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مشروع التقرير
إضافة

الفصل الثاني
التوصيات والق اررات
العَرضية لتكنولوجيا الفضاء :استعراض الحالة الراهنة
هاء -الفوائد َ
العَرض ــلة لتلنولوجلا الف :ــاعر اس ــتعراا الحالة ال ار نة"،
-1
نظرت اللجنة في بند جدول األعمال المعنون "الفوائد َ
وفقًا لقرار الجمعلة العامة .92/75
-2

المتحدة.

-3

َّ
وتللم في إطار ذا البند ممثلو االتحاد الروس ـ ـ ـ ــي وفنزويال (جمهورية-البوللفارية) والمكس ـ ـ ـ ــل والهند والواليات
واسـ ــتمعل اللجنة إلض عرا اعنوان "مجموعة األدوات السـ ــاتللة التعللملة  -فوائد تلنولوجلا الف:ـ ــاع"،

قدمه ممثل مصر.

وأحاطل اللجنة علماً االمعلومات التي قدَّمتها الدول عن ممارسـ ـ ـ ــاتها الوطنلة اد ـ ـ ـ ـ ن اسـ ـ ـ ــت دا الفوائد
-4
فاعلة م ٍ
ٍ
ٍ
تلفة ،اما في ذل القطاع ال اص واألوساط األكاديملة.
جهات
الع َرضلة لتلنولوجلا الف:اع امداركة
َ
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والحظل اللجنة أن إص ـ ــدار عا  2021من س ـ ــلس ـ ــلة مند ـ ــورات وكالة ناس ـ ــا المعنونة  Spinoffمتاح في

الموقع الد ـ كي للوكالة .وأعرال اللجنة عن امتنانها لوكالة ناس ــا اص ــدار ا تل الس ــلس ــلة ودأبها علض إطالع الوفود

عليها سنويا منذ الدورة الثالثة واألراعين للجنة ،المعقودة في عا .2000

والبي ـة والتعللم

وأحـاطـل اللجنـة علمـًا اـاالبتلـارات المس ـ ـ ـ ـ ـ ــتحـدثـة في مجـاالت عـديـدة ،مثـل الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـة والطـ
-6
واألجهزة االلترونلة واالتصـاالت والنقل وال ـسالمة والبيولوجلا والسـالمة والللملاع وعلم البلانات الجررايلة (الجيوماتلس)

والجيوفيزيــاع وعلو المواد .والحظــل كــذلـ المعلومــات التي تفيــد اـ ن العــديــد من التلنولوجلــات التي طورت من أجــل
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التطبلقات الف:ـ ـ ـ ــائلة والتي روصـ ـ ـ ــل لها وكاالت الف:ـ ـ ـ ــاع قد إنقلل إلض الصـ ـ ـ ــناعات ،وأدت إلض تطبلقات عمللة في

المجتمع ،وال سلما في ضوع جائحة كوفيد 19-ونقل التلنولوجلا يلما يتعلق ااألجهزة الطبلة ذات الصلة.
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ورأت اعض الوفود أن برامج نقل التلنولوجلا التي تقو بها وكاالت الف :ـ ـ ـ ـ ــاع ،والتي إتنقل فيها الدراية التقنلة

إلض الص ـ ــناعات ذات الص ـ ــلة ،تمكن من إتاحة االبتلارات لرواد المد ـ ــاريع والد ـ ــركات واألوس ـ ــاط األكاديملة والوكاالت
الحكوملة .ورأت الوفود التي أعرال عن ذا الرأي أي:ــا أن ذا البرامج ســا مل في االعتماد علض الذات من الناحلة

العَرضلة.
التلنولوجلة وفي النمو الصناعي والتنملة الوطنلة من والل الفوائد َ
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ورأت اعض الوفود أن برامج االس ــتد ــعار عن إاعد ورص ــد األرا ،وال س ــلما الص ــور والبلانات والتحليالت،

مهمة للت طلط الح:ري والزراعي ،والصحة ،والطاقة ،واألمن الرذائي ،وإدارة الم اطر االجتماعلة والطبلعلة ،ومراق ة

الحدود ،ومراق ة المحاص ــيل غير المد ــروعة والتعدين غير المد ــروع ،واللوجس ــتلات ،وقطاع البناع ،والس ــلاحة ،والبي ة.

ورأت الوفود التي أعرال عن ذا الرأي أي:ـ ــا أن ذا البرامج مهمة االنسـ ـ ة للمدـ ــاريع المسـ ــتدامة وتسـ ــاعد في إرشـ ــاد

الق اررات التي تت ذ ا الللانات المت ثرة بترير المناخ.

ورئي أن ناك حاللا فجوة كبيرة بين البلدان التي أحرزت تقدما كبي ار في تطوير التلنولوجلا المتعلقة االف:ـاع
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إ
والبلدان التي تسـ ـ ــعض إلض إندـ ـ ــاع ذا القطاع أو تعزيزا ،و و ما يجعل من ال:ـ ـ ــروري مواصـ ـ ــلة تعزيز التعاون الدولي
وت ادل المعلومات وال حوث ونقل التلنولوجلا داول اللجنة.
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