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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية   

  الدورة اخلامسة واخلمسون
          ٢٠١٢يونيه / حزيران١٥-٦فيينا، 

  تقرير عن اجتماع اخلرباء املشترك بني األمم املتحدة وماليزيا     
      ارتياد اإلنسان للفضاءحول تكنولوجيا 

      )٢٠١١ نوفمرب/ تشرين الثاين١٨- ١٤ ماليزيا، ،بوتراجايا(    
      مةمقّد  -أوالً  

ــا       -١ ــا حــول تكنولوجي ــاد انعقــد اجتمــاع اخلــرباء املــشترك بــني األمــم املتحــدة وماليزي ارتي
. ٢٠١١نـوفمرب  / تـشرين األول ١٨ إىل ١٤ يف بوتراجايا، ماليزيا، يف الفترة مـن  اإلنسان للفضاء 

ــاع  ــكل االجتمـ ــزءاًوشـ ــا  جـ ــادرة تكنولوجيـ ــن مبـ ــضاء  مـ ــسان للفـ ــاد اإلنـ ــادرة  ، ارتيـ ــي مبـ   وهـ
ــضائي      ــات الفــ ــدة للتطبيقــ ــم املتحــ ــامج األمــ ــار برنــ ــذها يف إطــ ــري تنفيــ ــدة جيــ ــرا(ة جديــ  نظــ

www.oosa.unvienna.org/oosa/en/SAP/hsti/index.html.(  
ــافع           -٢ ــشأن من ــاش ب ــسري النق ــى تي ــه، عل ــن نوع ــو األول م ــاع اخلــرباء، وه ــز اجتم وركّ

الـصغرى  جمـال اجلاذبيـة     يف   وإجـراء حبـوث   ، وبنـاء القـدرات      ارتياد اإلنسان للفـضاء   تكنولوجيا  
ارتيــاد اإلنــسان  اســتبانة الفــرص املمكنــة لتعــاون البلــدان الناميــة يف أنــشطة تكنولوجيــا   وعلــى
وباالســتناد إىل نتــائج االجتمــاع، ميكــن تكييــف . ومــشاركتها يف حبــوث علــم الفــضاء للفــضاء

ــها   ــادرة وخطــة عمل لبــات وصــدر مــن  حبيــث يتماشــيان مــع مــا لــوحظ مــن متط  مــضمون املب
  .توصيات خالل املناقشات
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ــ  -٣ ــة  م االجتمــاع مكتــب شــؤو ونظّ ــابع لألمان ــشطة  ن الفــضاء اخلــارجي الت ، يف إطــار أن
، واستـضافه معهـد علـم الفـضاء جبامعـة      ٢٠١١برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية لعـام   

ة الفــضائية، ووكالــة  لتكنولوجيــا املالحــSdn Bhdكيبانغــسان املاليزيــة، بالتعــاون مــع مؤســسة  
وشـاركت يف تنظـيم االجتماعـات الوكـاالت         . الفضاء الوطنية املاليزية وجامعة باهانغ املاليزيـة      

ــشريكة يف حمطــة الفــضاء الدوليــ   ــة    ةال ــة الفــضاء األوروبي ــة، ووكال ــة الفــضاء الكندي ، أي وكال
طنيــــة ، واإلدارة الو)جاكــــسا(، والوكالــــة اليابانيــــة الستكــــشاف الفــــضاء اجلــــوي  )إيــــسا(

التابعة للواليات املتحدة األمريكيـة، ووكالـة الفـضاء االحتاديـة           ) ناسا(اجلوية والفضاء    للمالحة
  ).وسزمروسكو(ية الروس

ــسات        -٤ ــه، ويلخـــص اجللـ ــه وبرناجمـ ــاع وأهدافـ ــة االجتمـ ــر خلفيـ ــذا التقريـ ــشرح هـ ويـ
 بقــرار ولقــد اُعــد التقريــر عمــالً. املواضــيعية، كمــا يتــضمن مالحظــات املــشاركني وتوصــياهتم

  .٦٥/٩٧اجلمعية العامة 
    

    اخللفية واألهداف  - ألف  
أصـبح الـسفر    أخـرياً   و. استحوذ الفضاء اخلارجي، منذ بداية عهده، على خميلة البشرية          -٥

 أصــبح ١٩٦١أبريــل / نيــسان١٢ ففــي. يف الفــضاء حقيقــة واقعــة بفــضل التطــور التكنولــوجي
ضاء، مما فـتح آفـاق عـصر جديـد مـن عـصور            يف الف   بالتحليق يوري غاغارين أول إنسان يغامر    

د ويف غضون عقـ   .  على سطح األرض أو غالفها اجلوي      النشاط البشري الذي مل يعد مقصوراً     
لـإلدارة الوطنيـة    التـابع   وبعد انتهاء برنامج أبولـو      .  أقداُم أوائل البشر   سطح القمر  وطأت   واحد

لبـشرية علـى املـدار القريـب مـن       ، ركّـزت األنـشطة الفـضائية ا       )ناسـا (للمالحة اجلوية والفضاء    
) االحتـاد الـسوفيايت  (تية احتـاد اجلمهوريـات االشـتراكية الـسوفي     ا ى وتولّ . وعلى البحوث  األرض

القــرن ويف مثانينــات . والواليــات املتحــدة األمريكيــة تــشغيل عــدد مــن خمتــربات الفــضاء املؤقتــة 
. ها ألكثر من عقـد مـن الـزمن        يت حمطة مري الفضائية وواصل تشغلي     اأطلق االحتاد السوفي  املاضي  

 جبهــد مــشترك لوكــاالت ُتوِّجــتجديــدة تعــاون ومــع انتــهاء احلــرب البــاردة، انبثقــت فرصــة  
ة  والوكالـة اليابانيـ  )إيـسا (كالة الفضاء األوروبية     وو  اخلمس، أي وكالة الفضاء الكندية     الفضاء

ابعـة  الت) ناسا(فضاء   واإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية وال     )جاكسا(الستكشاف الفضاء اجلوي    
ومتثـل هـذه     (،)وسزمروسـكو (لفـضاء االحتاديـة الروسـية        ووكالة ا  للواليات املتحدة األمريكية  

، الــسويد، الــدامنرك، بلجيكــا، إيطاليــا، أملانيــا، إســبانيا، االحتــاد الروســي:  بلــدا١٥ًالوكــاالت 
، هولنـدا ،  النرويج،  شماليةيرلندا ال إاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و    ،  كندا، فرنسا،   سويسرا

ــات املتحــدة  ــان، الوالي ــي، )الياب ــام  يرم ــذ ع ــضاء ال حمطــة إىل اســتحداث ١٩٩٨ من ــةالف  دولي



 

V.12-51869 3 
 

A/AC.105/1017 

 إنـــسان وعملـــوا ٥٠٠وخـــالل العقـــود اخلمـــسة املاضـــية، عـــاش حنـــو  . وإطالقهـــا وتـــشغيلها
  .الفضاء يف
 واسـتخدامه يف    وقد سلّم مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفـضاء اخلـارجي             -٦

، ١٩٩٩يوليـه   / متـوز  ٣٠ إىل   ١٩، الذي ُعقد يف فيينـا مـن         )اليونيسبيس الثالث (األغراض السلمية   
، وبأنـه ينبغـي      بعينـه  بلد واحـد   أيِّ تفوق قدرة    الضخمةالبشرية  استكشاف الفضاء   بأن بعثات   

هــذا لــى  عوذُكــرت حمطــة الفــضاء الدوليــة باعتبارهــا مثــاالً  . تــشجيع التعــاون يف هــذا الــصدد 
 بوضــعوأوصــى اليونيــسبيس الثالــث  )١(. احلــرب البــاردةانتــهاُءالــذي أتاحــه ديــد اجلنمــوذج ال

بصفة خاصة، وبتشجيع البلـدان الـيت       الدويل  علم الفضاء يف املستقبل من خالل التعاون        لبرامج  
نـشر  إىل  أيـضاً   ودعـا املـؤمتر     .  حمطة الفضاء الدولية   استخدام قطّ يف هذا املسعى على       تشاركمل  

حمطـة   الـيت جتـري علـى مـنت          املعلومات على العامل أمجـع فيمـا خيـص أنـشطة البحـوث الفـضائية              
  )٢(. الدوليةالفضاء

لفـضاء يف إطـار برنـامج     ارتيـاد اإلنـسان ل     مبـادرة تكنولوجيـا      أُطلقـت  ٢٠١٠ويف عام     -٧
إلنــسان ارتيــاد ااألمــم املتحــدة للتطبيقــات الفــضائية، بغــرض إذكــاء الــوعي مبنــافع تكنولوجيــا   

 يف الفـــضاء اإلنـــسان بتحليـــقلفـــضاء، وتعزيـــز التعـــاون الـــدويل يف تنفيـــذ األنـــشطة املتـــصلة  ل
  .الصغرىواستكشاف الفضاء ودعم بناء قدرات البحث والتعليم يف جمال اجلاذبية 

وكجـزء مـن املبـادرة، نظـم مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي، بالتعـاون مـن الوكــاالت             -٨
ــا فـــضاء الدوليـــة، حلقـــة دراســـية للتوعيـــة بـــشأن احملطـــة يف  اخلمـــس الـــشريكة يف حمطـــة ال  فيينـ

رضت فيها حالة أنشطة التعليم والبحث على مـنت احملطـة وقُـدمت             ، عُ ٢٠١١فرباير  /شباط ٨ يف
وحـضر احللقـة الدراسـية مـشاركون مـن          . معلومات بشأن فرص التعـاون واالسـتفادة مـن احملطـة          

ري الشريكة فيها، وخلـص املـشاركون إىل أنّ املبـادرة           املنظمات الشريكة يف احملطة ومن البلدان غ      
ميكن أن تكون آلية جمدية للتوعية بشأن قدرات احملطـة وبأنـشطة البحـث الـيت جتـري علـى متنـها              

  ).A/AC.105/2011/CRP.13الوثيقة (
  : االجتماع األهداف التاليةوتوّخى  -٩

ــا يف ذلــك      )أ(   ــشرية، مب ــشطة الفــضائية الب ــة األن ــصلة  اســتعراض حال ــشطة املت األن
  ؛الُصغرى يف جمال اجلاذبية الفضائية واألرضيةبربامج حمطات الفضاء، والبحوث 

───────────────── 
يينا، مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فتقرير   )1(  

  .٣٨٨، الفصل الثاين، الفقرة )A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩يوليه / متوز٣٠‐١٩
  .٤٠٢، ٤٠١، ٣٩٠، ٣٨٩املرجع نفسه، الفقرات  )2(  
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تقــدمي حملــة عامــة علــى الــربامج الفــضائية الوطنيــة واملتعــددة اجلنــسيات، مبــا يف   )ب(  
  ذلك برامج بناء القدرات والربامج التعليمية؛

ارتيــاد اإلنــسان رة تكنولوجيــا  اســتخدام مبــادالكيفيــة الــيت ينبغــي هبــامناقــشة   )ج(  
ارتيـاد اإلنـسان    لدول األعضاء فيما خيص تكنولوجيا      ا شىتلفضاء من أجل الوفاء باحتياجات      ل
  .الصغرىلفضاء، وبناء القدرات والبحوث يف جمال اجلاذبية ل

    
    احلضور والدعم املايل  - باء  

ال ذي صلة مبوضـوع     اُختري كل مشارك يف االجتماع على أساس خربته العملية يف جم            -١٠
 حمطــة الفــضاء تــشغيل، واملــشاركة يف الــصغرى، مبــا يف ذلــك حبــوث اجلاذبيــة العــاماالجتمــاع 

وُشـجعت بـصفة   . الدولية أو يف ختطيط وتنفيـذ بـرامج الفـضاء الوطنيـة أو اإلقليميـة أو الدوليـة                 
  .ةخاصة مشاركة األخصائيني على مستوى اختاذ القرار لدى الكيانات الوطنية والدولي

 مـــن املؤســـسات احلكوميـــة واجلامعـــات وغريهـــا مـــن  فنيـــا١٢٥ًوحـــضر االجتمـــاع   -١١
 ٢٣  ال ينتمــون إىل البلــدان عــن مــشاركني مــن القطــاع اخلــاص،  الكيانــات األكادمييــة، فــضالً 

االحتاد الروسـي، أذربيجـان، األردن، أملانيـا، إندونيـسيا، باكـستان، تركيـا، اجلمهوريـة                : التالية
كنـدا،  ،  ريـة الكونغـو الدميقراطيـة، مجهوريـة كوريـا، الـصني، غانـا، فييـت نـام                 التشيكية، مجهو 

  .كينيا، ماليزيا، ملديف، نيبال، نيجرييا، اهلند، هولندا، الواليات املتحدة، اليابان
ــة        -١٢ ــشاركة يف رعاي ــم املتحــدة واجلهــات امل ــيت خصــصتها األم ــوال ال واســتخدمت األم

الت اجلويـة وبـدل اإلقامـة اليوميـة والـسكن لعـشرين       االجتماع من أجـل متويـل تكـاليف الـرح       
وأتاحــت اجلهــة املستــضيفة احملليــة مرافــق املــؤمتر وخــدمات الــدعم اإلداري والــتقين   . مــشاركاً

  . من األحداث االجتماعية جلميع املشاركنيمت عدداًوالنقل من املطار وإليه، كما نظّ
    

    الربنامج  - جيم  
الـيت   ربنـامج الجي برنامج االجتماع بالتعاون مع جلنـة  أعد مكتب شؤون الفضاء اخلار    -١٣

ضــّمت ممــثلني مــن الوكــاالت اخلمــس الــشريكة يف احملطــة، وممــثلني اثــنني مــن وكالــة الفــضاء    
 املُنظِّمـة جنـة   للاكمـا سـامهت     . الوطنية املاليزية وموظفني من مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي           

  .احمللية مسامهة هامة يف جناح تنظيم االجتماع
وتــألف الربنــامج مــن كلمــة رئيــسية، وجلــسة خصــصت للــذكرى اخلمــسني ألول رحلــة    -١٤

وُعّين رؤساء ومقـررون    . فضائية بشرية، وتسع جلسات عرض تقنية وست جلسات ألفرقة العمل         
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وتـرد تفاصـيل    .  يف إعداد هـذا التقريـر      على سبيل اإلسهام  موا تعليقاهتم ومالحظاهتم    لكل جلسة قدّ  
 ملكتــب شــؤون الفــضاء الــشبكيوقــع امللعــروض الــيت قــدمت أثنــاء االجتمــاع يف الربنــامج ووثــائق ا

  .(www.oosa.unvienna.org/oosa/en/SAP/hsti/expert-meeting-2011.html)اخلارجي 
 ممـثال املنظمـة املستـضيفة ومكتـب شـؤون الفـضاء             اللتني ألقامها وبعد كلميت الترحيب      -١٥

لفضاء الوطنية املاليزية كلمة رئيـسية تناولـت جتربـة ماليزيـا            اخلارجي، ألقى املدير العام لوكالة ا     
اخلمـس  كما ألقى ممثلو أربع من وكاالت الفـضاء      . الصغرىيف إجراء جتارب يف جمال اجلاذبية       

 يف الــصني كلمــات مبناســبة املــأهولالــشريكة يف احملطــة الدوليــة وممثــل مكتــب هندســة الفــضاء 
م ممثــل مكتــب شــؤون الفــضاء وقــّد. ة يف الفــضاءالــذكرى اخلمــسني ألول رحلــة طــريان بــشري

  .ارتياد اإلنسان للفضاءم فيه مبادرة تكنولوجيا  قّداخلارجي عرضاً
بــرامج حمطــة : وتوزعــت جلــسات العــرض التقنيــة التــسع علــى الفئــات األربــع التاليــة    -١٦

 الفـضاء   ؛ والتعلـيم والتوعيـة وبنـاء القـدرات؛ وبـرامج          الـصغرى الفضاء الدولية؛ وعلـم اجلاذبيـة       
: سّت جلـسات لثالثـة أفرقـة عاملـة        بـ  هـذه اجللـسات      واسـُتكملت . الوطنية واإلقليمية والدولية  

ارتيـاد اإلنـسان    ؛ والتعليم والتوعية وبنـاء القـدرات؛ ومبـادرة تكنولوجيـا            الصغرىعلم اجلاذبية   
مي وكانت جلسات األفرقة العاملة مبثابة فرص رئيسية إلجراء مناقشات من أجـل تقـد             . للفضاء

ويف جلـسة ختاميـة مـشتركة     . ارتيـاد اإلنـسان للفـضاء     مالحظات وتوصيات بشأن تكنولوجيـا      
واختـتم االجتمـاع    . لألفرقة العاملة، اسـتعرض مجيـع املـشاركني تلـك املالحظـات والتوصـيات             

  .جبلسة أخرية اعتمد املشاركون خالهلا توصيات االجتماع
ت اجلداريــة، ممــا أتــاح للمــشاركني مــت أثنــاء االجتمــاع أربــع جلــسات للملــصقاونظّ  -١٧

مت خـالل جلـستني     وقُـدّ . فرصة لعرض ملصقات بشأن موضوع ذي صلة مبواضيع االجتماع        
لتبــديل االجتاهــات آلــة : الــصغرىلنــوعني مــن أجهــزة حبــوث اجلاذبيــة إيــضاحية منــها عــروض 

  .لدولية إلجراء التجارب الصغرية يف حمطة الفضاء ا، ونظام حممول متوفر جتارياًعشوائياً
 يـوم  للقُبَّـة الـسماوية االصـطناعية    عـام ملالحـي الفـضاء يف مـبىن ماليزيـا      منتـدى وانعقد    -١٨
 التوعية هـذا كـل مـن        لقاءوشارك يف تنظيم    . نوفمرب، بالترابط مع االجتماع   / تشرين الثاين  ١٧

موجهـا  وكالة الفضاء املاليزيـة ومعهـد علـم الفـضاء التـابع جلامعـة كيبانغـسان املاليزيـة، وكـان               
لطالب املدارس الثانوية احمللية ولعامة اجلمهور، وحتدث خالله أربعـة مـن مالحـي الفـضاء مـن                  

  .الصني ومجهورية كوريا وماليزيا ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي
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      ص اجللسات التقنيةملّخ  -ثانياً  
    برامج حمطة الفضاء الدولية  - ألف  

طـة الفـضاء الدوليـة تـوفري حملـة عامـة عـن          كان الغرض من اجللـسة املواضـيعية بـشأن حم           -١٩
األنشطة املنفذة على منت احملطة واألنشطة املتـصلة باحملطـة نفـسها، وقـام بتقـدمي اللمحـة العامـة                    

ولقـد جـاءت احملطـة نتيجـة للجهـود املـشتركة الـيت              . ممثلو وكاالت الفضاء الـشريكة يف احملطـة       
. رة متعـددة اجلنـسيات وطويلـة األجـل         وهـي مثـال علـى شـراكة ناجحـة ومثمـ            أُمَّـة  ١٥بذلتها  
دمت خــالل اجللــسة بعــض األمثلــة علــى التعــاون القــائم مــع شــركاء مــن خــارج دائــرة كمــا قُــ

  .البلدان الشريكة يف احملطة الدولية
ــشر ســنوات واســتلزم حنــو           -٢٠ ــن ع ــر م ــة اســتغرق أكث ــع احملطــة الدولي ــوحظ أن جتمي   ول
.  تقريبــاً طنــا٣٦٠ً ووزهنــا  متــرا٧٤ًوعرضــها  أمتــار ١١٠ويبلــغ طوهلــا مــا يقــارب .  بعثــة٣٠

، ويبلــغ متوســط ســرعتها حنــو  كيلــومتر تقريبــا٤٠٠ًوتــدور احملطــة يف مــدار يبعــد عــن األرض 
وتقتـصر  .  كيلومتر يف الثانية، وقام بتجهيزهـا أسـطول دويل مـن نظـم اإلطـالق الفـضائي                 ٧,٨

يــد أنــه ستــضاف إليــه يف   علــى نظــام ســيوز الروســي لإلطــالق، ب قــدرات نقــل الطــواقم حاليــاً 
  .املستقبل القريب كبسوالت من صنع القطاع اخلاص

 أن تـشارك يف بـرامج فـضائية         أنّ باسـتطاعة وكالـة فـضاء صـغرية نـسبياً           ولوحظ أيـضاً    -٢١
بـد   وال.  مثل حمطة الفضاء الدولية من خالل التماس سـبل التعـاون مـع منظمـات أكـرب      ضخمة

نايـة جمـاالت االمتيـاز التكنولـوجي الـيت ميكـن تـضمينها يف               هلذه املنظمات الـصغرية أن ختتـار بع       
ولقد كان املنـاول البـارع ذو األغـراض اخلاصـة، وهـو ذراع روبوطيـة كنديـة،                  . تلك الشراكة 

وبفـضله  .  يف أنشطة جتميع وتشغيل احملطة وذُكر باعتباره أحد األمثلة علـى ذلـك           حيوياً عنصراً
إىل  مقابـل منحهـا حـق الوصـول          ة يف برنـامج احملطـة     متكنت وكالة الفضاء الكندية مـن املـسامه       
ــى مــنت احملطــة     ــة عل ــق البحــث القائم ــاون العلمــي      . مراف ــشطة التع ــى أن ــة أخــرى عل ــة أمثل ومث

والتعليمي بني املنظمات الشريكة وغري الشريكة يف احملطـة، ومنـها وحـدة االختبـارات اليابانيـة                 
قليمي لوكـاالت الفـضاء يف آسـيا        مللتقى اإل  ا من خالل اليت تستخدمها البلدان اآلسيوية     ) كيبو(

  .واحمليط اهلادئ
وميكـن اسـتخدام   .  داخلية وخارجيـة متاحـة للبـاحثني   وحدات اختباراتومتلك احملطة     -٢٢

بيئة احملطة اخلاصة كمنصة إلجـراء البحـوث يف جمـاالت متعـددة مثـل علـوم احليـاة والبيولوجيـا                 
، والبحــوث البــشرية، وعلــم األرض خــواص املــوادووالتكنولوجيــا األحيائيــة، وعلــوم الفيزيــاء  

ــضاء مـــن أجـــل األنـــشطة التعليميـــة ولتوضـــيح صـــالحية      أيـــضاً وميكـــن اســـتخدامها  . والفـ
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تكنولوجيات معينة مثل التزويد الروبوطي بالوقود يف الفـضاء أو املنـاورة املتعـددة األجـسام يف               
ــة واالســتفاد  أيــضاً وهــي مالئمــة  . املــدار ــرددي  ة مــن إلجــراء أنــشطة املراقب كامــل النطــاق الت

 التــشغيلي الطويــل إجــراء أنــشطة   الــزمينوأتــاح جــدوهلا.  املتــاح يف الفــضاءالكهرومغناطيــسي
 علــى أن أُكّــدو. طويلــة األجــل مثــل رصــد منــاخ الفــضاء أو جتــارب التعــّرض الطويــل األجــل  

ة، الوجــود البــشري علــى مــنت احملطــة أتــاح حتــسني املعــدات ومرافــق البحــث بــصورة تدرجييــ     
الـسائدة  ظـروف  الوتعترب احليـاة والعمـل يف   . باإلضافة إىل تنفيذ بعض أعمال الترميم الضرورية 

  .احملطة مسألة تثري اهتمام الباحثنييف 
 فيما خيص البحـوث والعمليـات اجلاريـة يف احملطـة،            أوجه قصور وجرت استبانة بضعة      -٢٣

 أوجــهومــن بــني . غيل احملطــةتــشالــيت تكتنــف  املتــصلة بــالظروف اخلاصــة أوجــه القــصورمثــل 
 واتـــساع مـــدىالقـــصور املـــذكورة األخـــرى صـــعوبة ظـــروف حتقيـــق االســـتقرار احلـــراري،   

شـروط حتقيـق الفـراغ      مـع    احملطـة    واحتمال عدم تواؤم األوضاع اجلوية الـسائدة يف       الذبذبات،  
  .مغنطيسي امللحوظ على منت احملطةالكهرخل امعّين من التد، عالوة على مقدار البحت

    
    الصغرىعلم اجلاذبية   - باء  

ــة الــيت تناولــت أتاحــت اجللــسة    -٢٤ ــائج   الــصغرى اجلاذبي  فرصــة أمــام العلمــيني لعــرض نت
ــة    وركــزت اجللــسة علــى حبــوث  . الــصغرىحبــوثهم األخــرية الــيت أجروهــا يف ظــروف اجلاذبي

وتضمنت بعض العروض معلومـات عـن مرافـق حبـوث اجلاذبيـة             .  وعلم احلياة  الصغرىاجلاذبية  
 الـيت تـستعمل    مثل أبراج اإلسقاط وأجهزة الكلينوستات واألجهـزة الـصغرية احملمولـة             صغرىال

  .على منت احملطة
.  باجلاذبيـة اً وثيقـ  تـرتبط ارتباطـاً   ولوحظ أنّ األسئلة الراهنة يف جمال الفيزيـاء األساسـية             -٢٥

 يــة احلركــةإزالــة أوجــه التعــارض بــني نظريــة النــسبية العامــة ونظريــة كموقــد حــاول العلميــون 
اجلاذبيــة مــن ب فقــد ُنظــر إىل حتييــد عامــل الــسحب املــرتبط.  احلركيــةباســتنباط نظريــة اجلاذبيــة

ولـوحظ كـذلك أن     .  يف الفضاء وسيلة للعثور على إجابات لتلـك األسـئلة          حبوثخالل إجراء   
 إىل تطبيقــات املــستقبل يف آخــر املطــاف ولكــن هــذه   أن تفــضيالفيزيــاء األساســية مــن شــأن 

  .مثل عوائد االستثمارمعينة  مبعايري أالّ ُيقاس جدواهاات ينبغي التطبيق
ــة      -٢٦ ــربت ظــروف اجلاذبي ــد اعُت ــل، فق ــدة يف البحــوث وباملث ــصغرى مفي ــة  ال ــع إمكاني ، م

ووجـد أن اسـتنباط    . األنزميـات  أو   اتالتطبيق املباشر علـى األرض، وذلـك مثـل تبلـور الربوتينـ            
 علـى أنّ ظـروف      أُكّـد و.  فهـم عميـق لبنيتـها      ل إىل التوصّـ نزميات جديدة يقتـضي     أبروتينات أو   
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 أُكّـد و.  يف البنية البلوريـة    والوضوح تتيح احلصول على درجة أعلى من الدقة         الصغرىاجلاذبية  
  . يف الفضاء وعلى األرضأن فهم تأثري اجلاذبية يقتضي إجراء جتارب متوازية على أيضاً
ــا اجلــسم أو األحيــاء اجمل   -٢٧ قــدر ، علــى هريــة، كــاجلراثيم مــثالً واســتحوذت حبــوث خالي

ووجـد أن للجاذبيـة، أو      . الـصغرى  خالل اجللسة اليت دارت بشأن اجلاذبية        عظيم من االهتمام  
 يعتـرب   املعنيـة ولوحظ أنّ فهم اآلليـات      .  يف وظائف اخلاليا وسلوكها    اً هام اًنعدام اجلاذبية، أثر  ال

  .ج هلاعال يف فهم بعض األمراض وإمكانية استنباط  هاماًعنصراً
الباهظة التكلفة، ذُكـر اسـتخدام املرافـق األرضـية الـيت ميكـن       اجلوية وكبديل للتجارب    -٢٨

 أو أجهــزة اإلســقاط لفتــرات قــصرية، وذلــك مثــل أبــراج  الــصغرىأن تتــيح ظــروف اجلاذبيــة  
تبــديل االجتاهــات  مثــل أجهــزة الكلينوســتات أو آالت    (الــصغرىحماكــاة ظــروف اجلاذبيــة   

على أنه ينبغـي، كلمـا أمكـن، التحقـق مـن النتـائج احملـصلة بـإجراء                   أُكّدلك،  مع ذ و). عشوائياً
على فائدة النظر يف استخدام اجلاذبية املفرطـة         أُكّدوخالل اجللسة،   .  يف الفضاء  مناظرةجتارب  

 لـسرب    مناسـباً   ميكـن أن متثـل مرفقـاً        املركزيـة  واعتـرب أن الطـاردات    . من أجـل فهـم أثـر اجلاذبيـة        
  .دّرج اجلاذبيةن َمالطرف اآلخر م

 لنقـل التجـارب     مت إحدى الشركات اخلاصة معلومات عن فرصـة متاحـة جتاريـاً           وقّد  -٢٩
فرصــة ميكــن أن تناســب ال  مثــل هــذهولــوحظ أن. الــصغرية احلجــم إىل حمطــة الفــضاء الدوليــة 

الطــالب بــصفة خاصــة، مبــن فــيهم طــالب الدراســات العليــا، وذلــك بــالنظر الخنفــاض امليزانيــة 
  . واحداً اليت تقارب عاماً وفترة اإلعداد القصرية نسبياًالالزمة
 ألهـداف وخطـة عمـل األنـشطة        م ممثل من مكتب شؤون الفضاء اخلارجي عرضاً       وقّد  -٣٠

 أجهـزة وجرى إبراز مـشروع توزيـع      . لفضاءارتياد اإلنسان ل  بادرة تكنولوجيا   مب املتعلقةالعلمية  
خمصصان لالسـتخدام مـن أجـل بنـاء القـدرات يف             ومشروع التعليم؛ وكالمها     يةاجلاذبية الصفر 

 املنـضدية  اإلسـقاط وُعرضت أجهزة صـغرية مثـل أجهـزة الكلينوسـتات وأنابيـب          . إطار املبادرة 
  .كأجهزة ممكن توزيعها

    
    التعليم والتوعية وبناء القدرات  - جيم  

الـربامج   التعليم والتوعية وبناء القـدرات علـى التحـديات و          اليت تناولت زت اجللسة   ركّ  -٣١
ولوحظ وجود نزعة حنو فقدان االهتمـام بـالعلم والتكنولوجيـا           . يف جمال التعليم وبناء القدرات    

واعتـربت  . البلـدان الـيت ترتـاد الفـضاء حاليـاً         لدى جيل الشباب يف بلدان عديـدة، مبـا يف ذلـك             
 ريـق وضـع  علـى ط وُسلّم بأن بناء القدرات خطوة حيويـة      .  للتعليم والتدريب  ياًزعة حتدّ   تلك الن 
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ــةبــرامج  ــا الفــضاء وطني  علــى الــدور احملــوري للــسياسات  وُســلِّط الــضوء.  يف جمــال تكنولوجي
والقرارات احلكوميـة يف تعزيـز التعلـيم والبحـث يف جمـاالت عديـدة، وال سـيما يف جمـال علـوم                       

  .وتكنولوجيا الفضاء
بـرامج  ذ ولوحظ أنّ مثة أمهية حيوية لوجـود كتلـة حرجـة مـن اخلـربات مـن أجـل تنفيـ                -٣٢

تتــوافر فيهــا  ولوحظــت كــذلك ضــرورة وجــود صــناعة حمليــة      .  وتكنولوجيــا الفــضاء علــوم
 علـى أمهيـة   أُكّـد و. ال البشري تنميـة مـستدامة   امل من أجل تنمية رأس أهليةمكانيات وقدرات   إ

 الفضاء وعلى التعـاون الـدويل علـى بنـاء القـدرات يف البلـدان               علومالتركيز على بعض جماالت     
 األدمغـة  تعليمية وتدريبية حملية هـو وسـيلة متنـع هجـرة     إنشاء مرافق وقيل إنّ. وارد امل الشحيحة
باإلضـافة إىل ذلـك، اعُتـرب أن مثـة ضـرورة لتـوفري              و.  امـتالك اخلـربات والقـدرات احملليـة        وتكفل

ــيم يف جمــال   ــومالتعل ــدءاً   عل ــة املــستويات، ب ــا الفــضاء علــى كاف ــدائي   وتكنولوجي ــالتعليم االبت  ب
  .التعليم اجلامعيب وانتهاًء
 وتكنولوجيا الفضاء علوم على أمهية إطالع اجلمهور يف البلدان النامية على منافع          أُكّدو  -٣٣

 أنّ غيـاب املعلومـات       علـى  ً أيـضا  أُكّـد و.  القائمة كاجلوع واملـرض والفقـر      يف التصّدي للمشاكل  
  .السواتل الوطنية حتصل عليهاما يتسبب يف قلة االستفادة من البيانات اليت جداً  كثرياً
 الفـضاء وإمكانيـات     بـشؤون  وتعزيزهـا    واملدرِّسني أمهية توعية املعلمني     واستنتجت أيضاً   -٣٤

 املـشاريع   وارتئي أن .  والتكنولوجيا والعلوممثل الرياضيات   معّينة   يف تدريس مواضيع     ااستخدامه
واعتـربت  . التكنولوجيـا  وبالعلوم وتوسيع اهتمام الطالب جلذبالتعليمية املتصلة بالفضاء وسيلة     

  . إلذكاء وعي الطالب بأمهية العمل املشتركجداً مناسبة أيضاًهذه املشاريع 
ولوحظ أنّ امتداد تشغيل احملطة الدولية لفترة طويلة يتيح الوصول إىل عـدد كـبري مـن                   -٣٥

وكمثـال علـى ذلـك، ذُكـر        . الطالب من خـالل املـشاريع التعليميـة الـيت تـستخدم تلـك احملطـة               
ولقــد درس ". إذاعــة اهلــواة علــى مــنت حمطــة الفــضاء الدوليــة  "و" البــذور يف الفــضاء"وعا مــشر
كمـا دعـم    .  طالب موضـوع العناكـب الذهبيـة الـيت تعـيش يف احملطـة              ٤٠٠ ٠٠٠يزيد على    ما

 التحـدث مـع طـالب    مالحو الفضاء األنـشطة التعليميـة يف كـثري مـن األحيـان، مـن ذلـك مـثالً           
  .ضاحية تعليميةاملدارس أو تقدمي عروض إي

واُطلــع املــشاركون علــى األنــشطة الــيت تنفــذها منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم      -٣٦
يف جمــال تعلــيم العلــوم والفــضاء، ومنــها بــصفة خاصــة شــبكتها الراهنــة    ) اليونــسكو(والثقافــة 

مــن بــني جمــاالت التعــاون املمكنــة أن ولــوحظ . للجامعــات وشــبكة مــشروع املــدارس املنتــسبة
 مـن أجـل تـشجيع اسـتخدام احملطـة باعتبارهـا         القائمـة اليونـسكو   جامعات  ستفادة من شبكة    اال
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ومـن  . وسيلة تعليمية، مع التوجه إىل طالب اجلامعات والدراسات العليا واملدرسني والبـاحثني           
بني األغراض املذكورة هلذا التعاون إبراز استخدام الفضاء يف األغراض السلمية، باإلضـافة إىل              

ون يف جمــال البحــث العلمــي والتكنولــوجي مــن أجــل رفــاه اإلنــسان مــن خــالل اســتخدام التعــا
  .حمطة الفضاء الدولية

    
    برامج الفضاء الوطنية واإلقليمية والدولية  - دال  

ربامج الفـضاء الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة مـن أجـل             لـ  اليت ُخّصصت مت اجللسة   صّم  -٣٧
، والتعـاون  والالحقـة ملعلومات عن برامج الفـضاء احلاليـة       اتبادل  أمام املشاركني ل  فرصة  الإتاحة  

 يف   هامـاً   علـى التعـاون الـدويل باعتبـاره عـامالً          أُكّـد و. على الصعيد الوطين واإلقليمي والـدويل     
 وتكنولوجيــا الفــضاء كوســيلة مــن  وكــثرياً مــا أشــري إىل علــوم . تنفيــذ بــرامج الفــضاء الوطنيــة 

  .قتصادية يف البلدانوسائل حتسني احلالة االجتماعية واال
 بـني البلـدان، إذ       واسعاً يتفاوت تفاوتاً ووجد أنّ الوضع الراهن لربامج الفضاء الوطنية          -٣٨

زال  استطاعت بعض البلدان حتقيق تقدم كبري يف إعداد وتنفيـذ براجمهـا الفـضائية، يف حـني مـا                  
. بلــدان أخــرى إنــشاء منظمــة مكرســة إلعــداد وتنفيــذ اســتراتيجية فــضائية وطنيــة  علــى يــتعني 

  .الحني إىل الفضاءموهناك بلدان أخرى أرسلت أو ختطط إلرسال 
وأتــاح جــزء كــبري مــن العــروض املقدمــة خــالل اجللــسة احلــصول علــى حملــة عامــة عــن   -٣٩

 لالستـشعار عـن     يف املقـام األول   صة  الربامج الوطنية املتصلة ببناء وإطالق السواتل احمللية املخصّ       
 التعـاون مـع الكيانـات األخـرى خـالل املرحلـة األوليـة        وُرئي أن من املفيد. عد أو االتصاالت  ُب

زيـادة هامـة    وجـود    على أن العديد مـن مـشاريع املتابعـة شـهد             أُكّدو. بغية بناء القدرات احمللية   
  . بشكل تامحملياً اسُتحدثت سواتل وجوديف مشاركة البلدان املعنية يف بناء السواتل أو 

 الــصيين، مبــا يف ذلــك هنجــه الثالثــي  املــأهولمت حملــة عامــة عــن برنــامج الفــضاء  وقــّد  -٤٠
أوىل النجــاح الــذي حققتــه الــصني حــىت اآلن يف   ف. اخلطــوات حنــو إجيــاد حمطــة فــضائية دائمــة  

ُسـلّط   الفـضائية؛ كمـا    يعترب خطوة رئيسية حنو تشغيل خمتربات الـصني       ة الفضائي لقاءاهتا وبعثاهتا 
  . يف املستقبلإقامة حمطة فضائية مشروع الضوء على

 املنفَّـذة يف  وأبرزت اجللسة كذلك بعض األمثلة على بـرامج مالحـي الفـضاء الناجحـة                 -٤١
  .ماليزيا ومجهورية كوريا وآثارها النافعة يف التنمية االجتماعية واالقتصادية

تكنولوجيـا  مـن تطبيقـات    علـى تطبيـق    واضـحاً ره مثـاالً  باعتباعن ُبعدد التطبيب   دِّوُح  -٤٢
وقيـل  .  يف التنميـة االجتماعيـة واالقتـصادية       اً ونافعـ  اً مباشـر  اً له أثر   أن وجد الفضاء على األرض  
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 علــى أداء دور هــام يف وضــع قــادرانعــد  واالستــشعار عــن ُبعــن ُبعــد التطبيــب بوجــه عــام إنّ
تاحة احلصول على الرعاية الطبية، خباصـة يف املنـاطق          استراتيجيات اإلدارة املستدامة للموارد وإ    

ويف هذا الصدد، لوحظ تبـاين توزيـع فـرص احلـصول علـى              . الشاسعةالنائية واملناطق اجلغرافية    
 يف املائـة منـها      ٩٠الرعاية الصحية والنفقات املتصلة هبا على الصعيد العاملي حيـث تنفـق نـسبة               

  . يف املائة من سكان العامل١٦يف البلدان املرتفعة الدخل، اليت متثل 
    

    ص جلسات األفرقة العاملةملّخ  -ثالثاً  
 منــذ اليــوم الثــاين وحــىت اليــوم األخــري حــول املواضــيع   عاملــة أفرقــة مــت جلــساُتُنظّ  -٤٣

ارتيــاد ؛ التعلــيم والتوعيــة وبنــاء القــدرات؛ ومبــادرة تكنولوجيــا الــصغرىعلــم اجلاذبيــة : التاليــة
لغرض املتـوخى مـن تلـك اجللـسات إتاحـة اجملـال للمـشاركني لتقـدمي                 وكان ا . اإلنسان للفضاء 

هــدف هنــائي هــو وضــع  الــسعي إىل حتقيــق تعليقــاهتم ومالحظــاهتم بــشأن هــذه املواضــيع، مــع  
مـت لكـل موضـوع    ونظّ. حلكومـات واملؤسـسات  إىل املبـادرة و إىل اهة توصيات مشتركة موجّ  

، املطـروح يات احملتملـة بـشأن املوضـوع       لتوصـ شهدت أوالً حتديـَد ا     عاملة   أفرقةثالث جلسات   
ُعرضـت تلـك   و.  التوصـيات واسـتنباطاهتم، مث تـدقيَق تلـك   باالستناد إىل مالحظات املـشاركني     

واحـدة خـالل جلـسة      توصيات   على مجيع املشاركني وُضّمت يف جمموعة         بعد ذلك  التوصيات
  .االجتماعُعقدت يف آخر أيام مشتركة لألفرقة العاملة 

    
    الصغرىجلاذبية علم ا  - ألف  

 تيـسري البحـوث يف   املتعلقـة بكيفيـة  لت النهوج والوسائل والتحديات والتوصـيات       شكّ  -٤٤
وُحـدد  . الـصغرى  الفريـق العامـل املعـين بعلـم اجلاذبيـة      الـصغرى مواضـيع ناقـشها   علـم اجلاذبيـة   

ــاره مكّمــ    ــى األرض باعتب ــضاء وعل ــذ حبــوث يف الف ــة  الًتنفي ــصغرى إلجــراء حبــوث اجلاذبي . ال
، وذلــك مــن حيــث الــبىن التحتيــة الــصغرىنوقــشت النــهوج الرئيــسية لتيــسري حبــوث اجلاذبيــة و

  .وبناء القدرات والتعاون الدويل والفرص الصناعية
ــةَ، كمحطــة الفــضاء الدوليــة، أن تــوفّ املداريــةوميكــن للمرافــق الفــضائية    -٤٥ ــٍة ر بيئ  جاذبي

 فهــم املــسائل العلميــة األساســية   إلجــراء البحــوث والتجــارب الراميــة لتحــسني  مثاليــةًصــغرى
ــاء، وعلــم  وإجيــاد حلــول ملــشاكل تواجههــا   ــع األرض يف جمــاالت الفيزي ــماملوائ   خــواص، وعل
وباإلضـافة إىل ذلـك فـإن هـذه املرافـق تعتـرب مبثابـة منـّصات               . املواد، وعلم احلياة وعلم اهلندسـة     

  . الطويل األجليفستكشاف الفضاء ال الصاحلةمناسبة لتطوير واختبار التكنولوجيات 
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ــردت  -٤٦ ــة  وُسـ ــاة اجلاذبيـ ــزة حماكـ ــصغرى أجهـ ــتات  (الـ ــأجهزة الكلينوسـ ، وأنابيـــب )كـ
 علــى ومرافــق التحليــق الــدوراين باعتبارهــا، هــي وغريهــا، أمثلــةً  ســقاط ســقاط، وأبــراج اإلاإل

 أُكّـد و.  تـشجيع اسـتخدامها    حبوث أرضية ُتجرى يف ظـروف اجلاذبيـة الـصغرى وينبغـي           مرافق  
م  بإمكاهنـا أن تقـدّ    الـصغرى ي تشجيع البلـدان علـى إقامـة مراكـز وطنيـة للجاذبيـة               على أنه ينبغ  

واعُتـرب وجـود برنـامج      . الصغرى يف البنية التحتية وبناء القدرات يف جمال اجلاذبية           كبرياً إسهاماً
  أساســياًً واجلاذبيــة املفرطــة عنــصراًالــصغرى مرافــق اجلاذبيــة حبــوث أرضــية مــتني ُتــستخدم فيــه

  .ارب التحليق يف الفضاءجتلتيسري 
وُشـجعت البلـدان غـري      . الـصغرى  على أمهية التعاون الـدويل يف حبـوث اجلاذبيـة            أُكّدو  -٤٧

 البلـدان املرتـادة للفـضاء مـن خـالل التعـاون العلمـي         مـع املرتادة للفـضاء علـى التمـاس التعـاون          
مـن  ف. نية أو إقليميـة   ، واالتفاقات املؤسسية املتعددة اجلنسيات وإنشاء مراكز خرباء وط        يالفرد

 العلـوم شأن هذه املبادرات أن تعـزز بنـاء القـدرات علـى تنفيـذ بـرامج وطنيـة مـستقلة يف جمـال                  
 الفـرص التجاريـة يف جهودهـا الراميـة          استكـشاف  علـى    أيـضاً عت البلدان   وُشّج. والتكنولوجيا

  .ارتياد اإلنسان للفضاءلبناء القدرات يف جمال تكنولوجيا 
 مكتب شؤون الفضاء اخلـارجي علـى تزويـد البلـدان غـري املرتـادة                يعملومن املهم أن      -٤٨

 إمكانيـات ومنـافع   بـشأن  العلمـيني وعامـة اجلمهـور    مبعلومات تفيد يف تـدريب وتوعيـة     للفضاء  
 ويف وضــع بــرامج حبــوث أرضــية  وبــرامج تكنولوجيــا الفــضاء  بــرامج ارتيــاد اإلنــسان للفــضاء 

  .الصغرىبيقات اجلاذبية وإجياد فرص التعاون الدويل يف حبوث وتط
    

    التعليم والتوعية وبناء القدرات  - باء  
كُلّــف الفريــق العامــل املعــين بــالتعليم والتوعيــة وبنــاء القــدرات بتقــدمي مالحظــات            -٤٩

  . بالتعليم والتوعية وبناء القدراتتتعلقوتوصيات 
م وتنميتــه  االهتمــاجلــذب الفــضاء هــو وســيلة يف جمــال رأي شــائع بــأن التعلــيم وأُبــدي  -٥٠

 يف   أساسـياً  ولوحظ أن اجلمـع بـني الرياضـيات والعلـوم واهلندسـة يعـد عنـصراً               . وتوسيع اخليال 
.  الطبيعـة املتعـددة االختـصاصات لتعلـيم اهلندسـة          وُسـلِّطَ الـضوُء علـى     . الفـضاء ب املتعلـق التعليم  
 ،لحــدودل ةالعــابرخاصــة املــشاريع  ملــشاريعا القــائم علــى التــدريب العملــي، والتــدريب وُيَعــدُّ

ــة    ــشأن اجلاذبي ــدورات اخلاصــة ب ــة مثــل   الــصغرىوال ــة، وســائل لبلــوغ األهــداف التعليمي  تنمي
 الفــضاء وحتــسني مهــارات العمــل اجلمــاعي  فيمــا خيــص علــوم  واالهتمــام واملعــارفاملهــارات 

  .وقدرات العمل وبناء الشبكات يف بيئة متعددة اجلنسيات
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. يم الفضاء يف سّن مبكرة ويف املرحلـة اجلامعيـة          بني تعل  إن هناك فجوة   املشاركون   وقال  - ٥١
واعُتـرب،  . د على أمهية ضمان التعليم املستمر بشأن الفضاء عـرب خمتلـف املـستويات التعليميـة             ّدوُش

. بد وأن يبدأ بالفعل منذ مراحـل الطفولـة املبكـرة      باإلضافة إىل ذلك، أنّ التعليم بشأن الفضاء ال       
  .عية والتجارب املباشرة لدى الطالب توسيع أنشطة التوأيضاًويستحسن 

 املشاركون مسألة بناء واستدامة توعية اجلمهور بعلم الفضاء باعتبارها من بـني             وحّدد  -٥٢
ومــن املستــصوب أن متتــد املعــارف املتعلقــة بعلــوم الفــضاء لتــشمل . التحــديات يف هــذا الــصدد

 َيـْسُهل علـى   أن الفـضاء لغـة       مشاريع التعلـيم بـش     من املهم أن  ويف هذا السياق،    . عامة اجلمهور 
  .وقيل إن التبسيط عاملٌ يعزِّز تثقيف اجلمهور يف جمال الفضاء.  فهمهااجلمهور املستهدف

ي والحــظ املــشاركون التحــّد. ز بــشكل خــاص علــى ضــرورة تــدريب املــدّربني وُركّــ  -٥٣
ئزة بغيـة    جـا  إنشاءواقُترح  .  يتوافر من كفاءات وموارد ومرافق     وما املدربني   الذي يطرحه عدد  
  .أفكار تتيح تقدمي عروض إيضاحية مبتكرة تتعلق بعلوم الفضاءاحلفز على تطوير 

    
    ارتياد اإلنسان للفضاءمبادرة تكنولوجيا   - جيم  

 جلـسته بعـرض   للفـضاء   ارتيـاد اإلنـسان  استهل الفريق العامل املعين مببادرة تكنولوجيـا      -٥٤
ــادرة   م معلومــقــّد مثــل مــن مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي  مل ــة وحملــة عامــة عــن املب ات خلفي

 يف الـشريكة  وغـري  الـشريكة  لتبـادل املعلومـات بـني البلـدان     اليت تتمثل يف توفري حمفـل   وأهدافها  
ــة،   ــدول األعــضاء  وإطــالعحمطــة الفــضاء الدولي ــرصعلــى ال ــة   حبــوث  إجــراء ف ــشأن اجلاذبي ب

 رفـع مـستوى     يـة إىل  الرام الـدول األعـضاء       جهـود   احملطة ويف مرافق أخرى، ودعـم      الصغرى يف 
  .الصغرىكفاءهتا فيما خيص حبوث اجلاذبية 

ــّد  -٥٥ ــة والفــضاء    وق ــة للمالحــة اجلوي ــضاحياً،عرضــاً) ناســا(م ممثــل مــن اإلدارة الوطني   إي
 وضـعها الـشركاء يف احملطـة    حتّدث فيـه عـن آليـة   الوكاالت الشريكة يف احملطة،    كل  بالنيابة عن   

الـسياسات  وحتكم هـذه    . "الشريكةاركة اجلهات غري    شمب السياسات املتعلقة ": ٢٠٠٢يف عام   
أن على اجلهة غـري الـشريكة   ف يف احملطة؛ الكيفية اليت ميكن هبا للجهات غري الشريكة أن تشارك   

وكالـة الفـضاء الكنديـة، ووكالـة        ( بتشكيل فريق مع أحد الشركاء اخلمسة يف احملطـة           تبدأ أوالً 
، واإلدارة  )جاكـسا (انيـة الستكـشاف الفـضاء اجلـوي         ، والوكالـة الياب   )إيسا(الفضاء األوروبية   

التابعـة للواليـات املتحـدة األمريكيـة، ووكالـة الفـضاء            ) ناسا(الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء     
يــستعرض الــشركاء يف احملطــة التعــاون الثنــائي  ، وبعــدها ))روســكوزموس(االحتاديــة الروســية 
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ــاده  ــى   . لغــرض اعتم ــشريكة عل ــجعت اجلهــات غــري ال ــةوُش ــشركاء يف احملطــة   أحــد مراجع  ال
  . أفكارها بشأن التعاون يف جمال البحث والتعليمبه عارضةً عليهواالتصال 

تعود بـه احملطـة مـن       "عّما   أيضاً" ناسا" ممثل   حتدَّث عن مجيع الشركاء يف احملطة،       ونيابةً  -٥٦
 احملطــة نفيــذهواقتــرح نــشاطاً تتــشارك يف ت. مــن خــالل البعثــات اجلاريــة " منــافع علــى البــشرية

واملبــادرة مــن أجــل تيــسري التعــاون وتوســيع نطــاق منــافع البحــث والتعلــيم الــيت تتيحهــا احملطــة  
ولوحظ أن الشركاء يف احملطة حـددوا ثالثـة جمـاالت مـن األنـشطة املنفـذة                 . ليشمل العامل أمجع  

رث؛ لكـوا ل والتـصّدي  األرض   رصـد التعلـيم؛   :  البـشرية مجعـاء    تفيـد على مـنت احملطـة ميكـن أن         
ومن بني األمثلة علـى جمـاالت االسـتفادة الـيت تتيحهـا احملطـة للبـشرية مجعـاء                   . والصحة البشرية 

 وحفز الطـالب مـن      ليشمل العامل كله،   يةتطبيقات البحث نطاق ال ذُكر التعاون العلمي، وتوسيع     
وقُــدم عــرض مــوجز .  والتكنولوجيــا والرياضــياتاإلقبــال علــى العلــوممجيــع أحنــاء العــامل علــى 

املمكن بني الـشركاء يف احملطـة واملبـادرة وسـائر كيانـات      بشأن كيفية التعاون  لمفهوم املقترح   ل
ويف إطـار هـذا     . األمم املتحدة من أجل توسيع نطـاق االسـتفادة مـن احملطـة علـى صـعيد العـامل                  

وكـاالت األمـم املتحـدة      واملفهوم، تضطلع املبادرة بدور جهة االتصال بني الـشركاء يف احملطـة             
خــرى مثــل اليونــسكو، واملنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة، وبرنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة،    األ

  .ومنظمة الصحة العاملية
.  باملبـادرة تتـصل  أي مالحظـات وتعليقـات    إبداءمث ُدعي املشاركون يف االجتماع إىل         -٥٧

 وللتعـبري عـن   وطين،   لتعزيز الشعور بالفخر ال    وسيلةًواعترب املشاركون األنشطة املتصلة بالفضاء      
 فــضول اإلنــسان، وهتيئــة البــشر للــرحالت الفــضائية الطويلــة وإلشــباعالقــوة الوطنيــة الــشاملة، 

، وتعزيــز االمتيــاز يف جمــال اهلندســة، واســتنباط  ةث العلميــووالعــيش يف الفــضاء، وإجــراء البحــ
دة مـن    واالسـتفا  ،تكنولوجيات جديدة، واستخدام الفـضاء يف إجيـاد عمليـات صـناعية جديـدة             

  .تكنولوجيا الفضاء يف حتقيق التنمية املستدامة
 علـى املنـافع املتعـددة الـيت تتيحهـا احملطـة للبـشرية، كتوسـيع التفـاهم عـن طريـق                أُكّدو  -٥٨

التعاون، وعرض أنشطة التوعية واألنشطة التعليمية، وحتسني نوعيـة احليـاة علـى األرض نتيجـة               
  . وتوفري إمكانية حتقيق منافع اقتصادية،ياة لعلم احلمنصة، وإتاحة للفوائد املستخلصة

 يف الـصني عـن اسـتعداد املكتـب للتعـاون      املـأهول وأعرب ممثل مكتب هندسة الفـضاء        -٥٩
مع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي من أجـل حتقيـق أهـداف املبـادرة، وذُكـر أنـه ينبغـي إنـشاء                      

مـنح العلمـيني    : اإلطـار هـذا   وسـتتاح ثالثـة عـروض ضـمن         . إطار مناسب للتعاون بني الطرفني    
 خمتربات الفـضاء الـصينية وحمطـة        داخل الطريان   فرصة إجراء جتارب بشأن   من مجيع أحناء العامل     
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برنــامج دويل ملالحــي الفــضاء، مبــا يف ذلــك اختيــار املالحــني   ووضــع الفــضاء الــصينية املقبلــة؛ 
لـدان الناميـة مبـا      داعمة ترمي إىل تزويـد الب     مشاريع  وإطالق  وتدريبهم ومنحهم فرص الطريان؛     

متلكه الصني من تكنولوجيات ومرافق ومـوارد بـشرية تتعلـق بارتيـاد اإلنـسان للفـضاء، وذلـك                   
  . وتطبيقاهتاارتياد اإلنسان للفضاء تعزيز أنشطة بناء القدرات يف جمال تكنولوجيا من أجل

. بـادرة وُنظّم الفريـق العامـل بأسـلوب يتـيح للمـشاركني إبـداء توقعـاهتم فيمـا خيـص امل                   -٦٠
ــيت    ــضمنت األفكــار واالقتراحــات ال ــي    أُوت ــا يل ــوفري م ــشات ت ــديت خــالل املناق ــاء  : ب ــم بن دع

إتاحــة فــرص تنفيــذ و؛ أرضــية حبــوث إجــراءالقــدرات عــن طريــق التــدريب والتعلــيم مــن أجــل 
  ُســُبلتيــسريودعــم وضــع اســتراتيجيات وطنيــة لتطــوير األنــشطة الفــضائية؛  وأنــشطة فــضائية؛ 

إذكـاء الـوعي بـشأن    وك تـشجيع تـشكيل أفرقـة ذات اهتمامـات مـشتركة؛       التعاون، مبـا يف ذلـ     
تـوفري  واملنافع اليت ميكـن جنيهـا مـن الفـضاء، ال سـيما يف أوسـاط احلكومـات وصـّناع القـرار؛                     

  . وتطبيقاهتاللفضاء ت ارتياد اإلنسانمعلومات عن تكنولوجيا
    

    املالحظات والتوصيات  -رابعاً  
ــن ا     -٦١ ــوم األخــري م ــرس الي ــة ملالحظــات وتوصــيات     كُ ــصيغة النهائي ــاع لوضــع ال الجتم

ملـشاركني النتـائج الـيت توصـل إليهـا كـل فريـق مـن                على ا  الرئيس   ويف البداية طرح  . املشاركني
ــة  ــا ويـــستعرضوها األفرقـــة العاملـ ــوا عليهـ مث ُعرضـــت التوصـــيات النهائيـــة علـــى  . حـــىت يطلعـ

  .حىت يستعرضوها ويقّروهااملشاركني يف اجللسة اخلتامية 
ــاء املناقــشات أن مثــة نقــص    -٦٢ ــا الفــضاء، يــشوب الــوعي بعلــوم  اًواســُتنتج أثن  وتكنولوجي

واملنافع ذات الـصلة، والوصـول إىل الفـضاء وفـرص البحـث، وذلـك بـصفة خاصـة يف أوسـاط                    
  .احلكومات ورامسي السياسات، وكذلك يف أوساط املستخدمني احملتملني وعامة الناس

ــضاء    -٦٣ ــوحظ أنّ حمطــة الف ــيت ســتطرأ يف     ول ــة حاضــنة للتحــسينات ال ــرب مبثاب ــة تعت الدولي
 أهنا تشكّل خطـوة أوىل حنـو اسـتيطان الفـضاء وتطـوير      واعُترب أيضاً. املستقبل على نوعية احلياة 

ــستوطنات  ــشون يف   م ــن يعي ــستوعب م ــاطق مكتظــة  ت ــسكانبمن ــافع  . ال ــددت بعــض املن : وُح
وذُكــر أن احملطــة تتــيح بيئــة فريــدة مــن .  ومنــافع اقتــصادية، األرض، علــم احليــاةرصــدالتعلــيم، 
  . إلجراء البحوث تصلحنوعها
 فــرص احلــصول علــى نتــائج التجــارب احملققــة أن هنــاك قــصوراً يفوذكــر املــشاركون   -٦٤

ولوحظت احلاجـة إىل    .  توافر تلك البيانات   معرفة مدى  نقص يف    وهناك أيضاً . على منت احملطة  
  .معلومات بشأن بدائل حمطات الفضاء
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ولوحظـت احلاجـة    . وجرى التأكيد على نقص القدرات يف اجملـاالت املتـصلة بالفـضاء             -٦٥
. الـصغرى إىل تطوير تلك القدرات من خالل التدريب والتعليم وتوفري أجهزة حماكاة اجلاذبيـة              

، عـن طريـق الـدعم العملـي         ونظم إدارية لوضع سياسات واستراتيجيات    أيضاً  وذُكرت احلاجة   
  .ق حبوث الفضاء وكذلك عن طريق أنشطة التوعيةالستخدام معدات ومراف

عرب عن الرغبـة يف زيـادة التعـاون بـني البلـدان الناميـة والـشركاء يف حمطـة الفـضاء                      أُو  -٦٦
ؤسـسي مـن    مقترح إقامـة تعـاون      وا. من األفراد إىل املنظمات   هذا التعاون    ميتد   وحبيثالدولية،  

دويل يف اجملـال العلمـي بـني     هناك تعاون   وينبغي أن يكون  . الصغرىأجل تيسري حبوث اجلاذبية     
ــة العهــد  الــصغرىعلــم اجلاذبيــة بالبلــدان الطويلــة العهــد   وجــرى . ذا اجملــالهبــ والبلــدان احلديث

  .التأكيد على ضرورة التعاون الدويل من أجل إتاحة احلصول على فرص الطريان
ث وق البحـــ باســـتخدام مرافـــالـــصغرىشـــري إىل أنـــه ميكـــن تيـــسري حبـــوث اجلاذبيـــة أُو  -٦٧

  والطـاردات  الـدوراين الطـريان   مرافـق   سـقاط، و  ، مثل أجهزة الكلينوستات، وأبـراج اإل      يةاألرض
 وأُوصـي .  هذه املرافق ضروري كخطوة حتضريية حنـو جتـارب الطـريان           أن استخدام ، و املركزية

 اجلاذبية املفرطة وآثارهـا، واقُتـرح       استكشافت ضرورة   أُكّدو. بتقييم فرص الطريان التجاري   
 املفرطـة بغـرض   إلجـراء جتـارب اجلاذبيـة       أرضـية   بـشرية كـبرية كـأداة       مركزيـة   ستخدام طاردة   ا

وقيل إن من األنشطة احملتمـل االضـطالع هبـا مـن            . دراسة تأثريات اجلاذبية على جسم اإلنسان     
ــة الــصغرى   وظــائف اجلــسم  براجميــات حلفــز  تطــويَرأجــل إجــراء حبــوث أرضــية بــشأن اجلاذبي

  .مات للعلميني واجلمهور معلو وتوفَريالبشري
 وتنمية اهتمـام الطـالب بـالعلم وشـحذ          جلذبوُحدد التعليم بشأن الفضاء باعتباره أداة         - ٦٨

. لفئـة املـستهدفة  ا تالئـم  وبلغـة   خياهلم، ولكن هـذا التعلـيم ينبغـي أن يقـدم بطريقـة أكثـر تـشويقاً                
ــّد ــار التعلــ     وُش ــدرج يف إط ــي أن ين ــضاء ينبغ ــشأن الف ــيم ب ــى أنّ التعل ــاح  د عل يم النظــامي وأن يت

  . كافة مستويات النظام التعليمي، بدءاً بصغار السن وحىت املستوى اجلامعيعلىللطالب 
 واعُترب التعلـيم اجليـد يف الفـروع األساسـية مثـل الرياضـيات واهلندسـة والعلـوم عنـصراً                     -٦٩

ــشأن الفــضاء   ضــرورياً ــيم ب ــام التعل ــق أم ــد الطري ــى دور املد .  لتمهي ــد عل رســني وجــرى التأكي
ــيم بــشأن الفــضاء    ــذ خطــة التعل وحــدد مــن بــني التحــديات عــدد املــدربني    . األساســي يف تنفي

ــاءاهتم  ــوارد ووكف ــق وامل ــّد.  املتاحــةاملراف ــى ضــرورة  وُش ــدريباً املدرســني إعطــاءد عل ــاًت .  كافي
عرب عن الرغبة يف إتاحة التعليم بشأن الفضاء للجمهور ويف إمكانيـة الوصـول إىل مـشاريع        أُو

م عرب احلدود لكي يتاح للطالب من خمتلـف البلـدان اكتـساب مهـارات إقامـة الـشبكات                   التعلي
  .مع اآلخرين واحلصول على خربة دولية
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  :واستنادا إىل هذه املالحظات، صاغ املشاركون واعتمدوا التوصيات العشر التالية  -٧٠
كفــل إجــراءات ت أن تتخــذ للفــضاء ارتيــاد اإلنــسانينبغــي ملبــادرة تكنولوجيــا   )أ(  

 القـرارات يف القطـاعني العـام واخلـاص          متخـذو  أصحاب املصلحة، مبن فـيهم       توافَر الوعي لدى  
اإلمكانيات االجتماعية واالقتـصادية الـيت تتيحهـا علـوم وتكنولوجيـات            بوالباحثون والطالب،   

  يف تنفيذ أنشطة التوعية؛، والشروَع الفضاء
 الـدول   علـق بالفـضاء وأن تبلـغ      أن حتدِّد فرص إجـراء حبـوث تت       ينبغي للمبادرة     )ب(  

 تقــدمي معلومــات إىل تــدعو إليهــا خــرباء قــادرين علــى اجتماعــات وأن تــنظِّماألعــضاء بــشأهنا، 
  ؛املهتمةاألطراف 
بنـاء القـدرات، مبـا يف ذلـك عـن طريـق تـوفري        ل بـرامج  ينبغي للمبـادرة أن تعـدّ       )ج(  

راكـز اخلـرباء الوطنيـة أو اإلقليميـة،       أو إتاحة الوصـول إىل م     /املواد التعليمية، وتوزيع األجهزة و    
  ؛والتحفيزوتدريب املدربني، وبرامج التبادل والتنافس 

 للتعــاون الــدويل مــن خــالل التــرويج   حمفــزاًينبغــي للمبــادرة أن تكــون عــامالً   )د(  
ــة ذات اهتمامــات مــشتركة، وإجــراء استقــصاءات منتظمــة للقــدرات الفــضائية      لتــشكيل أفرق

 ووضع جمموعة من املبادئ التوجيهية بـشأن التعـاون، وتعزيـز االتفاقـات      لدى البلدان، املتوافرة
   إقليمية؛ خرباء وإقامة مراكز، املتعددة اجلنسياتاملؤسسية
ينبغي للمبـادرة أن تعـزز تبـادل املعـارف وتقاسـم البيانـات مـن خـالل إذكـاء                      )ه(  

وفري املعـارف بـشأن    وتـ  ،الوعي، وتعزيـز اآلليـات اليـسرية االسـتخدام للحـصول علـى البيانـات              
املستوطنات الذاتية االكتفاء لغرض تطبيقها، مبا يف ذلك لغرض حتقيق كفـاءة اسـتخدام الطاقـة               

  على األرض؛
مـن  ع احلكومات واملؤسسات واألفراد على استخدام املنّصات الفضائية         ُتشجَّ  )و(  

تتعـدد فيهـا    بيئـة   علـم الـنفس والتفاعـل االجتمـاعي يف          :  يف اجملـاالت التاليـة     أجل إجـراء حبـوث    
األمن التغذوي والزراعـي    و اللقاحات؛   واستحداث؛  الثقافات لكنها تتسم باالنغالق واالنعزال    

 استكـشاف آفـاق   تكنولوجيا الفضاء من أجـل      و البشرية وتقادم السن؛     اوالغذائي؛ الفسيولوجي 
  البيئة الفضائية؛واملستقبل؛ 
 البحــوث األرضــية تكــشافاسع احلكومــات واملؤســسات واألفــراد علــى ُتــشجَّ  )ز(  

 واالســتفادة مــن أجهــزة حماكــاة الفــضائيةإعــداد التجــارب مــع اجلاذبيــة، ب بــشأن العلــوم املتعلقــة
مرافــق التحليــق مثــل  (الــصغرى، وأجهــزة اجلاذبيــة )كــأجهزة الكلينوســتات (الــصغرىاجلاذبيــة 
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)  املركزيـة طـاردات كال(، وأجهـزة اجلاذبيـة املفرطـة    )سقاطسقاط وأبراج اإل وأنابيب اإل الدوراين
  والرباجميات النموذجية؛

بـدائل  وجـود    فرص   استكشافع احلكومات واملؤسسات واألفراد على      ُتشجَّ  )ح(  
جتاريــة ألنــشطة التعلــيم والبحــث يف الفــضاء، مثــل رحــالت الطــريان شــبه املداريــة والتجــارب   

  الطويلة األجل؛
شأن الفـضاء كـأداة     ع احلكومـات واملؤسـسات علـى اسـتخدام التعلـيم بـ            ُتشجَّ  )ط(  

  إلهلام الناس وحفزهم وإدامة االهتمام بالعلم والتكنولوجيا؛
يف شـىت   (ع احلكومات على إدراج التعليم بشأن الفضاء يف املناهج املدرسية           ُتشجَّ  )ي(  

  .واجلامعات) املواد الدراسية مثل الرياضيات والفيزياء والبيولوجيا والكيمياء وعلم االجتماع
    

    ستنتاجاتاال  -خامساً  
ــا       -٧١ ــا حــول تكنولوجي ــاد انعقــد اجتمــاع اخلــرباء املــشترك بــني األمــم املتحــدة وماليزي ارتي

عـن  ذة على منت حمطة الفضاء الدولية؛ و       األنشطة املنفّ  عنغرض نشر معلومات    ب للفضاء اإلنسان
يـة املتعلقـة   وعـن األنـشطة البحثيـة والتعليم   خمتلف الربامج الفـضائية الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة؛        

ارتيـاد  كما استهدف االجتماع اسـتبانة األنـشطة املمكنـة ملبـادرة تكنولوجيـا              . باجلاذبية الصغرى 
البحــث والتعلــيم املــتعلقني ، وخباصــة األنــشطة املتــصلة ببنــاء القــدرات يف جمــايل للفــضاء اإلنــسان

  .باجلاذبية الصغرى
ــة     أُو  -٧٢ ــشات مكثف ــة مناق ــة العامل ــسات األفرق ــت خــالل جل ــة   جري ــافع املمكن ــشأن املن  ب

، وسبل تعزيزها واسـتخدامها وكيفيـة االسـتفادة مـن فـرص             للفضاء ارتياد اإلنسان لتكنولوجيا  
ــشأن الفــضاء     ــيم ب ــوفري التعل ــصلة بالفــضاء وت وخــالل االجتمــاع، صــاغ  . إجــراء البحــوث املت

ــّروااملـــشاركون  حلكومـــات واملؤســـسات إىل املبـــادرة، وكـــذلك إىل اهـــة  توصـــيات موّجوأقـ
  . انطالق حنو دعم تطوير املبادرةخدم نتائج االجتماع كنقطةتوستس. واألفراد

ــة استكــشاف اإلنــسان للفــضاء، أصــبحت    وخــالل اخلمــسني عامــاً   -٧٣ ــذ بداي  املاضــية من
وترمــي .  إحــدى التكنولوجيـات األساسـية لتقـدم احلـضارة    للفـضاء  ارتيـاد اإلنـسان  تكنولوجيـا  
 بــني وإىل اجلمــع يف مجيــع أحنــاء العــامل للفــضاء اد اإلنــسانارتيــ تكنولوجيــا تقاســماملبــادرة إىل 

يف هذا املسعى البشري الستكشاف الفضاء، وبالتايل إجيـاد فـرص جديـدة             لتشارِك معاً   البلدان  
  .للتعاون الدويل

 


