لتشوا اس والتعاون صب الدااعب العاو وا امي

 قيود القدرا  يف سياق استخدام لكنولوجيا  الاضام -ابم 
تت فف  تكنولوجيففاس ال وففاا صففوت   اعفف، مففن الصففع  عتففال رفف  املتطصصففب موا بتهففا  -33

الففففوع  انففففافت تكنولوجيفففففاس ال وففففاا ت التنميففففف   ورصففففد آاثر ففففاي وميكفففففن  ن حيففففول االفتدفففففار إىل
إىل اوص  و ال  ال وفاا األوروصيف ، قفد  املستدام  لون االات ال  من تتق التكنولوجياسي وااتنالاا 

ت  واففاجمل املعونفف  اإلةا يفف  والففدول املتتديفف  وجففول عففدو فهفف  ألمهيفف  املعتومففاس الفف   يذ َحفف  مفف  ا 
ات،، وعدو فه  لتتكاليف واملنافت، وقت  ا   ت  ي ي  ااتطداو ميكن  ن تتيحها تكنولوجيا السو 

 ي(36)املعتوماس الساتتي  ت األنشا  اإلةا ي 
وال يتاتفف  ااففتطداو التكنولوجيففاس والبيففاانس ال وففا ي  ابلوففوور  إنشففاا صففوامغ فوففاا  -34
لفف امغ ال وففاا، و ففاالس فوففا ي ي وت صعففء البتففدان الناميفف  الفف  اصصففت ااففت ماراس   فف    و

ميكففففن لففففق  املبففففالراس  ن ت فففف  انتدففففالاس تسففففت  الوففففوا عتففففال  ولففففوايس وىففففوار،  اففففوى ينب فففف  
معاجلتهففففا قبففففف، االافففففت مار ت تكنولوجيففففاس ال وفففففااي ومفففففن األمهيفففف  اكفففففان زايل  الفففففوع  انفففففافت 

 ن  تكنولوجيفاس ال وففاا ت جمففال التنميف  املسففتدام ، واباففت ة مسفتوايس االاففت مار الفف  ميكففن
 صب السكاني خيصصف البتد لقلق، و يف ميكن لتمنافت  ن يذست ال منها عتال يو    و إنصافاا 

ويشفكِّ، االفتدفار إىل املففوارل املاليف  احملتيفف  والدوليف  عدبفف   افوى  مففاو االافت مار ت صففوامغ  -35
اريت املتصفت  ابل وفاا ال واا ت البتدان النامي ي وتظف، املسفاعد  اإلةا يف  الوةيف  املوجهف  إىل املشف

ي وعتفال افبي، املدارنف ، 2016-2000م يفب لوالر ت ال فرت   607، إذ صت فت متواوع  نسبياا 
صتيفون لوالري وتشفم،  188وحد   2016صتغ جمموا التزاماس املساعد  اإلةا ي  الوةي  ت عاو 

اابن والوالايس املتحد  وااليال البتدان املاي  الو يسي  البتدان ال  لا صوامغ فواا رااط  )م ، الي
األورويب( والبتدان ال  لا صوامغ ااص  الاتطداو تكنولوجياس ال واا ت املعونف  اإلةا يف  )م ف، 
املمتكفف  املتحففد (ي واتففت اجملففاالس ذاس األولويفف  الفف  تتدففت تففدفداس املسففاعد  اإلةا يفف  الوةيفف  

 ي(37)  اإللار  البي ي ، وإلار  ال اابس، واالتصاالساملطصص  ملشاريت متصت  ابل واا ت  ق  ال رت 
وت   ففف  مفففن البتفففدان الناميففف ، ميكفففن  ن يشفففّك، االفتدفففار إىل الدفففدر  وا ففف   ال زمتفففب  -36

 مففاو  إلنتففاس املعتومففاس السففاتتي  ابالعتمففال عتففال املففوارل احملتيفف  ولتففوف  الففدع  لتمسففتعمتب عا دففاا 
ندفففت ت العفففدل الكفففات مفففن  ي ويوجفففد  يوفففاا (38)س السفففوات،توافففيت نافففا  اافففتطداو تكنولوجيفففا

املففوت ب الففقين ميتكففون الدففدر  عتففال  ي فف  تابيدففاس ها يفف  لتكنولوجيففاس ال وففااي ف فف  البتففدان 
الناميفف ، ميكففن  ن يففؤلا فدففدان ابفف  واحففد إىل تدففويء اجلهففول املبقولفف  ت الو ففاالس ا كوميفف ي 

ينابففففا عتففففال املؤاسففففاس الفففف  تاففففور التابيدففففاس ال وففففا ي  و ففففقا االفتدففففار إىل الكتتفففف  ا وجفففف  ال 

__________ 

(36) Caribou Space, 2018, Satellite Environmental Information and Development Aid: An Analysis of 

Longer-Term Prospects (Farnham, United Kingdom)ي 

(37) Organization for Economic Cooperation and Development, 2019, The Space Economy in Figures: 

How Space Contributes to the Global Economy (Paris)ي 

(38) Caribou Space, 2018ي 
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عتال الو االس ا كومي  وىو اس الدافاا ا فام الف  ميكفن  ن تكفون  فحس ، ص، ينابا  يواا 
 ي(39)املستعم، احملتم، لق  التكنولوجياس

وتشفففم، العدبفففاس الففف  يفففول لون التوافففت ت اافففتطداو التكنولوجيفففاس السفففاتتي  مسففف ل   -37
ديافففد إىل البيفففاانس، واالفتدففار إىل التوحيفففد الديااففف ، وعففدو م امففف  البيفففاانس لت فففوب، الوصففول امل

ي وتشفففففم، (40)واالفتدفففففار إىل البيفففففاانس اجلفففففا ز  لتتحتيففففف،، وعفففففدو   ايففففف  تفففففواتو عمتيفففففاس الوصفففففد
التحدايس األاوى الديول اجل وافي  ال  تواجهها صعء البتدان فيما يتص، صتاويو موافا اإل    

وإجفففففففواا البحفففففففوا ال تكيففففففف ، وتنظفففففففي  وإلار  املشفففففففاا ال وفففففففا  ، و فففففففا و اافففففففتطداو ال وفففففففا   
 تكنولوجياس ال واا وامل او س املتصت  صقلقي

 لسخري البحث العلمي الدويل يف جمال الاضام لتحقيق األهدان اإلمنائية -اثلثاا  
 حمطة الاضام الدولية -ألف 

صفففففوانمغ لتتعفففففاون الفففففدويل ت العفففففان ت جمفففففال العتففففف  مت ِّففففف، داففففف  ال وفففففاا الدوليففففف    ففففف   -38
ي واحملافف  مثففو  تعففاون صففب و ففاالس 1998والتكنولوجيففا، وتتففت احملافف  تعمفف، اباففتموار منففق عففاو 

ال واا ت االيال الووا  و ورواب و ندا والفوالايس املتحفد  واليفاابن، الف   فورس احملاف  وتشف تها 
ا وحفففففداس  ت يفففف  جمهفففففز  اعففففداس و يففففف  )لافففففتيو، اآلن صصففففور  مشفففففرت  ي وتوفففف  احملاففففف  رفففف 

 ((، فوفف ا 2008(، و ولومبففوس ) ورواب، 2008(، و يبففو )اليفاابن، 2001)الفوالايس املتحففد ، 
عن منصاس اارجي  تدع  اارب وتابيداس ت جمال عتوو ال واا ورصد األرب والتكنولوجياي 

حيفففاا اجملهويففف ، وا ففف اي، واألنسفففد  وتشفففم، األنشفففا  العتميففف  والبح يففف  إجفففواا افففارب عتفففال األ
املسفففففتزرع ، والنبفففففا س، وا شفففففواس الصففففف     والبحفففففوا املتعتدففففف  ابلشفففففيطوا  وآاثر الفففففوح س 
ال وا ي  الاويت  األمد عتال جس  اإلنسان  واارب فيزاي يف  عتفال مفوال  تت ف ، م ف، لرااف  ت ف  

يففا عاليفف  ت جمففال التشفف ي، عففن صعففد، حالفف  السففوا ، ت اجلاذصيفف  الصفف وي   واففارب ذاس تكنولوج
 و  اا  الااق ، واملواقب  البحوي ي

مففن األرب آالةم مففن البففاح ب واملهنداففب  ويَففدع ذ وففوَا وا تشففافاس احملافف  انا قففاا  -39
والتدنيفففبي وافففد تتفففق البحفففوا واال تشفففافاس صفففدى ت عمففف، العتمفففاا واجلامعفففاس والشفففو اس 

دا تكنولوجيففاس ال وففااي وت الوقففت الففقا تسففعال فيففف ا اصفف  مففن افف ل االاففت ال  مففن  حفف
و فاالس ال وفاا إىل إاففال حتفول فعالفف  مفن حيففو التكت ف ، ي ففز داف  ال وففاا الدوليف  األنشففا  
 الصناعي  وجهول البحو والتاويو ال  يبقلا الدااا ا ام ت جمال تكنولوجياس ال وفاا )مف  ا 

كبسففففوالس التداريفففف ، وا ففففدماس الووصوتيفففف  التداريفففف ، ت جمففففال الففففوح س ال وففففا ي  التداريفففف ، وال

__________ 

مسامه  مددم  ا ل ا دا اجلفان  لتدنف  املعنيف  صتسفط  العتف  والتكنولوجيفا ألرفواب التنميف  ت الفدور  ال ال ف   (39)
الاتشفففاري  ا كوميففف  الدوليففف  املعنيففف  صفففوانمغ التابيدفففاس ال وفففا ي  اإلقتيمففف  مفففن  جففف، التنميففف  والعشفففوين التدنففف  ا

 ي2019آب/ رسا   28املستدام ، ابنكو(، 
(40) Glaude V (2019) ،ي الدمففف  العامليففف  صشففف ن الفففق اا االصففففاناع  لتحديفففا الصفففا،، االيفففال الفففدويل ل تصففففاالس

لففففق اا االصففففاناع  والسففففوات،، عففففوب قذففففدِّو افففف ل الففففدور  السالافففف  ال وففففاا وا -عففففب ت السففففماا  ل3املسففففار 
  ل ىباجمل/ف ايو، متاح  ت 22-11وا مسب لتدن  ال وعي  العتمي  والتدني ، 

https://www.unoosa.org/documents/pdf/copuos/stsc/2019/tech-62E.pdf ي 

https://www.unoosa.org/documents/pdf/copuos/stsc/2019/tech-62E.pdf
https://www.unoosa.org/documents/pdf/copuos/stsc/2019/tech-62E.pdf
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وا ففدماس التداريفف  املتعتدفف  جبمففت صيففاانس ا اففاو ال وففا   ومعاجلتهففا ويتيتهففا(ي وتنظففو و ففاالس 
م ، الو ال  الياابني  الاتكشاة ال واا، وو ال  اناا، وو ال  ال واا األوروصي ، ت  نواا جديد  

 ي(41)و وا اممن الشوا اس صب الدااعب العا

 التعاون اإلقليمي يف جمال البحث العلمي املتعلق ابلاضام -ابم 
مففن  ىففكال التعففاون البح فف  الففدويل الاويفف،  فعففاالا  مت فف، و الفف  ال وففاا األوروصيفف  ىففك ا  -40

األجفف، ت جمففال ال وففااي وتتم فف، مهمتهففا ت صتففور  وتنميفف  الدففدراس ال وففا ي  ألورواب ووففمان  ن 
 وفففا ي  ابل ا فففد  عتفففال مفففوا و  ورواب والعفففاني وتوففف   فففق  املنظمففف  ذاس الصففف   تعفففول البحفففوا ال

، ومتفففوال مففن املسفففامهاس املاليفف  املددمففف  مففن األعوفففاا، ويوجففد مدو فففا ت لولففف  عوففواا  22الدوليفف  
 ي(42)ابري  ومواقت  تت   ت مجيت  ياا  ورواب

التاصعف  لو الف  ال وفاا األوروصيف ، وتواتت صع فاس عتفوو ال وفاا الف  تفدور حفول األرب  -41
مفن التعفاون الفدويل، اهفاو تتعتفا صوصفد الكفون والنظفاو الشمسف   وال  يشك، العديفد منهفا جفزااا 

ي وتشففم، البع ففاس ا اليفف  الفف  تواقفف  الكففون تتسففكوب  اصفف، ال وففا  ، (43)وال يففزايا األاااففي 
ي ومن البع اس 1990  تا ت عاو  و و مشووا مشرت( صب و ال  ال واا األوروصي  وو ال  اناا

البارز  األاوى صع   رااي، ال  متكنت من إعدال   ف   فا لوس لتندفوو حفل اآلن،  فا يسفا   ت 
فه   ريخ جمو  لرب التبان ي وإواف  إىل ذلق، تتعفاون و الف  ال وفاا األوروصيف  مفت و الف  ال وفاا 

 ي2021ت عاو ‘ وي  ال وا  تتسكوب جيم  ‘الكندي  وو ال  اناا من  ج، إ    
ومتّ ، و ال  ال واا األوروصيف  الشفويق التدفو الو يسف  ملشفووع  فوفاا را فدين ت االيفال  -42

األورويب، مهففففففا النظففففففاو العففففففامل  األورويب لسففففففوات، امل حفففففف  )املعففففففووة ابافففففف  رففففففاليتيو( وصففففففوانمغ  
  وصونيكوس لوصد األربي

 الاضام التعاون اإلقليمي لرصد اجلاان  ن -جيم 
إىل تزايفففد تفففواتو حفففاالس اجل فففاة ت جنفففوب ىفففو  آافففيا،  صفففب  صنفففاا الدفففدر  عتفففال  نظفففواا  -43

منصففاس وىففبكاس التعففاون اإلقتيمفف  آلاففيا واحملففي  الففالة ‘ي ووّاففعت (44)التكيففف حاجفف  متحفف 
صفففوانمغ التابيدفففاس ‘، افففا ت ذلفففق ‘املتصفففت  صتابيدفففاس تكنولوجيفففا ال وفففاا وإلار   فففا و الكفففوارا

، نافففا  جمففاالس عمتهففا افففا يتففي  معاجلفف  يفففدايس ‘ا ي  اإلقتيمفف  مففن  جففف، التنميفف  املسففتدام ال وفف
 رصد اجل اةي  متعتد  ابلتنمي  املستدام  العاملي  تتداوز مس ل  ا د من  ا و الكوارا، منها م  ا 

__________ 

 ي2019منظم  التعاون والتنمي  ت امليدان االقتصالا،  (41)
الفففدول األعوفففاا  ففف  إافففبانيا، وإافففتونيا، و ملانيفففا، و يولنفففدا، وإيااليفففا، وال ت فففال، وصتديكفففا، وصولنفففدا، وتشفففيكيا،  (42)

والففداةو(، ورومانيففا، والسففويد، واويسففوا، وفونسففا، وفنتنففدا، ولكسففم ح، واملمتكفف  املتحففد ، والنففوويغ، والنمسففا، 
  عوفو منتسف    مففا صت فاراي، وافتوفا يا، وقف م، و وواتيففا، و ن فاراي، و ولنفدا، واليفوانني وتتمتفت اففتوفينيا صصف 

 عن  ندا، فتديها ات اقاس تعاون مت الو ال ي والت يا، وليتوانيا، مالا ، فو ا 
 يhttps://www.esa.int/ESA/Our_Missions/(sort)/dateانظو  (43)
  مكتفففف  األمفففف  املتحففففد  لتتعففففاون فيمففففا صففففب صتففففدان اجلنففففوب، A/AC.105/1179يسففففتند  ففففقا ال ففففوا إىل الوريدفففف   (44)

املماراففففاس اجليففففد  ت جمففففال التعففففاون فيمففففا صففففب صتففففدان اجلنففففوب والتعففففاون ال  رفففف  مففففن  جفففف، التنميفففف  ، 2018
 )نيويور((  و قلق إىل مسامهاس من التدن  االقتصالي  واالجتماعي  آلايا واحملي  الالةي 2املستدام ، اجملتد 

https://www.esa.int/ESA/Our_Missions/(sort)/date
https://www.esa.int/ESA/Our_Missions/(sort)/date
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واحملفففي  الفففالة وتتفففي  اآلليففف  التعاونيففف  اإلقتيميففف  لتدنففف  االقتصفففالي  واالجتماعيففف  آلافففيا  -44
لوصففد اجل ففاة واإلنففقار املبكففو توففافو اجلهففول صففب صتففدان متددمفف  وصتففدان متففو اقتصففالا ا اوحتفف  
انتداليفف  ا تسففبت افف   جيففد  ت ااففتطداو تابيدففاس ال وففاا املبتكففو ، ويصفف   ففقا التعففاون ت 

او املعتومففاس املسففاعد  البتففدان املعووفف  ملسففتوى عففال مففن ااففو الكففوارا والفف  يتففاس إىل ااففتطد
واأللواس لكنها ت تدو إىل الددر  عتال ذلقي وقدمت اآللي ، من ا ل موا ز ا لتطدماس التدني  
ت  يتند والصب والند، الدع  التدو ت  مبولاي ومياةفار مفن اف ل التفدري  والتحدفا وتو يف  

  ب اا   ن الند يسناا نظ  لوصد اجل اةي و  ص تش ي، نظاو رصد اجل اة ت مياةار صدع  تدو م
ت قففدر  الوصففد ت مياةففاري ويففوفو النظففاو معتومففاس عففن اجل ففاة الزراعفف  تتعتففا صدرجفف  االنتشففار 
وا د  واالاتموار اباتطداو صياانس ذاس ااتبان  معتدل ، ومؤىواس متعدل  لتديي  اجل اة، إىل 

ت جمال صنفاا  مستمواا    لعماا جان  إاهامف ت زايل  عدل قواعد البياانس األروي ي وقدمت اآللي
الدففدراس إىل الففدول األعوففاا مففن افف ل لوراس تدريبيفف  مواوففيعي   تت فف ، و ففقلق إىل واوففع  
السياااس القين حصتوا عتال معتوماس متكنه  من اختاذ قواراس قا م  عتفال األللف  صشف ن  ي يف  

لبتفدان املعووف  لتد فاة ووقفت االافتعدال لتد فاةي وإوفاف  إىل ذلفق، تدفدو اآلليف  الفدع  إىل ا
من  ج، إقامف  ىفوا اس مؤاسفي  قويف  صفب الفوزاراس مفن اف ل صنفاا الدفدراس، وتدااف  املعفارة 

 واملعتوماس، وإلماس تداص  ا د من  ا و اجل اة ت السياااس والتطاي  والتن يقي

 لسخري التعاون املعتمد على لكنولوجياا  الاضاام ألغاراض االساتجابة للكاوارث -دال 
 واإلغاثة اإلنسانية

تذيّسففففو تكنولوجيففففاس ال وففففاا مجففففت البيففففاانس وندتهففففا، واالتصففففاالس الستسفففف  والسففففويع ،  -45
 وجهول التتبت والتعد   رناا الكوارا الابيعي  وصعد ا وت حاالس الاوارة اإلنساني  املعدد ي

  الكففففففوارا صففففففوانمغ األمفففففف  املتحففففففد  الاففففففتطداو املعتومففففففاس ال وففففففا ي  ت إلار ‘ويذعففففففّزِز  -46
االاففتنال إىل املعتومففاس ال وففا ي  ت إلار  الكففوارا وا ففد مففن ‘ واالاففتداص  ت حففاالس الاففوارة

 ا و ا وت عمتياس االاتداص  لتاوارة عن  ويا إذ اا الوع  ص وا د تكنولوجياس ال وفاا ت 
يفنظ  صفوانمغ إلار  الكوارا وصنفاا قفدراس الفدول األعوفاا عتفال اافتطداو تتفق ال وا فد ص عاليف ي و 

إىل هذذففففغ إقتيميفففف  وعامليفففف ، صع ففففاس ااتشففففاري  تدنيفففف  ومففففؤمتواس  األمفففف  املتحففففد  املففففق ور، ااففففتنالاا 
 وحتداس عم، و ايو ااتكشافي  واجتماعاس ا اا مواويعي ي

وتسفففه  صعففففء البتفففدان الفففف  تتفففوفو فيهففففا الدفففدراس والتكنولوجيففففاس والبيفففاانس ال وففففا ي   -47
ي  لتحد من الكوارا واإلرار  اإلنساني ي فعتال ابي، امل ال، توفو جمموع  ال زم  ت اجلهول الدول

مؤاسففففف  الفففففوالايس املتحفففففد  لتمسففففف  ‘افففففوات، الندافففففاس، الففففف   ور فففففا و الففففف  انافففففا وتفففففديو ا 
، صياانس تذستطدو عتال صفعيد ىفبك  اف ف ، و ف  مبفالر  إةا يف  لو الف  انافا وو الف  ‘اجليولوج 

لتففوالايس املتحفد ، مفن  جف، ااففتحداا ا فوا   املسفتطدم  ت اإلرارفف  ت التنميف  الدوليف  التاصعف  
حففففاالس الكففففوارا ولعفففف  التطاففففي  ل اففففتطداو املسففففتداو لاراوفففف  ت البتففففدان الناميفففف ي وتففففوفو 
الشبك  البياانس واملعتوماس واألافالي  الف  امفت صفب رصفد األرب والبيفاانس اجل وافيف  املكانيف  

اراس وإعدال تصفوراس ملعاجلف  املشفا ، البي يف ، افا ت ذلفق إزالف  ال فاابس من  ج، تيس  اختاذ قو 
والتتففوا وال يوففاانس واجل ففاة وفدففدان التنففوا البيولففوج ي وتوجففد حاليففاا فففووا ت  فويديففا ) ينيففا 
والنيدو(، و مويكا )صنما وص و(، وآايا )نيبال و يتند(ي وإواف  إىل ذلق، ت عت إةارااس ال  
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لفا اعفداس ل تصفاالس السفاتتي  والفوص  قفدمتها إىل إلار  الوعايف   املمتك  املتحفد  مدفواا تتطق من 
 ي(45)االجتماعي  والتنمي  ت ال تبب الاتطدامها  رناا الكوارا الابيعي  وحاالس الاوارة

 التعاون العلمي الدويل  ن أجل لعزيز الوصول إىل خد ا  الاضام -هام 
عزيففز الوصففول إىل اففدماس ال وففاا، ال اففيما فيمففا يتصفف، ابلبتففدان تذبففقل جهففول لوليفف  لت -48

الناميففف  والبتفففدان الففف  متفففو اقتصفففالا ا اوحتففف  انتداليففف ي ويتفففي  صفففوانمغ التعفففاون صفففب مكتففف  األمففف  
املتحفففد  لشفففؤون ال وفففاا ا فففارج  والو الففف  الياابنيففف  الاتكشفففاة ال وفففاا املعفففووة اباففف  ت يبفففو  

مففن  تفف   يبففو ت  يفف  لنشففو اففوات، مففن نففوا  يففوب اففاس انا قففاا  يففوبت ال وصفف  لتبتففدان النام
 ي و وار  ول اات، من  قا النفوا فويفام مفن جامعف  نف ويب ووذِوفت السفات،(46)دا  ال واا الدولي 

ي و قا  و  ول اات، لكينيا، و و م ال جيد عتال  ي يف  إافهاو 2018ت مدار  صنداص ت عاو 
 التعاون الدويل ت الوصول إىل ال وااي

وابمل ،، تدع  منظم  التعفاون ال وفا   آلافيا واحملفي  الفالة تافويو السفوات، عفن  ويفا  -49
اإلىففففعاعي  لتبتففففدان األعوففففاا ت تففففدري  الافففف ب واأل ففففالمييب، ولعفففف  تاففففويو قففففدراس املعففففايو  

املنظمف ، وتاففويو السففوات، الصفف    مففن افف ل الفف انمغ املشففرت( لكو بفف  السففوات، الصفف    املتعففدل  
املهاو التاصت لاي وإواف  إىل ذلق، ف   إ ار ىوا   عاملي  متولا املمتك  املتحد  لتحسب نسف  

افففرتاتك يد صبنفففاا قفففدراس  ففف ب الكشفففف عفففن ا وا فففا ت جنفففوب  فويديفففا، اتوفففاتت جامعففف  
 جامع   ي  صينينسوال لتتكنولوجيا من  ج، تاويو منص  اات، من نوا  يوب ااسي

وميكففن ل ت اقففاس ال نا يفف   ن تففدع  ىففوا اس ت جمففال العتفف  والتكنولوجيففا تشففار( فيهففا  -50
س وصنففاا الدافاعب العفاو وا ففام عتفال السفواا وذلففق مفن اف ل التفف ا ابملعفدا جهفاس فاعتف  مففن

الدففدراس وإ حفف  إمكانيفف  الوصففول إىل الدففدراس السففاتتي ي فعتففال اففبي، امل ففال، تدففدو ىففو تان مففن 
املمتكفف  املتحففد  اففدماس، ااريفف   و عينيفف ، لففدع  يديففا األ ففداة اإلةا يفف  لال يفف  ت ال تبففبي 

ال وفففاا  ويشفففم، االت فففا  ال نفففا    نشفففا  صنفففاا الدفففدراس الففف  ال تدتصفففو عتفففال صنفففاا تكنولوجيفففاس
 ي(47)إنشاا و ال  فوا ي  جديد  وااتطدامها ص، تشم،  يواا 

السياسااااا  واالساااا اليجيا  الرا يااااة إىل لسااااخري التطبيقااااا  الاضااااائية  -رابعاا  
 لتحقيق األهدان اإلمنائية 

ال يتاتفف  تسففط  تكنولوجيففاس ال وففاا لتحديففا األ ففداة اإلةا يفف  ابلوففوور  افف اا ت  -51
ا يتات  تدنيب ومهنداب ت جمال اجل وافيا املكاني  ميكنه  يوي، البياانس عتوو ال واا صددر م

املولففد  عففن  ويففا السففوات، إىل تابيدففاس ذاس صففت  ابأل ففداة اإلةا يفف ي وال يكتسفف  لور و الفف  
ال وففاا  و وجففول   ففاااس ت جمففال عتففوو ال وففاا و ندافف  ال وففاا ن فف  األمهيفف  الفف  يكتسففيها 

__________ 

(45) Business Mirror, 2019, UK[United Kingdom] firm, DOST[Department of Science and Technology] 

forging £11 million contract for radar satellite to monitor PHL[Philippines] waters, 21 Julyي 

د فيهفففا اعامففف، قيااففف  لتحدففف  افففوات،  يفففوب افففاس،  و السفففوات، املكعبففف ،  ففف  ف ففف  مفففن السفففوات، النانويففف  املتدياففف (46)
والشك،ي و   مت ف، منصف  فعالف  مفن حيفو التكت ف  لتدويف  التكنولوجيفاس اجلديفد  وم فا ي  التشف ي، املتددمف  

 (يhttps://www.nasa.gov/content/what-are-smallsats-and-cubesats)انظو 
 مسامه  من حكوم  املمتك  املتحد ي (47)

https://www.nasa.gov/content/what-are-smallsats-and-cubesats
https://www.nasa.gov/content/what-are-smallsats-and-cubesats


E/CN.16/2020/3 

GE.20-00424 16 

 وتدنيففففب وافففف اا ت جمففففال اجل وافيففففا املكانيفففف  ميكففففنه  تاففففويو تابيدففففاس وجففففول عتمففففاا ومهنداففففب
ألرففواب األ ففداة اإلةا يفف ي وميكففن لففؤالا ا فف اا ت جمففال التابيدففاس النها يفف   ن حيولففوا صيففاانس 

 رصد األرب ور  ا من البياانس املستمد  من ال واا إىل مدار( لبي ي  واقتصالي  وجمتمعي ي

 واالس اليجيا  الوطنيةالسياسا   -ألف 
يتوقف تعزيز السياااس الو ني  املتعتدف  ابلتابيدفاس ال وفا ي  واجل وافيف  املكانيف  صدرجف    -52

 ب   عتفال السفيا  االجتمفاع  واالقتصفالا والسيااف  ت صتفد مفاي وقفد تكفون لفدى ا كومفاس 
نشا  املتصت  ابل واا  ما ت البتدان النامي  لوافت  تت   لتمشار   عتال مستوايس  تت   ت األ

متباينف ي ف ف  صوتسفواان، عتفال افبي، امل فال، تذسفتطدو ا فدماس السفاتتي  ت  ميكن  ن تواجفف قيفولاا 
تابيدففففاس  تت فففف  لففففدع  ا كومفففف  عففففن  ويففففا إ حفففف  التطاففففي  اإلقتيمفففف  املسففففتن  وتعزيففففز البففففل 

ي وجلنفوب (49)ل تفق الواليفوالعت  ا و نياا  ي وت  قا الصدل،  نش س مدرشدو موصداا (48)التحتي 
 فويديفففا مصففففتح  و نيفففف  ت زايل  االافففت مار ت تكنولوجيففففاس ال وففففااي وينافففوا تشفففف ي، صففففوانمغ 
اففاتت  عتفففال عفففد  فوا ففد جلنفففوب  فويديفففا، اففا ت ذلفففق تدتيففف، االعتمففال عتفففال الشفففو اا األجانففف ، 

كفففن املفففوارل البشفففوي  وزايل  ا فففدماس والبيفففاانس السفففاتتي  املكي ففف ، وإ حففف  ففففوم مفففن ىففف ها  ن مت
 ي(50)احملتي  من ااتيعاب العمتياس الساتتي 

وتفففوص  صعفففء البتفففدان صواجمهفففا ومبالرا فففا ال وفففا ي  ابفففالراس اقتصفففالي  وإةا يففف  وعتميففف   -53
ي فعتففال اففبي، امل ففال، يتم فف،  حففد   ففداة مشففووا ل يففال الووافف  ت وتكنولوجيفف   واففت نااقففاا 

منصفف  رقميففف  دتيفف  جلمفففت البيففاانس املستشففعو  عفففن صعففد صشففف ن جمففال االقتصففال الوقمففف  ت إنشففاا 
ي (51)2022وتفففول عفففاو  األرب ومعاجلتهفففا وختزينهفففا ونشفففو ا ت إ فففار املشفففووا الوقمففف  لفففارب

ويشك، املو ز الو و لتدني  االاتشعار عن صعد، ت املمتك  العوصيف  السفعولي ، مؤاسف  حكوميف  
البحففو العتمفف  التابيدفف  واعتمففال االاا ففاس األاااففي  ت عتميفف  تعمفف، مففن  جفف، لعفف  وتعزيففز 

 ي(52)البحو العتم  والتاويو التدو اا يتماىال مت السياا  الو ني  لتعتوو والتدني 
وتسففت مو صعففء البتففدان ت صففوامغ البففل التحتيفف  وصنففاا الدففدراس لففدع  البحففو والتاففويو  -54

ابل وااي فعتال ابي، امل ال، تعمف،  يتنفد عتفال تافويو  والتعتي  ورايل  املشاريت ت امليالين املتصت 
صني  يتي  لتيس  البحوا املتصت  ابل واا ورايل  األعمال ت جممت اصتكفاراس ال وفاا، مفن  جف، 

ي ويفففديو املكتففف  االيفففالا لتسياافففاس (53)تعزيفففز تافففويو اتسفففت  الديمففف  البد يففف  ت جمفففال ال وفففاا
دع  التشفف ي، والبحففو ت جمففال رصففد األرب، الففقا يتففي  العتميفف  ت صتديكففا الفف انمغ الففو و لفف

و لواس لتاويو ا     لتدامعاس واملؤاساس العتمي  العام  واملؤاساس البح ي  ر  الووي  فوصاا 
 ي (54)ت جمال رصد األرب واالاتطداو العتم  املعزز لتبياانس الساتتي  واملندول  الاتكياا 

__________ 

 صوتسواانيمسامه  من حكوم   (48)
 مسامه  من حكوم  مدرشدوي (49)
 مسامه  من حكوم  جنوب  فويدياي (50)
 مسامه  من حكوم  االيال الووا ي (51)
 مسامه  من املمتك  العوصي  السعولي ي (52)
 مسامه  من حكوم   يتندي (53)
 مسامه  من حكوم  صتديكاي (54)



E/CN.16/2020/3 

17 GE.20-00424 

تصفففالا والسيااففف  لتبتفففدان ت تشفففّك، عمتيففف   ي ففف  ويسفففه  السفففيا  االجتمفففاع  واالق -55
السياااس الو ني ي وت     من ا االس، يتمكن ا اا التابيداس النها ي  العامتون ومن  فوق  
ر  رةي  ت هايف  املافاة مفن إقنفاا ا كومفاس اب اجف  إىل صنيف  يتيف  و نيف  لتبيفاانس اجل وافيف  

ر  ذلق من السياااس ذاس الصت  ابل وااي وت حاالس  اوى، املكاني  واملعتوماس اجل وافي  و 
ت املمتكفف  املتحففد  عتففال اففبي، امل ففال،   ص االعتمففال عتففال هففغ تعبففوا إاففال حتففول لتمشففا ، 

 ، ابلتعاون مت ا كوم  واألوااجمل األ الميي  والدااا ا اميجيداا  احملدل  يديداا 
وميكفففن لتحكومفففاس الو نيففف  وو اال فففا ال وفففا ي   و إلارا فففا اجل وافيففف  املكانيففف   ن تتدااففف   -56

البيففاانس صصففور  ااففتباقي  مففت املنظمففاس ال نا يفف  واملتعففدل  األ ففواة لففدع  يديففا األ ففداة اإلةا يفف ي 
رب فعتفففال افففبي، امل فففال،   ص صفففوانمغ رصفففد ال افففاا النبفففار، و فففو جفففزا مفففن نظفففاو  ورويب لوصفففد األ

اىرت ت ت تاويو  إيااليفا وصتديكفا والسفويد وفونسفا وامل ووفي  األوروصيف ، حشفد جمموعفاس صياانتيف  
، ومهففففففد الفففففف انمغ الاويففففففا لفففففف انمغ  2001جمانيفففففف  وتدففففففدميها إىل  واففففففاجمل املسففففففتعمتب منففففففق عففففففاو 

ي وابمل ،، تتاص لتعموو مجيت صياانس عتوو األرب املسفتمد  مفن افوات، و الف  انافا، (55)سو  وصونيك
واإللار  الو ني  لدراا  احمليااس وال  ة اجلفوا، ومؤاسف  الفوالايس املتحفد  لتمسف  اجليولفوج ، 

ملبففد  رفف  متييففزا يففنت عتففال  ت إ ففار اياافف  وصففول حففو و امفف، وم تففوص  دمفف  املعتومففاس، وفدففاا 
يففت املسففتعمتب عتففال قففدو املسففاوا ،  ففا يتففي  لتبتففدان الفف  قففد ال تكففون لففديها قففدر  عتففال معامتفف  مج

 ي(56)التش ي، الساتت   ن تست يد من جمموعاس البياانس ذاس الصت  عتال الصعيد العامل 

 التعاون اإلقليمي -ابم 
ا، والبل ميكن آللياس التعاون اإلقتيم   ن تدع  ووت اياااس إقتيمي  ت جمال ال وا -57

التحتيففف  لتبيفففاانس املكانيففف ، وصنفففاا تواففففا ايااففف  ت اآلراا يصففف  ت مبفففالراس إةا يففف  تو فففز عتفففال 
 ال وااي

السياافف   2016وت  فويديففا، اعتمففد ر اففاا لول وحكومففاس االيففال األفويدفف  ت عففاو  -58
فوا    فويد ، و و العام  ألفويديا واارتاتيديتها ت جمال ال واا  طاو   وىل يو تن يق صوانمغ 

 ي(57)2063 حد ال امغ الو يسي  ت إ ار جدول  عمال االيال األفويد  لعاو 
وت آاففففيا واحملففففي  الففففالة، اعتمففففد املففففؤمتو الففففوزارا ال الففففو املعففففو صتسففففط  التابيدففففاس  -59

ال وفففا ي  ألرفففواب التنميففف  املسفففتدام  ت آافففيا واحملفففي  الفففالة ااففف  عمففف، آافففيا واحملفففي  الفففالة 
صشففف ن اافففتطداو التابيدفففاس ال وفففا ي  ألرفففواب التنميففف  املسفففتدام ، الففف   2030-2018لت فففرت  

صتعزيففففز ااففففتطداو تكنولوجيففففاس ال وففففاا وتابيدففففاس املعتومففففاس اجل وافيفففف   مجاعيففففاا  تشففففك، التزامففففاا 
املكاني  ت املناد ي وتتي  اا  العم، لتبتدان واملنظمفاس املشفار    لا  تسرتىفد  فا فيمفا تتطفق  

__________ 

 مسامه  من حكوم  صتديكاي (55)
 ايس املتحد يمسامه  من حكوم  الوال (56)
يتم فففففف، الففففففدة السيااففففففار األول ت تإنشففففففاا صففففففوانمغ فوففففففا    فويدفففففف  دكفففففف  التنسففففففيا ومتكامفففففف، يسففففففتدي   (57)

عن تتبيتفف لشفووجمل التنافسفي  عتفال الصفعيد  ل حتياجاس االجتماعي  واالقتصالي  والسيااي  والبي ي  لتدار ، فو ا 
ويك ففف،  ن   فويديفففاا  فوفففا ياا  إ فففار تنظيمففف  يفففدع  صوانجمفففاا العفففامل ت، ويتم ففف، الفففدة السياافففار ال فففا  ت تووفففت 

 /https://au.int/sites/default/filesت )انظفففففو وافففففتمياا  مسفففففؤوالا  تسفففففتطدو  فويديفففففا ال وفففففاا ا فففففارج  اافففففتطداماا 

newsevents/workingdocuments/33178-wd-african_space_policy_-_st20444_e_original.pdfي) 

https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/33178-wd-african_space_policy_-_st20444_e_original.pdf
https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/33178-wd-african_space_policy_-_st20444_e_original.pdf
https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/33178-wd-african_space_policy_-_st20444_e_original.pdf
https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/33178-wd-african_space_policy_-_st20444_e_original.pdf
https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/33178-wd-african_space_policy_-_st20444_e_original.pdf
https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/33178-wd-african_space_policy_-_st20444_e_original.pdf
https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/33178-wd-african_space_policy_-_st20444_e_original.pdf
https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/33178-wd-african_space_policy_-_st20444_e_original.pdf
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ن إجففواااس وتوففاتت صففف مففن تففدا س ايااففاتي  لففدع  التديففد يار فف  الاويففا اإلقتيميفف  لتدنفف  مفف
 ي(58)2030االقتصالي  واالجتماعي  آلايا واحملي  الالة املتعتد  صتن يق اا  عاو 

مبففففالراس تدنيفففف  ومبففففالراس لبنففففاا  ويوجففففد ت عففففد  منففففا ا تعففففاون وااففففت الناففففا  صشفففف ن -60
ط  العتففوو والتكنولوجيففاس واملعتومففاس ال وففا ي  لتحديففا األ ففداة الدففدراس تومفف  إىل لعفف  تسفف

اإلةا يففف ي فعتفففال افففبي، امل فففال،  فففدة مهمففف  الوصفففد السفففاتت  املفففزلوس لفففارب الففف  توفففاتت  فففا 
األرجنتفففب وال ازيففف، إىل لعففف  البحفففوا املتعتدففف  ابلفففنظ  اإليكولوجيففف  لتمحيافففاس واملوا ففف، البحويففف  

سفففاعد  ت راففف  افففوا   لااافففار املتصفففت  ابمليفففا ي وتسفففه  م ففف،  فففق  والشفففوا ا البحويففف  وإىل امل
الشفففوا اس واملبفففالراس التعاونيففف  ت ندففف، املعفففارة وصنفففاا الدفففدراس التكنولوجيففف  ت جمفففال ال وفففاا 
والعتففوو والتكنولوجيففا واالصتكففار ت املنادفف ي وت آاففيا واحملففي  الففالة، تولففت التدنفف  االقتصففالي  

صفففور   400، تدااففف     ففو مففن 2018-2017ي  الففالة، ت ال ففرت  واالجتماعيفف  آلاففيا واحملففف
ومنففتغ اففاتت  صشفف ن حففاالس اجل ففاة واألعاصفف  والففزالزل وال يوففاانس ت البتففدان املتوففور  مففن 

مففن  الكففوارا، ت إ ففار ادمفف  ذاس تشفف ي، مسففتمو تدففوو عتففال البيففاانس والففدع  املدففدمب جمففاانا 
، ي و اف اا (59)البتدان األعواا ت صوانمغ التابيداس ال وا ي  اإلقتيم  من  ج، التنمي  املسفتدام 

 فففدة مبفففالر  السفففوات، اإلةا يففف  األفويديففف  إىل مسفففاعد  البتفففدان ت  فويديفففا عتفففال تافففويو وإ ففف   
د اففات، صفف   ل اتشففعار عففن صعففد جمهففز استشففعواس فا دفف  الايففف لكشففف ورصففد اث    سففي

 ي(60)الكوصون ورصد ت   املنال ونوعيتف

  بادرا  أصحاب املصلحة املتعددين -جيم 
مت تزايد التحول القا تعوففف العتفوو والتكنولوجيفاس ال وفا ي  ص وف، ا وافب  السفحاصي   -61

والق اا االصاناع  واالافتعان  اصفالر مجاعيف ، افتظ، ىفو اس الدافاا ا فام واملنظمفاس رف  
صدور ت تداا  صياانس رصد األرب وةاذجها ور  ذلق مفن املفوارل الوقميف  ذاس الووي  تواتت 

الصفففت ي وإوفففاف  إىل اجلهفففول الففف  تبفففقلا ا كومفففاس الو نيففف ، يعفففوب مدفففدمو البيفففاانس السفففاتتي  
ا ففففوام صيففففاانس مسففففدت  املتكيفففف  صشفففف ن رصففففد األرب لارففففواب اإلنسففففاني  واإلةا يفففف ي وينب فففف  

 عتال تداا  املنافت العام  الوقمي  املتصت  صوصد األربيتشديت  ق  املبالراس 
ومن ى ن الكيفاانس الدا مف  عتفال  صفحاب املصفتح  متعفدلين  ن ت وف  إىل ىفوا اس  -62

عاملي  وىوا اس صب الدااعب العاو وا فام تصف  ت تسفط  العتفوو والتكنولوجيفاس والبيفاانس 
اإلةا يفف ي ويذشففار إىل الشففوا   العامليفف  لبيففاانس ال وففا ي  عتففال يففو    ففو فعاليفف  لتحديففا األ ففداة 

التنميفف  املسففتدام ، الفف  توفف  مففن صففب  عوففا ها املؤاسففب الففوالايس املتحففد  )مففن افف ل اافف  
ر ي  الوالايس املتحفد  الاار ف  لارارف  املتعتدف  ابإليفدز( وتصف  ت تيسف  الشفوا اس وتنسفيدها 

يااففففي  والدففففدر  عتففففال اختففففاذ الدففففواراس املسففففتند  إىل وي يز ففففا مففففن  جفففف، صنففففاا الاتفففف  واإلرال  الس
مففت التدنفف   البيففاانس مففن  جفف، النهففوب وتففول التنميفف  املسففتدام ي و قامففت الشففوا   العامليفف  تعففاوانا 

املعنيف  صسففوات، رصففد األرب، وال ويففا املعففو صوصففد األرب، وو الفف  اناففا ورفف  ذلففق مففن اجلهففاس 
قتيم  ألفويديا، القا يذواتت ت إ ار  صبنفاا قفدراس  من  ج، إ    صوانمغ مكع  البياانس اإل __________ 

 االقتصالي  واالجتماعي  آلايا واحملي  الالةي مسامه  من التدن  (58)
 (ي2018صت ت قيم   ق  البياانس وا دماس    و من متيون لوالر )مكت  األم  املتحد  لتتعاون فيما صب صتدان اجلنوب،  (59)
 مسامه  من حكوم  مصوي (60)
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 ففف، مجهوريففف  تنزانيفففا املتحفففد ، والسفففن ال، واففف اليون، ورفففاان، و ينيفففا ت جمفففال اافففتطداو الصفففور 
ور  ففا مففن البيففاانس اجل وافيفف  املكانيفف  لتحسففب اإللار  البي يفف  والتكيففف  السففاتتي  املتستسففت  زمنيففاا 

تاجي  الزراعي ي وافيكون صفوانمغ مكعف  البيفاانس، الفقا ايسفتند إىل مت ت   املنال ويسب اإلن
 ي(61)صياانس الندااس اإلقتيمي ، منص  لتوايت ناا  الددر  اجل وافي  املكاني  عتال ناا  الدار 

وميكن لتشوا اس صب الدااعب العاو وا فام، افواا  انفت و نيف   و عامليف ،  ن تفدع   -63
ياانس ال وا ي  من  ج، يديا األ داة اإلةا يف ي فعتفال افبي، امل فال، العتوو والتكنولوجياس والب

تسففعال مبففالر  ىففوا   صنففاا قففدراس التحمفف، والت  فف ، و فف  يففالف صففب الداففاعب العففاو وا ففام 
يستوففي ف معهففد املففوارل العامليفف ، إىل يسففب الوصففول إىل البيففاانس، اففا ت ذلففق ت جمففال الوصففد 

جملتمعففاس احملتيفف  واألعمففال التداريفف  مففن يسففب التطاففي  لدففدراس ال وففا   لففارب، لتمكففب ا
 ي(62)يم، ت   املنال وصناا  ق  الددراس

 التعاون واملساعدة الدوليان -دال 
ميكفففن لتبتفففدان  ن تواصففف، االافففت مار ت اآلليفففاس املتعفففدل  األ فففواة مفففن  جففف، التدااففف   -64

ةففففاذس تعتفففف  اآللففف ( واملنتدففففاس اجل وافيفففف  ال عفففال لبيففففاانس رصفففد األرب واألصففففول الوقميفففف  )م ففف، 
املكانيفف  املشففتد ي وميكففن لففق  اآلليففاس  ن تعففزاز اواريففا  و و ففاالس لوليفف  وانصففاس إقتيميفف  و ن 

 تست يد من الدع  املددو من ا كوماس الو ني  وو االس ال واا التاصع  لاي
لتتعاون العامل  القا تتاص  الا ويشك، املي ا  الدويل صش ن ال واا والكوارا الك ى م ا -65

من ا لف البياانس الساتتي  الاتطدامها ت إلار  الكواراي ويتي  املي ا ، من ا ل اجلمت صب 
 صفففول رصففففد األرب املت تيفففف  مففففن  تتففففف و ففففاالس ال وففففاا، تنسففففيا املففففوارل وا فففف اس مففففن  جفففف، 

ااس ا مايف  املدنيف  والي فاس االاتداص  السويع   االس الكوارا الك ى، وابلتايل مساعد  ات
 ي(63)اإلنساني  الدولي 

وعتففففال ناففففا  منظومفففف  األمفففف  املتحففففد ، تذبففففقل جهففففول لتداافففف  البيففففاانس  و ااففففتط م  -66
منتدففاس واففدماس صياانتيفف  ابلتعففاون مففت الففدول األعوففااي وين ففق مكتفف  األمفف  املتحففد  لشففؤون 

تداافف  صيففاانس رصففد األرب، مبففالر  ال وففاا ا ففارج ، ت اففيا  اجلهففول الفف  يبففقلا مففن  جفف، 
الكففون امل تففوص الفف  اختففق ا ابلشففوا   مففت إيااليففا، مففن  جفف، تعزيففز إ حفف  وإصففواز البيففاانس ال تكيفف  

ي وإوففاف  إىل ذلففق، وصيففاانس عتففوو ال وففاا عففن  ويففا اإلنرتنففت ابتبففاا املعففاي  املت ففا عتيهففا لوليففاا 
صوانجمهففا ال وففا  ،  ا  فف  وااففع  مففن األنشففا   تن ففق املنظمفف  العامليفف  لارصففال اجلويفف ، عففن  ويففا

إىل الفدة الشفام، املتم ف، ت تعزيفز تفوافو  وتعم،  دسو صب مش ت  السوات، واملست يدين افعياا 
املتعتدفف  ابلادفف  واملنففال وامليففا  والتابيدففاس ذاس الصففت  وااففتطدامها  البيففاانس والنففواتغ السففاتتي 

 ي(64)عتال ناا  واات من جان   عواا املنظم ت

__________ 

 مسامه  من حكوم  الوالايس املتحد ي (61)
 املوجت ن سفي (62)
 ن سفياملوجت  (63)
(64) A/AC.105/1179ي 
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وميكففن لتمدتمففت الففدويل  ن يواصفف، االاففت مار ت التعففاون املتعففدل األ ففواة ت البحففو  -67
الصففعيد العففامل ي العتمفف  وتاففويو تكنولوجيففاس ال وففاا والتعففاون ت التعتففي  وصنففاا الدففدراس عتففال 

ومفففن األم تففف  عتفففال ذلفففق احملاففف  ال وفففا ي  الدوليففف  ور  فففا مفففن اجلهفففول الدوليففف  التعاونيففف  املتعتدففف  
ابلبحففففو، واجملتفففف  الففففدويل لتعتففففي  الافففف ب، واملطتفففف  االفرتاوفففف  لتتففففدري  والت ديففففف ت جمففففال 

ويا التنسيا املعفو صسفوات، األرصال اجلوي  الساتتي  القا  نش تف املنظم  العاملي  لارصال اجلوي  وف
إىل االيففال اجلففامع  لتهندافف  ال وففا ي  الففقا يففدع   نشففا  إةا يفف   األرصففال اجلويفف ي ويشففار  افف اا 

تصفمي  الصفواريخ والسفوات،  عمتي  متصت  ابل واا، ال ايما عتال املستوى اجلامع ، تشم، مف  ا 
  قها وتش يتهايامليكووي   و النانوي   و البيكوي  وتاويو ا وتصنيعها وإ 

ومفن صفب املبفالراس األافوى لتمدتمفت الفدويل مبفالر  مشفرت   صفب التدنف  املعنيف  صسففوات،  -68
رصففد األرب، وال ويففا املعففو صوصففد األرب، وجلنفف  افف اا األمفف  املتحففد  املعنيفف  إلار  املعتومففاس 

نيفففف  اففففا خيففففدو تسففففط  اجل وافيفففف  املكانيفففف  عتففففال الصففففعيد العففففامل ، تومفففف  إىل تعزيففففز اجلهففففول التعاو 
 تكنولوجياس ال واا لتحديا األ داة اإلةا ي ي 

 اق احا  ميكن النظر  يها -خا ساا  
تناوا العتفوو والتكنولوجيفاس والبيفاانس ال وفا ي  عتفال إمكفاانس مفن ىف ها  ن تسفاعد  -69

ص وفففف،  و  ففففداة التنميفففف  املسففففتدام ي وتشففففهد التكففففاليف اف اوففففاا  2030ت يديفففا اافففف  عففففاو 
لتافففوراس التكنولوجيففف  اجلديفففد  والتعفففاون صفففب  صفففحاب املصفففتح  احملتيفففب والفففو نيب واإلقتيميفففب ا

والففدوليبي ومففت ذلففق، ال يففزال  ففقا اجملففال يتفف رو  وجففف وففعف مسففتمو ، اففا ت ذلففق قتفف  الففوع  
جمفففال انفففافت تكنولوجيفففاس ال وفففاا، وددوليففف  املفففوارل املاليففف ، وال  فففواس التكنولوجيففف  واملهاريففف  ت 

تافففففففففويو تكنولوجيفففففففففاس ال وفففففففففاا واافففففففففتطدامها وتكيي هفففففففففاي وميكفففففففففن  ن تشفففففففففم، السياافففففففففاس 
واالارتاتيدياس الو ني  واإلقتيمي  الوامي  إىل لعف  العتفوو والتكنولوجيفاس والبيفاانس ال وفا ي  مفن 
 جفف، يديففا األ ففداة اإلةا يفف  صففقَل جهففول لبنففاا الدففدراس البد يفف  و/ و النها يفف   ويسففب البنيفف  

لتحتي  وزايل  الوع  العفاو  وووفت اياافاس صشف ن البيفاانس اجل وافيف  املكانيف ، تك ف، اافتيعاب ا
البياانس امل توحف  والعتفوو امل توحف   وتعزيفز التعفاون صفب الدافاعب العفاو وا فام صشف ن األ فداة 

ةا يفف ي املشففرت   ت جمففال تسففط  العتففوو والتكنولوجيففاس والبيففاانس ال وففا ي  لتحديففا األ ففداة اإل
ويذشفدات اجملتمفت الفدويل عتفال ووففت ات اقفاس تعاونيف  تسفت يد مففن املفزااي التنافسفي  ال وليف  لتبتففدان، 
وتشدت املنا ا عتال تاويو موافدها ال وا ي  القاتي  وقفدرا ا املتصفت  ابل وفاا عفن  ويفا تفدري  

 ا اا تكنولوجيا ال واا، عتال  ن يندرس ذلق ت عمتياس اياااتي ي
 لع، الدول األعواا تول النظو ت االقرتاحاس التالي لو  -70

ووت اياااس واافرتاتيدياس و نيف  تدفوو عتفال اتبفاا هفغ تعبفوا إزاا تسفط   ) ( 
العتففففوو والتكنولوجيففففاس والبيففففاانس ال وففففا ي  لتحديففففا األ ففففداة اإلةا يفففف ، وتتففففي  توففففافو جهففففول 

املفففد  لتمشفففار   ت  فففق  األنشفففا ،  ا كومفففاس واألوافففاجمل األ المييففف  والدافففاا ا فففام واجملتمفففت
 إىل التن يق  اصتداا من البحوا األاااي  ووصوالا 

 العم، مت الدااا ا ام لبتور  منتداس يست يد منها املستعمتون النها يون  )ب( 
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زايل  الدع  الو و عتال يو ال يدتصو عتال صنفاا الدفدراس البد يف  )م ف، مواففا  )س( 
الدففدراس ا اةفف  ت املواحفف، النها يفف  )م فف، معاجلفف   صفف، صشففم،  يوففاا اإل فف   و ندافف  السففوات،( 

 صياانس رصد األرب ويتيتها( ال  تدع  يديا األ داة اإلةا ي  
ووت اياافاس صشف ن البيفاانس امل توحف  وا وافب  السفحاصي  والعتفوو عتفال يفو  )ل( 

 يستوع  مس ل  تداا  صياانس رصد األرب 
عتيمفففف  الدففففا   عتففففال ىففففبكاس اجلامعففففاس وتسففففط   لبنففففاا تشففففديت التعففففاون الت )ه( 

الدفدراس املتصفت  ادفال ال وففاا، مفن اف ل مبففالراس مفن قبيف، االيففال اجلفامع  لنداف  ال وففاا 
 واجملت  االاتشارا جلي، ال وااي

 النظو ت االقرتاحاس التالي ل ولع، الدول األعواا تول  يواا  -71
 رنا ي  ل ات ال  من املزااي التنافسي  ووت ات اقاس تعاوني   ) ( 
تاويو الددراس ت جمفال العتفوو والتكنولوجيفاس والبيفاانس ال وفا ي  مفن اف ل  )ب( 

 تدري  املدرصب و/ و تنظي  لوراس ىبكي  وااع  الناا  
مواصففت  صنفففاا ولعففف  املنصفففاس ا كوميففف  الدوليففف  الففف  تعفففزز قفففدراس املسفففتعمتب  )س( 

 النها يب لتبياانس اجل وافي  املكاني  ت البتدان النامي ي
 وتذشدات التدن  عتال اختاذ ا اواس التالي ل -72

لع  التعاون صب  صحاب املصفتح  املتعفدلين ت جمفال الفتعت  السياافار وصنفاا  ) ( 
 الددراس وتاويو التكنولوجيا 

  إصففواو ىففوا اس تسففتوع  يسففب التنسففيا فيمففا صففب  صففحاب املصففتح  وإ حفف )ب( 
 الت   التكنولوج  السويت عتال يو يست يد من ا    احملدل  ألصحاب املصتح  وا تماما   

تداافففففف   فوفففففف، املماراففففففاس والففففففدروس املسففففففت ال  صشفففففف ن صففففففوح السيااففففففاس  )س( 
واالافففففففرتاتيدياس املتصففففففففت  ابل وففففففففاا، وووففففففففت صففففففففوامغ ت جمففففففففال ال وففففففففاا، وااففففففففتطداو العتففففففففوو 

 اس والبياانس ال وا ي  ت التابيداس املتصت  ابأل داة اإلةا ي يوالتكنولوجي
    


