
 A/AC.105/1082 األمـم املتحـدة

 

  اجلمعية العامة
Distr.: General 
24 November 2014 
Arabic 
Original: English 

 

 
 

 

 
151214    V.14-07928 (A) 

*1407928*
 

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        يف األغراض السلمية

  تقرير عن الندوة املشتركة بني األمم املتحدة والنمسا     
      علوم الفضاء واألمم املتحدةحول 

 )٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ٢٤- ٢٢(غراتس، النمسا،   
   

    مقدِّمة  - أوالً  
ء اخلـارجي واسـتخدامه   أوصى مؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـا        -١

يف األغراض السلمية (اليونيسبيس الثالث)، من خالل قراره املعنـون "األلفيـة الفضـائية: إعـالن     
فيينــا بشــأن الفضــاء والتنميــة البشــرية"، بــأن تســعى أنشــطة برنــامج األمــم املتحــدة للتطبيقــات  

ين اإلقليمـي والـدويل،   الفضائية إىل تعزيز املشاركة التآزرية بني الدول األعضـاء، علـى الصـعيد   
عة من األنشطة املتعلقة بعلوم وتكنولوجيا الفضاء، وذلـك بالتأكيـد علـى تطـوير     يف طائفة متنوِّ

  )١(نتقالية.االاملعارف واملهارات ونقلها إىل البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات 
ــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية يف دور   و  -٢  السادســةهتــا أقــرَّت جلن

واخلمسني برنامج حلقات العمل والـدورات التدريبيـة والنـدوات واجتماعـات اخلـرباء املتعلقـة       
 وعلـوم  والـنظم العامليـة لسـواتل املالحـة    بالرصد البيئي وإدارة املوارد الطبيعيـة والصـحة العامليـة    

 نـاخي وتكنولوجيـا  امل تغيُّـر وتكنولوجيـا الفضـاء األساسـية وقـانون الفضـاء وال      األساسية الفضاء

───────────────── 
ضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينا، تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الف  )١(  

، ١)، الفصل األول، القرار A.00.I.3(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  ١٩٩٩متوز/يوليه  ٣٠‐١٩
  ‘.١‘(د)  ٤٠٩، والفصل الثاين، الفقرة ‘٢(ه) ‘ ١أوال، الفقرة   الباب
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االقتصـادية لألنشـطة الفضـائية املزمـع عقـدها يف      و لفضاء والفوائـد االجتماعيـة  ل ارتياد اإلنسان
ــة  ٢٠١٤عــام  ــدان النامي ــدة البل ــة العامــة، يف قرارهــا    )٢(.لفائ ويف وقــت الحــق، أقــرَّت اجلمعي
  تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا السادسة واخلمسني. ،٦٨/٧٥
لتوصـيات اليونيسـبيس الثالـث، ُعقـدت      ، ووفقـاً ٦٨/٧٥اجلمعية العامـة  بقرار  وعمالً  -٣

علـوم الفضـاء واألمـم املتحـدة يف غـراتس،       الندوة املشتركة بـني األمـم املتحـدة والنمسـا حـول     
  .  ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ٢٤إىل  ٢٢النمسا، يف الفترة من 

ــدوة   -٤ ــذه الن ــة وهــي ،وه ــدوات املشــتر   يفالعشــرون و احلادي ــم  سلســلة الن ــني األم كة ب
لعلـوم  ا ، نظَّمتها األمُم املتحدة بالتعـاون مـع أكادمييـة   ١٩٩٤منذ عام  املعقودةاملتحدة والنمسا 

ــة النمســاوية      ــوزارة االحتادي ــها ال ــوم للبحــوث ودعمت ــة يواني للنقــل واالبتكــار   النمســاوية وهيئ
النمسـاوية ومدينـة    والتكنولوجيا وجلنة أحباث الفضاء ووكالة الفضاء األوروبية وواليـة سـترييا  

لعلـوم  ا واستضـافت أكادمييـةُ   ).Austrospaceورابطـة الصـناعات الفضـائية النمسـاوية (    غراتس 
  النمساوية الندوةَ بالنيابة عن احلكومة النمساوية.

    
    اخللفية واألهداف  -ألف  

ا أُسندت إىل األمم املتحدة والية تعزيز التعاون الدويل يف جمال الفضاء ومساعدة دوهلـ   -٥
األعضاء على بناء القدرات بشأن اسـتخدام التكنولوجيـا الفضـائية وتطبيقاهتـا. وهلـذا الغـرض،       

. ويضـطلع مكتـب شـؤون    ١٩٧١أنشأت األمـم املتحـدة برنـامج التطبيقـات الفضـائية يف عـام       
  الفضاء اخلارجي بتنفيذ هذا الربنامج.  

ــدَّ       -٦ ــيم ع ــاره تنظ ــامج، جــرى يف إط ــذ إنشــاء الربن ــن ومن ــات م ــة   ة مئ ــؤمترات الدولي امل
مة والناميـة. وبالتعـاون   خرباء يف جمال الفضاء من البلدان املتقدِّ ضمَّتوالدورات التدريبية اليت 

ر الربنـامج فرصـاً للحصـول علـى زمـاالت      مع مؤسسات أكادميية من خمتلـف أحنـاء العـامل، يـوفِّ    
ــة بالتطبيقــات الفضــائي      ــة متعلق ــيم يف جمــاالت خمتلف ــد للتعل ــة األم ة واســتحداث الســواتل  طويل

 قليمية لتـدريس علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء    إمراكز ى الربنامج أيضاً إىل إنشاء الصغرية. وقد أدَّ
 ي أمريكـا الالتينيـة والكـاريب   يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ و   يف ومنتسبة إىل األمم املتحدة يف أفريقيـا  

  .غرب آسيايف و

───────────────── 
 ).٦٦، الفقرة A/68/20( ٢٠نة والستـون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعيـة العامـة، الدورة الثام )٢(  
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السـبعينات والثمانينـات مـن القـرن املاضـي       أول األمر يف لربنامج يفاتركيز  وقد انصبَّ  - ٧
 وتطبيقــات االتصــاالت الســاتلية. بيــد أنــه جــرى التســليم ســريعاً بــأنَّ عــن ُبعــدعلــى االستشــعار 

صة السـتخدام التطبيقـات الفضـائية علـى     بلداناً عديدة تفتقر إىل ما يلزم من قدرة ومعرفة متخصِّ
ال التكلفـة إىل بنـاء القـدرات    ن تشكِّل مدخالً فعَّـ أنشطة علوم الفضاء ُيمكن أ وأنَّالنحو األمثل 

مبــادرة هــذه املشــكلة، ُدشِّــنت معاجلــة علــى اســتخدام التكنولوجيــا الفضــائية وتطبيقاهتــا. وبغيــة  
  ).A/AC.105/2013/CRP.11كجزء من الربنامج ( ١٩٩١يف عام  علوم الفضاء األساسية

مــن خــالل علــوم الفضــاء و فلــكعلــم ال لتطــوير األمــد طويــل اًجهــدوكانــت املبــادرة   -٨
وُعقـدت سلسـلة    ، وخصوصا يف البلدان الناميـة. يالعامل الصعيدالتعاون اإلقليمي والدويل على 
، كمــا أُنشــئت مرافــق مقاريــب فلكيــة  ٢٠٠٤إىل عــام  ١٩٩١مــن حلقــات العمــل مــن عــام  

زت ، ركَّـ ٢٠٠٨إىل عـام   ٢٠٠٥ة بلدان نامية. ومن عام وقباب مساوية منحتها اليابان يف عدَّ
ومتابعتها. ومنـذ عـام    ٢٠٠٧ لسنة الدولية للفيزياء الشمسيةاملبادرة على األعمال التحضريية ل

ــيت اخُتتمــت يف        ٢٠٠٩ ــة بشــأن طقــس الفضــاء ال ــادرة الدولي ــادرة بنشــاط يف املب ، تســهم املب
ــاء  ٢٠١٢ ــرب      ١٦وأدت إىل إنشــ ــا يقــ ــمن مــ ــامل تتضــ ــاق العــ ــى نطــ ــزة علــ ــفيفة أجهــ   صــ

  األرضي.-يانات عن التفاعل الشمسيسجيل بجهاز لت ١  ٠٠٠من 
ويستعرض الربنـامج أنشـطته وُيعـدِّهلا باسـتمرار لضـمان بقائهـا وثيقـة الصـلة بواليـات            -٩

ــيت حتقَّ      ــالنظر إىل اإلجنــازات ال ــا األعضــاء. وب ــم املتحــدة ودوهل ــات األم قــت حــىت اآلن  وأولوي
وعلوم الفضـاء خصوصـاً، َتمثَّـل     م يف جمال أنشطة الفضاء عموماًرات وتقدُّحدث من تطوُّ وما

اهلدف من هذه الندوة يف اسـتعراض األنشـطة الـيت اضـطُلع هبـا يف إطـار املبـادرة والنظـر، جنبـاً          
علــوم الفضــاء، يف الــدور املســتقبلي لعلــوم الفضــاء داخــل اإلطــار العــام   أوســاطإىل جنــب مــع 

  لألمم املتحدة وبالتحديد يف الربنامج.  
  :  كما يليللندوة  سيانالرئي اهلدفان وكان  -١٠

برنامج األمم املتحـدة  استعراض تاريخ مبادرة علوم الفضاء األساسية يف إطار   (أ)  
وكــذلك األنشــطة الســابقة واجلاريــة لكيانــات األمــم   ،وإجنازاهتــا الســابقة للتطبيقــات الفضــائية
  املتحدة األخرى؛

ووضـع قائمـة مبدئيـة    مناقشة الدور املستقبلي لعلوم الفضاء يف إطـار الربنـامج     (ب)  
باإلجراءات واألنشـطة الـيت ُيمكـن االضـطالع هبـا حتـت قيـادة األمـم املتحـدة أو بالتعـاون مـع            

  كيانات معنية أخرى.
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ــتفكري يف        -١١ ــهم أيضــاً ال ــذلك، كــان ُينتظــر من ــدوة ب ــام املشــاركني يف الن ويف معــرِض قي
تعـاون الـدويل وبنـاء القـدرات     االجتاه الذي يأخـذه جمـال علـوم الفضـاء واألدوار الـيت ُيمكـن لل      

  :مها التالينيللندوة  انالثانوي اهلدفان ، كاناالضطالع هبا يف هذا الصدد. ومن مثَّ
لني ألهم املنظمات احلكوميـة وغـري   اجلمع بني صانعي السياسات والقرارات املمثِّ  (أ)  

ة املسـامهات  احلكومية النشطة يف جمال علوم الفضاء من أجل عـرض أنشـطتهم ومناقشـتها، وخاصـ    
  يف بناء القدرات والتعاون الدويل يف جمال علوم الفضاء، مبا يف ذلك يف البلدان النامية؛

مناقشــة األنشــطة املُقبلــة واملخطــط هلــا يف جمــال علــوم الفضــاء علــى الصــعيد      (ب)  
  ره من فرص لبناء القدرات والتعاون يف جمال الفضاء.العاملي والنظر يف ما قد توفِّ

  هذه األهداف، ُدعَي املشاركون يف الندوة إىل النظر يف األسئلة التالية:معاجلة رِض ويف مع  - ١٢
جزءاً مـن الربنـامج مـن أجـل دعـم       هل ينبغي لعلوم الفضاء وتطبيقاته أن تظلَّ  (أ)  

  بناء القدرات والتعاون الدويل يف هذا اجملال؟
تبار من أجل تـاليف  ن أن تؤخذ يف االعهل توجد أُطر أو مبادرات أخرى يتعيَّ  (ب)  

  ازدواجية اجلهود واستبانة جماالت التعاون احملتملة؟  
ن هم املستفيدون وأصحاب املصلحة وشركاء التعاون احملتملـون يف األنشـطة   َم  (ج)  

  املقترحة، وما هي القيمة املضافة اليت ُيمكنهم احلصول عليها نتيجة مشاركتهم يف الربنامج؟
نة يف علوم الفضـاء؟ وإذا  صات أو مواضيع معيَّة لتخصُّهل ينبغي إيالء األولوي  (د)  

  صات واملواضيع؟كان األمر كذلك، فما هي هذه التخصُّ
  ما هي األدوار واألنشطة اليت ُيمكن للربنامج أن يضطلع هبا يف املستقبل؟  )ـ(ه  
  ما هي املوارد الالزمة لألنشطة املقترحة وكيف ُيحصل عليها؟  (و)  

ات املشــاركني يف النــدوة وتوصــياهتم مبثابــة األســاس ملواصــلة  وســوف تكــون مالحظــ  -١٣
  النظر يف الدور املستقبلي ألنشطة علوم الفضاء يف الربنامج.

    
    احلضور  -باء  

صـنع  هلـم دور يف   دعت األمم املتحـدة إىل املشـاركة يف النـدوة واإلسـهام فيهـا خـرباءَ        -١٤
الفضاء أو تنفيذها يف وكـاالت فضـاء   تخطيط أنشطة علوم ذات الصلة بالسياسات والقرارات 

دولية أو وطنية ومنظمات حكومية وغري حكومية ومؤسسات حبثية ودوائر صناعة وجامعـات  
  ومؤسسات أكادميية أخرى من البلدان النامية والصناعية من مجيع املناطق.
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عـن طريـق مكاتـب برنـامج      علـى الصـعيد العـاملي    ملشاركة يف النـدوة امت دعوات ُعمِّو  -١٥
عـة  واملنشـورات املتنوِّ لدى األمم املتحدة  للدول األعضاء األمم املتحدة اإلمنائي والبعثات الدائمة

يف  خـبري األمـم املتحـدة املعـين بالتطبيقـات الفضـائية       . ودعـا القوائم الربيديةاملعنية بعلوم الفضاء و
ألغـراض السـلمية   كلمته خالل الدورة السابعة واخلمسني للجنة استخدام الفضـاء اخلـارجي يف ا  

  لني يف جمال علوم الفضاء للمشاركة يف الندوة. مجيع الوفود إىل تسمية خرباء مؤهَّ
ــات املتلقَّــ      -١٦ ــني الطلب ــؤهَّ  واخــتري املشــاركون مــن ب ــى أســاس م الهتم ومــدى صــلة  اة عل

  الت.  مات املؤهَّمة من املتقدِّمسامهاهتم بالندوة. وحظيت بتشجيع خاص الطلبات املقدَّ
ــدوة و  - ١٧ ــة     ٥٠حضــر الن ــة وغــري حكومي ــوم الفضــاء مــن مؤسســات حكومي خــبرياً يف عل

االحتـاد  ودوائر صناعة وجامعات وكيانات أكادميية أخرى من البلدان االثنني والعشـرين التاليـة:   
؛ الـدامنرك ؛ جنـوب أفريقيـا  ؛ مجهوريـة كوريـا  ؛ يرلنـدا آ؛ أملانيـا ؛ إسبانيا؛ األردن؛ إثيوبيا؛ الروسي
ــدا ــا؛ الصــني؛ النكــاســري ؛ روان ــا العظمــى   ؛ املكســيك؛ فرنســا؛ غان اململكــة املتحــدة لربيطاني

  .اليابان؛ الواليات املتحدة األمريكية؛ اهلند؛ نيجرييا؛ نيبال؛ النمسا؛ يرلندا الشماليةآو
املنظمـة األوروبيـة لألحبـاث    لـون مـن جلنـة أحبـاث الفضـاء و     وشارك يف الندوة أيضـاً ممثَّ   -١٨

  (املرصد اجلنويب األورويب) واالحتاد الفلكي الدويل. كرة األرضية اجلنويبالفلكية يف نصف ال
مـن خـالل الـوزارة    (واسُتخدمت األموال املقدَّمة من األمم املتحـدة وحكومـة النمسـا      -١٩

وجلنة أحباث الفضاء ووكالة الفضاء األوروبية وواليـة   للنقل واالبتكار والتكنولوجيا)االحتادية 
ــة غــراتس   ســترييا النمســاوية  )، Austrospaceورابطــة الصــناعات الفضــائية النمســاوية (  ومدين

قــدَّمت و. واإلعاشــة للمشــاركني والســكنللتغطيــة الكاملــة أو اجلزئيــة لتكــاليف الســفر جــوا  
  لتسديد تكاليف التنظيم احمللي واملرافق الالزمة ونقل املشاركني.أيضاً اجلهات الراعية أمواالً 

    
    الربنامج  -جيم  

قــام بوضــع الربنــامج مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي التــابع لألمانــة بالتعــاون مــع جلنــة       - ٢٠
جلنة الربنامج ممثلني لوكاالت الفضـاء الوطنيـة واملنظمـات الدوليـة      ضمَّتالربنامج املعنية بالندوة. و

  .  واملؤسسات األكادميية. وسامهت جلنة فخرية وجلنة تنظيم حملية أيضاً يف تنظيم الندوة بنجاح
ــها اســتعراض اجللســات       -٢١ ــة أعقب ــة وســت جلســات تقني ــامج جلســة افتتاحي ومشــل الربن

ومناقشــات وجلســة ملناقشــة املالحظــات والتوصــيات واالتفــاق عليهــا فيمــا يتعلــق باألنشــطة     
 واخـتريت العـروض اإليضـاحية يف اجللسـات    املستقبلية لعلـوم الفضـاء يف إطـار األمـم املتحـدة.      

  ات اليت قدَّمها املشاركون يف الندوة.من بني اخلالص التقنية
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ويف اليوم الثاين للندوة، ُدعَي املشـاركون إىل االنضـمام إىل جولـة مصـحوبة مبرشـدين        -٢٢
عامـاً   ٤٠ملعهد حبوث الفضاء التابع ألكادميية العلوم النمساوية. وميتد تاريخ املعهد ألكثر مـن  

بعثـة دوليـة يف جمـال علـوم الفضـاء       ٣٠جهـاز حتليـق يف أكثـر مـن      ٩٠أسهم خالهلا بأكثر من 
صات علوم الفضاء. واخُتتمت الندوة مبالحظـات ختاميـة مـن    عة من ختصُّتناولت جمموعة متنوِّ

  اجلهات املشاركة يف التنظيم.  
لجلسات التقنية تعليقاهتم ومالحظاهتم من أجـل االسـتعانة هبـا    لوقدَّم الرؤساء املعيَّنون   -٢٣

واملعلومـات األساسـية    وقائمـة املشـاركني   الربنـامج التفصـيلي   قـد أُتـيح  ويف إعداد هذا التقرير. 
 لعروض اإليضاحية املقدَّمة أثناء الندوة يف موقع شبكي خمصَّص هلـذا الغـرض  لوالوثائق الكاملة 

)www.unoosa.org/oosa/en/SAP/act2014/graz/index.html.(  
    

    ملخص برنامج الندوة  - ثانياً  
    اجللسة االفتتاحية  -ألف  

لعلــوم النمســاوية ا لــو أكادمييــةممثِّ الترحيــبخــالل اجللســة االفتتاحيــة، ألقــى كلمــات    -٢٤
  ووكالة الفضاء األوروبية ومدير مكتب شؤون الفضاء اخلارجي.ومدينة غراتس 

لقاء كلمتني رئيسيتني. الكلمة األوىل ألقاهـا ممثـل وكالـة    إ ايوأعقب افتتاح الندوة رمس  -٢٥
األوسـاط العلميـة   تـوىل  تم فيها برنامج علوم الفضاء التابع للوكالـة الـذي   الفضاء األوروبية وقدَّ

ــدَّ  ــد ق ــق      توجيهــه. وق ــوم الفضــاء عــن طري ــوم الفضــاء مســامهات مهمــة يف عل ــات عل مت بعث
يف الكهرمغنطيسي كوسيلة لفهم الكـون. وتتضـمن   استكشاف اجملموعة الشمسية ورصد الط

مجيع بعثات علوم الفضاء التابعة لوكالة الفضاء األوروبية عنصـراً مـن التعـاون الـدويل. وهنـاك      
ع أن ينجم عنـها سـيل مـن    جمموعة متنوعة من البعثات يف طور اإلعداد أو الدراسة، ومن املتوقَّ

طنيــة للمالحــة اجلويــة والفضــاء يف الواليــات املتحــدة  ل اإلدارة الوالنتــائج اجلديــدة. وألقــى ممثِّــ
(ناســا) الكلمــة الرئيســية الثانيــة. وقــد ناقشــت حالــة البحــث العلمــي يف ناســا، والــذي يشــمل  
الفيزيــاء الفلكيــة والفيزيــاء الشمســية وعلــوم الكواكــب مبــا يف ذلــك علــوم األرض واحليــاة يف    

اجلهود العلمية الـيت تبـذهلا ناسـا هـي جمهـود       الفضاء والعلوم الفيزيائية. وجرى التأكيد على أنَّ
  تعاوين عاملي.

ــة بعــرض    -٢٦ ــه ممثِّقدَّ إيضــاحي واخُتتمــت اجللســة االفتتاحي ــو مكتــب شــؤون الفضــاء   م ل
اخلارجي واستعرضوا فيه دور علـوم الفضـاء يف إطـار الربنـامج وعرضـوا فيـه الربنـامج وأهدافـه         

العديـــد مـــن  داً إىل أنَّجمـــدَّ اإليضـــاحي ار العـــرضعـــة وأنشـــطة املتابعـــة. وأشـــواحلصـــيلة املتوقَّ
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ات من القرن املاضي وبداية املبادرة، وعلـى وجـه   اجلديدة حدثت منذ أوائل التسعين راتالتطوُّ
التحديـــد: (أ) تطـــور بـــرامج علـــوم الفضـــاء؛ و(ب) نشـــوء بلـــدان جديـــدة مرتـــادة للفضـــاء؛  

ــوم ال    و(ج) فضــاء. وينبغــي أن تضــمن  ظهــور أصــحاب مصــلحة جــدد وأنشــطتهم يف جمــال عل
عمليات استعراض أنشطة علوم الفضاء يف إطار الربنامج بقاء هذه األنشطة وثيقة الصلة مبا يلي: 

  علوم الفضاء.  أوساط(أ) والية األمم املتحدة؛ و(ب) أولويات الدول األعضاء واحتياجات 
    

    علوم الفضاء واملنظمات الدولية  -باء  
ــة بعلــوم الفضــاء لكــي تعــرض    أتاحــت هــذه اجللســة فرصــة    -٢٧ ــة املعني للمنظمــات الدولي

  أنشطتها، وخاصة تلك املتعلقة ببناء القدرات يف جمال علوم الفضاء.
ــدَّ  -٢٨ ــرَضوق ــدى الفضــاء النمســاوي   لُاألول يف اجللســة ممثِّــ اإليضــاحي  م الع ــذي  منت ال

إىل عــام  ١٩٩٤اضــطلع بــدور رئيســي يف مبــادرة علــوم الفضــاء األساســية يف الفتــرة مــن عــام  
املبــادرة الســابقة  إجنــازاتد يف عرضــه علــى ضــرورة مواصــلة االســتفادة مــن . وقــد أكَّــ٢٠٠٦

تعزيـز الـتفكري العقـالين وإجيـاد عـامل أفضـل.        بشأن بناء القدرات يف جمال علوم الفضاء ومن مثَّ
جـه  . وعلـى و مـة باسـتخدام مـوارد متواضـعة نسـبيا     واليوم، ُيمكن إجناز أعمـال علميـة ذات قي  

اخلصوص، كان لإلنترنت والشبكة العامليـة تـأثري ُمعـاِدل كـبري مـن خـالل إتاحـة بيانـات علـوم          
  الفضاء وأدوات حتليل البيانات واملوارد التعليمية للعلميني يف مجيع البلدان.  

ل جلنة أحباث الفضاء الضوء علـى دور منظمتـه يف تعزيـز التعـاون الـدويل يف      وسلَّط ممثِّ  -٢٩
هلدف أساسـي هـو    ١٩٥٨أنشأ اجمللس الدويل للعلوم جلنة أحباث الفضاء يف عام  الفضاء. وقد

أنواع السـواتل   مجيعمن استغالل إمكانات  انهبالسبل اليت متكِّ ةالعاملي األوساط العلمية"تزويد 
واملســابري الفضــائية لألغــراض العلميــة وتبــادل البيانــات النامجــة علــى أســاس تعــاوين". ويشــمل 

القدرات التابع للجنة أحباث الفضاء حلقات عمـل تدريبيـة ُتعقـد يف خمتلـف بلـدان       برنامج بناء
العامل النامي، حيث يتعّرف الطلبة وشباب املهنيني على أحدث البيانـات والتقنيـات العلميـة يف    

  التخصصات ذات الصلة بالفضاء. وُتستكمل هذه األنشطة بربنامج زمالة مقترن هبا.  
األورويب هو منظمة حكومية دولية مبوجـب معاهـدة أُنشـئت يف عـام     واملرصد اجلنويب   -٣٠

دولـةً عضـواً. ومـن املتوقـع أن تصـبح الربازيـل يف املسـتقبل         ١٤ احاليـ املرصـد   . ويضم١٩٦٢ُّ
ة مواقع رصـد يف أمريكـا اجلنوبيـة، مبـا     القريب أول دولة عضو غري أوروبية. ولدى املرصد عدَّ

جيـا اجلديـدة   ملمتازة على الصعيد العـاملي، مثـل مقـراب التكنولو   يف ذلك بعض املرافق الفلكية ا
وصــفيفة أتاكامــا املليمتريــة ودون املليمتريــة الكــبرية واملقــراب األورويب  واملقــراب الكــبري جــدا
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 ورويب برناجمـاً تكنولوجيـاً قويـا   ز املرصـد اجلنـويب األ  . ويعـزِّ احاليالعمالق، الذي جيري إنشاؤه 
  يا والتبادالت العلمية والتدريب والتوعية.  ونقل التكنولوج

 عضـو  ١١ ٠٠٠ ا االحتاد الفلكي الدويل فهو منظمة عاملية مـن الفلكـيني املهنـيني تضـمُّ    أمَّ  -٣١
دولةً عضواً. وقد استهل االحتاد برناجماً طموحاً الستخدام علم الفلـك كـأداة للتنميـة،     ٧٠من 
  م، ة ثـالث مـن الركـائز الـيت تـدعم اجملتمـع املتقـدِّ       علم الفلك والفضاء يسـاعدان علـى إقامـ    ألنَّ

أال وهي: العلوم األساسية والتكنولوجيا احلديثة والثقافة البشرية العميقـة. واعتمـد االحتـاد خطـة     
 "،٢٠٢٠-٢٠١٠استراتيجية طموحة مدهتا عشر سنوات عنواهنا "علم الفلك من أجـل التنميـة   

. وتقضـي اخلطـة بإنشـاء ثـالث     ٢٠٠٩علـم الفلـك   السـنة الدوليـة ل  وهي مسـتندة إىل إجنـازات   
أفرقـــة عمـــل بشـــأن: (أ) علـــم الفلـــك للجامعـــات والبحـــوث؛ و(ب) علـــم الفلـــك لألطفـــال 

ز اخلطـة عامليـة النطـاق فإهنـا تركِّـ      واملدارس؛ و(ج) علم الفلك للجمهور. وعلى الـرغم مـن أنَّ  
أ االحتـاد مكتـب علـم    ، أنشـ ٢٠١١على بناء القـدرات يف أفريقيـا جنـوب الصـحراء. ويف عـام      

الفلك مـن أجـل التنميـة يف كيـب تـاون كمشـروع مشـترك مـع مؤسسـة البحـوث الوطنيـة يف            
ة مراكـز إقليميـة كمـا قـام بتنظـيم دعـوة سـنوية        ى املكتـب تنسـيق عـدَّ   جنوب أفريقيا. وقد تـولَّ 

  لتقدمي اقتراحات مبشاريع.
منظمةً  ٦٧ احاليالعلوم األوروبية  اللجنة األوروبية لعلوم الفضاء التابعة ملؤسسة وتضمُّ  -٣٢

بلداً، وهي صوت أورويب مستقل يدعم البحوث والسياسات الفضائية األوروبية.  ٢٩عضواً يف 
ةً أوروبية للمناقشة من خالل ر إطاراً للسياسات املعنية ببحوث الفضاء وتتيح منصَّوهي توفِّ

كالة الفضاء األوروبية واملعاهد مجعها بني وكاالت الفضاء الوطنية والدول األعضاء يف و
أفرقة لكي . وقد أنشأت اللجنة أربعة األوساط العلميةواملختربات املعنية ببحوث الفضاء وممثلي 

البحوث اخلاصة بانعدام  صات التالية: (أ) اجملموعة الشمسية واستكشافها؛ و(ب)لتخصُُّتعىن با
  علوم األرض. اجلاذبية؛ و(ج) علم الفلك والفيزياء األساسية؛ و(د)

    
    واإلقليمية يف جمال علوم الفضاء األنشطة الوطنية  -جيم  

عة جاريـة يف جمـال علـوم الفضـاء     استعرضت اجللسة الثانية أنشطة وطنية وإقليمية متنوِّ  -٣٣
  وإسهاماهتا املمكنة يف بناء القدرات.  

ــدَّ  -٣٤ ــوق ــة جمل  م ممثِّ ــة الدراســات الفضــائية التابع ــوط ل هليئ ــات  ينلــس البحــوث ال لألكادميي
ل إليها اجمللـس بشـأن التعـاون الـدويل     الوطنية يف الواليات املتحدة النتائج والتوصيات اليت توصَّ

مستقبل علوم الفضـاء سـيكون    إىل أنَّ اإليضاحي يف جمال استكشاف الفضاء. وخلص العرض
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علـق باالضـطالع   له نطاق دويل قوي. فالتعاون الدويل رمبـا كـان اخليـار املعقـول الوحيـد فيمـا يت      
ي العنايـة لـدى وضـع    ببعض أكثر البعثات طموحاً وفائدةً من الناحية العلمية. بيد أنه ينبغي توخِّ

االتفاقات واخلطط الدوليـة بشـأن التعـاون، ألهنـا قـد تنطـوي أيضـاً علـى خمـاطر. فالنجـاح لـيس            
دارهتـا وتنفيـذها علـى حنـو     ق لتخطيط البعثـات الدوليـة وإ  ائى إجياد طرإذا تسنَّ مضموناً، اللهم إالَّ

  يضمن أفضل عائدات علمية ممكنة لالستثمارات اليت تضطلع هبا وكاالت العامل املعنية بالفضاء.
بتنفيـذ   شخصـيا هـو   ، الذي كان معنياجملس جنوب أفريقيا لشؤون الفضاءل م ممثِّوقدَّ  -٣٥

ــوم الفضــاء األساســية، عرضــاً     ــادرة عل ــاء   عــن جتــارب ومشــاري  إيضــاحيا مب ــاق بن ع بشــأن آف
االستعاضـة عـن    ، جـرى تـدرجييا  ٢٠٠٥قيا. فمنـذ عـام   القدرات يف جمال علوم الفضاء يف أفري

، الــذي أُنشــئ نتيجــة املناقشــات الــيت فريقيــاأالفريــق العامــل املعــين بعلــوم الفضــاء األساســية يف 
أن تسـخري علـوم   مـؤمتر القيـادات األفريقيـة بشـ    جرت يف إطار املبادرة، بآلية جديدة، أال وهـي  
ى االحتـاد األفريقـي فكـرة إنشـاء املعهـد      . وقد تبنَّوتكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية املستدامة

ر إنشـــاء مركـــز لعلـــوم األفريقـــي لعلـــوم الفضـــاء مـــن أجـــل تيســـري بنـــاء القـــدرات، كمـــا قـــرَّ
ة وأُنشـئت عـدَّ  ر أن تستضيفه جنوب أفريقيا. وتكنولوجيا الفضاء يف اجلامعة األفريقية من املقرَّ

والنظـام التجسـيمي العـايل الطاقـة      املقراب الكبري للجنوب األفريقـي زة جديدة، مثل مرافق جمهَّ
ماً كبرياً حـدث يف أفريقيـا علـى مـدى العقـدين      تقدُّ ع. ومن الواضح أنَّوصفيفة الكيلومتر املربَّ

  .ذلك ُيمكن أن يفيد جهود بناء القدرات يف املستقبل وأنَّاملاضيني 
عـن األنشـطة الوطنيـة يف جمـال علـوم الفضـاء يف        إيضاحيني واخُتتمت اجللسة بعرضني  -٣٦

ال املؤسسة اهلندية ألحباث الفضـاء والوكالـة اليابانيـة الستكشـاف     اهلند واليابان. وقد ناقش ممثِّ
ط هلـا  بعثـات علـوم الفضـاء السـابقة واجلاريـة واملخطَّـ       اإليضاحيني عرضيهماالفضاء اجلوي يف 

ز كال البلـدين التعـاون   ل من بلديهما وما يتصل بذلك من أطر وبىن حتتية مؤسسية. ويعزِّيف ك
الــدويل عــن طريــق فــتح بعثاهتمــا يف جمــال علــوم الفضــاء أمــام املشــاركة األجنبيــة واإلســهام يف  

  أنشطة علوم الفضاء اليت تضطلع هبا البلدان األخرى.  
    

    بشأن علوم الفضاء األساسية علوم الفضاء ومبادرة األمم املتحدة   -دال  
ــز يف هــذه اجللســة علــى أنشــطة ومواضــيع علــوم الفضــاء الــيت ســبقت      انصــبَّ  -٣٧ التركي

  مناقشتها خالل حلقات عمل سابقة ملبادرة علوم الفضاء األساسية.
ــاول أول عرضــني   -٣٨ ــة، وهــي      إيضــاحيني وتن ــة لألرصــاد البصــرية العلمي الشــبكة الدولي

معهــد كلــديش للرياضــيات التطبيقيــة التــابع لألكادمييــة   ى تنســيقه مشــروع دويل مفتــوح يتــولَّ 
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كمصـدر مسـتقل للبيانـات اخلاصـة باألجسـام الفضـائية الطبيعيـة واالصـطناعية          الروسية للعلوم
ــة لألرصــاد         ــاون الشــبكة الدولي ــات الفضــائية. وتتع ــة والتطبيق املســتخدمة يف البحــوث العلمي

بلـداً.   ١٥مقرابـاً يف   ٧٠اً ومرفقـاً للرصـد تتـوىل تشـغيل     مرصـد  ٣٥مـع   احاليالبصرية العلمية 
ر براجميات لتنسـيق أنشـطة الشـبكة. وأشـار     ع باملقاريب كما يوفِّويشمل املشروع برناجماً للتربُّ

جمــاالت البحــوث الــيت تتناوهلــا الشــبكة الدوليــة لألرصــاد    إىل أنَّ اإليضــاحية مو العــروضمقــدِّ
ــن املواضــي  البصــرية  ــة هــي م ــمُّ العلمي ــيت هت ــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف     ع ال ــادرة وجلن املب

  األغراض السلمية على حنو خاص.  
م رئيس فريـق العمـل املعـين باألجسـام القريبـة مـن األرض التـابع للجنـة اسـتخدام          وقدَّ  -٣٩

ارتطـام  عـن االسـتجابة الدوليـة خلطـر     إيضـاحيا  الفضاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية عرضـاً     
ودور األمم املتحـدة يف هـذا الصـدد. وعـرض وضـع الشـبكة الدوليـة         يبة من األرضأجسام قر

اللــذين جيــري  الفريــق االستشــاري املعــين بــالتخطيط للبعثــات الفضــائيةلإلنــذار بالكويكبــات و
إنشاؤمها. وُيمكن أيضاً النظر يف علوم الفضـاء املتعلقـة باألجسـام القريبـة مـن األرض يف       حاليا

  إطار املبادرة.  
املركــز ووصــف ممثــلٌ أنشــطةَ بنــاء القــدرات يف جمــال علــوم الفضــاء الــيت يضــطلع هبــا     -٤٠

التابع جلامعة كيوشو، اليابـان، والـيت تشـمل نظـام احتيـاز       الدويل لعلم طقس الفضاء وتدريسه
وشـبكة الرصـد العامليـة لطبقـات اجلـو العليـا        نظـام احتيـاز البيانـات املغنطيسـية    بيانات احلطام و

بــني اجلامعــات. ويقبــل املركــز أيضــاً طلبــة علــوم الفضــاء مــن البلــدان الناميــة ويــنظم   املشــتركة
عة معنية بعلوم الفضاء يف أفريقيا وينشر الرسالة اإلخبارية للمبـادرة الدوليـة بشـأن    مدارس متنوِّ

  طقس الفضاء.  
األخريان يف هذه اجللسة حالة مشـروع األشـعة فـوق     اإليضاحيان واستعرض العرضان  -٤١

البنفسجية التابع للمرصد الفضائي العاملي الذي ُنوقش خـالل حلقـات عمـل ُعقـدت مـن قبـل       
 احاليـ ر يف إطار املبادرة وجيـري تنفيـذه اآلن مـن جانـب إسـبانيا واالحتـاد الروسـي. ومـن املقـرَّ         

  .٢٠١٩إطالق البعثة يف عام 
    

    أنشطة علوم الفضاء ودور األمم املتحدة املمكن  - هاء  
هــذه اجللســة أنشــطة علــوم الفضــاء ونظــرت يف الــدور الــذي ُيمكــن لألمــم      ناقشــت  -٤٢

  املتحدة أن تضطلع به يف هذا الصدد.
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، وهـي منظمـة هتـدف إىل إنشـاء مسـتوطنة بشـرية دائمـة        Mars Oneل ملنظمة م ممثِّوقدَّ  -٤٣
شـاركة  للم لألوسـاط العلميـة  عن الفرص املتاحة إيضاحيا ، عرضاً ٢٠٢٥يخ حبلول عام يف املرِّ

  يف مشروعها، وخاصة البعثة التمهيدية الروبوطية اليت تعكف على إعدادها.
ــا إذا    اإليضــاحية العــروض وتناولــت  -٤٤ ــة مســألة م ــة التالي ــا  أالثالث مكــن اكتشــاف خالي

وبكترييا وكائنات جمهرية أخرى خارج الغالف اجلوي لألرض، وإذا كـان األمـر كـذلك، مـا     
 اإليضـاحية  مي العـروض لها غري أرضي. وقـد أفـاد أحـد مقـدِّ    إذا كان من املمكن أن يكون أص

ة علـى ارتفاعـات تتجـاوز    علـى وجـود خاليـا حيَّـ     راً تـدلُّ جتارب املناطيد اليت جرت مـؤخَّ  بأنَّ
أو غـري   كـان أصـل هـذه اخلاليـا أرضـيا      حتديـد مـا إذا   يتسـنَّ  متر. وبالنظر إىل أنه مل ٤٠ ٠٠٠

بـة علـى   التجـارب. ونوقشـت أيضـاً باقتضـاب النتـائج املترتِّ     أرضي، فمن املهم إجراء املزيد مـن  
  اكتشاف حياة غري أرضية وما قد يكون لذلك من أثر على البشرية.

يخ الــيت يف هــذه اجللســة حبــوث البيئــات املنــاظرة للمــرِّ  إيضــاحي ونــاقش آخــر عــرض  -٤٥
واطنني ودور هــذه البحــوث كعامــل حــافز الهتمــام املــ منتــدى الفضــاء النمســاوييضــطلع هبــا 

  بالعلوم والتعاون العلمي الدويل.  
    

    أمثلة وطنية وإقليمية على بناء القدرات يف جمال علوم الفضاء   -واو  
مـة يف هـذه اجللسـة حالـة بنـاء القـدرات يف جمـال        املقدَّ اإليضاحية استعرضت العروض  -٤٦

  ت.ياى من حتدِّعة وإجنازاته وما يتبقَّعلوم الفضاء يف بلدان نامية متنوِّ
الثالثـة األوىل أنشـطة علـوم الفضـاء املضـطلع هبـا يف        اإليضـاحية  وقد ناقشت العروض  -٤٧

 مت عـروض املنتسـبة لألمـم املتحـدة. وقُـدِّ     لتدريس علوم وتكنولوجيـا الفضـاء   اإلقليميةاملراكز 
ــي مــن جانــب ممثِّ  إيضــاحية ــا الفضــاء     اإلقليمــياملركــز ل ــوم وتكنولوجي ــدريس عل األفريقــي لت

ــيا      إلاملركــز او ــريب آس ــا الفضــاء لغ ــوم وتكنولوجي ــدريس عل ــزقليمــي لت ــوم   ومرك ــدريس عل ت
لتــدريس علــوم وتكنولوجيــا   اإلقليمــي واملركــزوتكنولوجيــا الفضــاء يف آســيا واحملــيط اهلــادئ  

  .  يبـالفضاء يف أمريكا الالتينية والكاري
ا إثيوبيــاألخــرى حالــة أنشــطة علــوم الفضــاء يف      اإليضــاحية واستعرضــت العــروض   -٤٨

 اإليضـاحية  مو العـروض د مقـدِّ . وأكَّـ النكا وغانا واملكسـيك ونيبـال ونيجرييـا    ورواندا وسري
على دور علوم الفضاء يف بلداهنم وأشاروا إىل دور مبادرة علوم الفضاء األساسية وغريهـا مـن   

دت اخلـربات والـدروس املسـتفادة يف مالحظـات     الكيانات يف جهود بناء القـدرات. وقـد جتسَّـ   
  تقرير وتوصياته.  هذا ال
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    دة يف جمال علوم الفضاء مشاريع حمدَّ  - زاي  
  فضاء وصالهتا املمكنة باملبادرة.دة يف جمال علوم الرضت هذه اجللسة مشاريع حمدَّع  -٤٩
ل ملعهد هاربني للتكنولوجيا، الصني، عـن خطـط إلنشـاء بنيـة حتتيـة حملاكـاة       وقد أفاد ممثِّ  -٥٠

أهنا كجـزء مـن البنيـة التحتيـة العلميـة الوطنيـة الواسـعة النطـاق         بيئة الفضاء وإجـراء البحـوث بشـ   
ع أن ُتتاح البنية التحتية يف غضـون مخسـة إىل   ومن املتوقَّ ٢٠١٤للبلد. واعُتمدت اخلطط يف عام 

  بلداً. ١٥وحدة حبثية يف  ١٠٠سبعة أعوام. وجرى توقيع اتفاقات مستخدمني مع أكثر من 
ــة مــن جانــب ممثِّــ   ة فضــائية صــغري وُعرضــت منصَّــ   -٥١ ــة والتكنولوجي ل ة للتجــارب العلمي

ملانيـا ولـديها مراكـز تطـوير يف     أهـا يف  دة اجلنسيات معنية بالفضاء اجلـوي يقـع مقرُّ  شركة متعدِّ
ة مــــن ســـاتل يتــــراوح وزنـــه بــــني   ن املنصَّـــ االحتـــاد الروســـي والواليــــات املتحـــدة. وتتكــــوَّ   

ــة وللتطبيقــات يف جمــاالت رصــد  كيلوغرامــاً يصــلح لألغــراض العل  ١٣كيلوغرامــات و ١٠ مي
األرض ورصد الكوارث ورصـد احلركـة املالحيـة واحتجـاب إشـارات النظـام العـاملي لتحديـد         

. وسوف ُتتاح فرص إلطالق سـاتل حممـول إضـايف علـى     النظام العاملي لسواتل املالحةاملواقع و
  طة الفضاء الدولية.  حم ىلإجهة مة يف البعثات املتَّالفضائية املستخَد Progressمنت مركبات 

ل جامعة بايهانغ، الصني، عن النتائج واخلطط فيما يتعلق بتجارب نظم دعم ث ممثِّوحتدَّ  -٥٢
دعـم   ظـمُ التـابع للجامعـة. ونُ   Lunar Palace 1احلياة بالتجديد البيولـوجي الـيت أُجريـت يف مرفـق     

لفضــائية الطويلــة األجــل احليــاة بالتجديــد البيولــوجي هــي تكنولوجيــا أساســية بالنســبة للبعثــات ا
طاقمهـا العديـد مـن أفـراد. وهلـذا السـبب، تعكـف         وبعثات الفضاء السحيق والبعثات اليت يضـمُّ 

جامعة بايهانغ على إجراء جتارب واسعة النطاق لنظم دعـم احليـاة بالتجديـد البيولـوجي يشـارك      
طاقماً من أربعة أفراد يف عام  ط إجراء جتربة تضمُّ. ومن املخطَّإيكولوجيافيها بشر يف بيئة مغلقة 

  ون إىل التعاون بشأن الدراسات التجريبية املشتركة.. والنظراء الدوليون مدعو٢٠١٦ُّ
    

    املالحظات والتوصيات  - ثالثاً  
  أبدى املشاركون يف الندوة املالحظات والتوصيات العامة الواردة أدناه.  -٥٣

    
     ء ومواصلة مبادرة علوم الفضاء األساسيةأمهية بناء القدرات يف جمال علوم الفضا  -ألف  

عــة مــن اجملــاالت العلميــة مــن الفيزيــاء الفلكيــة       تشــمل علــوم الفضــاء جمموعــة متنوِّ     -٥٤
ــواستكشــاف الفضــاء بشــريواالتصــاالت الســاتلية وخــدمات حتديــد املواقــع وحــىت  اا وروبوطي

سبة لقـدرة البلـدان علـى اسـتخدام     سم بأمهية حامسة بالنعلوم احلياة. وما زالت علوم الفضاء تتَّ
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التكنولوجيا الفضائية وتطبيقاهتا لفائدة جمتمعاهتا من حيث إهنا تزيد مـن معرفتنـا بـالكون ودور    
ز اســـتحداث تكنولوجيـــا وتطبيقـــات وحلـــول جديـــدة تســـمح البشـــرية ومصـــريها فيـــه وحتفِّـــ

ئــات واألعمــار. وعلــوم يات الــيت تواجــه البشــرية وُتلــهِم النــاس مــن مجيــع الفي للتحــدِّبالتصــدِّ
  الفضاء هي أداة مثالية لبناء القدرات على الصعيد العاملي يف جمايل العلوم والتكنولوجيا.  

ت جلنة أحباث الفضاء واالحتاد الفلكـي الـدويل   وخالل السنوات القليلة املاضية، استهلَّ  -٥٥
 عزَّزاها. ومـع ذلـك، فـإنَّ   على السواء أنشطتهما املعنية ببناء القدرات يف جمال علوم الفضاء أو 

عضـواً، لـديها حـىت     دولـةً  ١٩٣النصف فقط من الدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة، وعـددها     
اليوم هيئات مهنية منظمـة علـى الصـعيد الـوطين معنيـة بعلـوم الفضـاء وممثَّلـة كأعضـاء يف جلنـة           

يف جمـال علـوم الفضـاء     بنـاء القـدرات   ، يظـلُّ أحباث الفضاء أو االحتاد الفلكي الـدويل. ومـن مثَّ  
لزيـادة عـدد البلـدان الـيت متتلـك قـدرات متينـة         ضـروريا األساسية، وخاصة يف البلـدان الناميـة،   

  تسمح هلا باملشاركة يف أنشطة علوم الفضاء.
ــالنظر إىل   -٥٦ ــدويل  وب ــم املتحــدة  الطــابع احلكــومي ال ــإنَّلألم ــدوهلا    ، ف ــدة ب ــا صــلة فري هل

. وينبغي استخدام هـذه الصـلة،   غري احلكومية املنظمات الدولية األعضاء ال ُيمكن أن تضاهيها
إىل جانب خربة املنظمات غري احلكومية ومواردها، قدر اإلمكان لدعم بناء القدرات يف جمـال  

  علوم الفضاء يف البلدان النامية.  
وبالتــايل، أوصــى املشــاركون بــأن تســتمر النــدوات وحلقــات العمــل التابعــة للمبــادرة    -٥٧
قودة حتت مظلـة األمـم املتحـدة يف خمتلـف منـاطق العـامل وأن يضـع مكتـب شـؤون الفضـاء           املع

اخلارجي استراتيجية وخطة عمل لألنشـطة املسـتقبلية يف إطـار املبـادرة علـى أسـاس املناقشـات        
  وسائر الكيانات املعنية.   اللجنةاليت جرت يف الندوة وبالتشاور مع املراقبني الدائمني يف 

    
    ذ بناء القدرات يف جمال علوم الفضاء تنفي  -باء  

  فق املشاركون على أمهية ما يلي:اتَّ  -٥٨
ــى        (أ)   ــاء القــدرات عل ــوم الفضــاء لبن ــم الفلــك وعل ــادرات اســتخدام عل دعــم مب

تها جلنـة أحبـاث الفضـاء ومكتـب علـم الفلـك مـن أجـل         الصعيد العاملي، مثـل تلـك الـيت اسـتهلَّ    
  ويل؛التنمية التابع لالحتاد الفلكي الد

ق للتعـاون مـع وكـاالت التنميـة الدوليـة واإلقليميـة والوطنيـة        ائاستكشاف طر  (ب)  
ومع دوائر الصناعة من أجل دعم األنشـطة الـيت تسـتخدم علـوم الفضـاء كـأداة لبنـاء القـدرات         

  على الصعيد العاملي؛
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استعراض أمثلة ناجحة أخرى على التعاون يف جمال التكنولوجيـا والتطبيقـات     (ج)  
ائية كنموذج ممكن للتعـاون يف جمـال علـوم الفضـاء، مثـل الفريـق املخـتص برصـد األرض         الفض
  .العاملية لنظم رصد األرض تهمنظومو

وفيما يتعلق بتنفيذ بناء القدرات يف جمال علوم الفضـاء أبـدى املشـاركون املالحظـات       -٥٩
  والتوصيات التالية:

ات املفتوحة بدور متزايـد األمهيـة   يضطلع نظام البيانات العاملي وسياسات البيان  (أ)  
  فيما يتعلق بالتشارك يف املعلومات العلمية وتعزيز قدرة البلدان النامية يف جمال علوم الفضاء؛

املراكـز اإلقليميـة لتـدريس علــوم    ُتمثِّـل املنـاهج الدراسـية املوضـوعة مــن أجـل        (ب)  
لبنـاء القـدرات. وينبغـي حتـديثها      مـورداً مفيـداً   وتكنولوجيا الفضـاء املنتسـبة إىل األمـم املتحـدة    

  م احملرز يف جمال األنشطة الفضائية؛باستمرار لكي تواكب التقدُّ
توافر املوارد التعليمية باللغات احملليـة وسـهولة احلصـول عليهـا عامـل مهـم        إنَّ  (ج)  

  بالنسبة لبناء القدرات بنجاح يف جمال علوم الفضاء؛
 ر لــيس مثــل بنــاء القــدرات يف جمــايل مهــوبنــاء القــدرات بشــأن توعيــة اجل  إنَّ  (د)  

التعلــيم والبحــوث. فأنشــطة التوعيــة الزمــة لتعزيــز األنشــطة املتصــلة بالفضــاء، ولكنــها ليســت  
  كافية لبناء القدرات بالنسبة الستخدام التكنولوجيا والعلوم الفضائية وتطبيقاهتما؛

 مجيــع أحنــاء ُيمكــن اليــوم بفضــل شــبكة اإلنترنــت الســماح لعلمــاء الفضــاء يف  )ـ(ه  
العــامل بالوصــول إىل أفضــل مرافــق الرصــد األرضــية والفضــائية يف العــامل علــى أســاس االمتيــاز   
العلمي ملقترحاهتم البحثية. وبالتايل مل يعد إنشاء بنية حتتية حملية للرصـد يف جمـال علـوم الفضـاء     

  للمشاركة يف أنشطة علوم الفضاء؛ ضرورياشرطاً 
القدرات إسداء املشورة بشأن استخدام البيانـات املتاحـة    ينبغي أن يشمل بناء  (و)  

  ؛العلمية لألوساطدون قيود 
ن تـدريب النـاس   بناء القدرات أمر يتعلق بالناس ال املعـدات. وبالتـايل يتعـيَّ    إنَّ  (ز)  

جيـاد  إعلى تشغيل املعدات واسـتخدامها وصـيانتها علـى النحـو السـليم، كمـا حيتـاج األمـر إىل         
ــارات الدراســة  ــام باســتخدام احلواســيب أساســي يف      خي ــة املناســبة هلــم. واإلمل ــاة الوظيفي واحلي

  الصدد.  هذا
ينبغي لبناء القدرات أن َيستثمر يف الشباب من أجـل ضـمان تـوافر مـا يكفـي        (ح)  

  من الوقت والقدرة حلفز التنمية من القاعدة إىل القمة.  
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    نطاق املبادرة  -جيم  
صـلي خـالل أول حلقـة عمـل ُعقـدت يف إطارهـا (انظـر        جرى تعريف نطاق املبادرة األ  -٦٠

  صات التالية:) وظل كذلك على امتداد السلسلة. ويشمل النطاق التخصA/AC.105/489ُّالوثيقة 
  الفيزياء األساسية؛  (أ)  
  علم الفلك والفيزياء الفلكية؛  (ب)  
  األرضي وأثره على مناخ األرض؛-التفاعل الشمسي  (ج)  
  الدراسات اجلوية؛دراسات الكواكب و  (د)  
  .أصل احلياة والبيولوجيا الالأرضية  )ـ(ه  

فقــوا علــى إعــادة تعريفــه وقــد اســتعرض املشــاركون يف هــذه النــدوة ذلــك النطــاق واتَّ  -٦١
  يلي:  كما

  فيزياء الفضاء األساسية؛  (أ)  
  علم الفلك والفيزياء الفلكية والكيمياء الفلكية والبيولوجيا الفلكية؛  (ب)  
-بيئة الفضائية، مبـا يف ذلـك البحـوث الـيت تتنـاول التفاعـل الشمسـي       حبوث ال  (ج)  

  األرضي وطقس الفضاء؛
  دراسات الكواكب والدراسات اجلوية؛  (د)  
مبــادرة االستكشــاف، مبــا يف ذلــك بواســطة البعثــات املنــاظرة، بالتنســيق مــع     )ـ(ه  

  ؛بيقات الفضائيةربنامج األمم املتحدة للتطالتابعة ل نسان للفضاءتكنولوجيا ارتياد اإل
  الدراسة العلمية للحطام الفضائي واألجسام القريبة من األرض؛  (و)  
مة يف علــوم بعثــات الســواتل الصــغرية وســائر التكنولوجيــا األساســية املســتخَد  (ز)  

  .مبادرة األمم املتحدة بشأن تكنولوجيا الفضاء األساسيةالفضاء، بالتنسيق مع 
    

    يف التعاونأصحاب املصلحة والشركاء   -دال  
أصـحاب املصـلحة املمكـنني والشـركاء يف      املشاركون عـالوة علـى ذلـك علـى أنَّ     اتَّفق  -٦٢

  التعاون احملتملني بشأن األنشطة اليت سُيضطلع هبا يف املستقبل يف إطار املبادرة يشملون ما يلي:
  على الصعيد العاملي؛ ةالعلمي األوساط  (أ)  
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يئـات األمـم املتحـدة األخـرى الـيت تتعلـق       مكتب شؤون الفضـاء اخلـارجي وه    (ب)  
  والياهتا باألنشطة العلمية ذات الصلة؛

املنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية مثل جلنـة أحبـاث الفضـاء واالحتـاد       (ج)  
واالحتـــاد الـــدويل للمالحـــة اجلويـــة  األكادمييـــة الدوليـــة للمالحـــة الفضـــائيةالفلكـــي الـــدويل و

واملراقبــون الــدائمون يف جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف   النظريــةالــدويل للفيزيــاء  ركــزوامل
  األغراض السلمية؛

  وكاالت الفضاء الوطنية والدولية واملرصد اجلنويب األورويب؛  (د)  
  املنتسبة إىل األمم املتحدة؛ قليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاءاملراكز اإل  )ـ(ه  
ــلة،   (و)   ــاء ذات الصـ ــوم الفضـ ــرامج علـ ــاء  مثـــل  بـ ــة بالفيزيـ ــة املعنيـ ــة العلميـ اللجنـ
  ؛تقلبات الشمس وأثرها على األرضو األرضية-الشمسية
  املؤسسات األكادميية والبحثية وكيانات القطاع اخلاص؛  (ز)  
  كيانات معنية أخرى ومنظماهتا االستشارية. أّي  (ح)  

ــالنظر إىل أنَّ  -٦٣ كــل  وأنَّة أصــحاب املصــلحة هــؤالء يعملــون علــى مســتويات خمتلفــ    وب
األمـر حيتـاج إىل تنسـيق أفضـل. وكـثرياً مـا ُتمثِّـل مصـادر          ذ الـربامج اخلاصـة بـه، فـإنَّ    منهم ينفِّ

  ق.  ر على حنو منسَّالتمويل جماالً للتداخل ومن املمكن استخدامها للمساعدة على حتقيق التغيُّ
    

    معايري جماالت تركيز املبادرة املمكنة يف املستقبل  - هاء  
  فق املشاركون على أنه ينبغي ألنشطة املبادرة يف املستقبل:اتَّ  -٦٤

ى للقضايا املهمة من الناحيتني العلميـة واجملتمعيـة، مبـا يف ذلـك بنـود      أن تتصدَّ  (أ)  
  جدول أعمال جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية ذات الصلة بالعلم؛

ل تعزيـز ازدهـار علـوم الفضـاء،     ُتسهم يف بنـاء القـدرات والتوعيـة مـن أجـ     أن   (ب)  
  سيما يف البلدان النامية؛  ال

  ز التعاون الدويل؛عزُِّتأن   (ج)  
ب ازدوج اجلهــود بــإطالق مبــادرات جديــدة أو باســتكمال اجلهــود  تتجنَّــأن   (د)  

  اجلارية وتدعيمها؛
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كـون هلـا حــواجز دخـول ماليـة وتقنيــة منخفضـة، علـى ســبيل املثـال عــن        أن ت  )ـ(ه  
ــة    طريــق اشــتراط  ــة التحتي ــة أو االســتفادة مــن البني ــة التحتي اســتثمارات متواضــعة فقــط يف البني

القائمة، مثل تلك اليت تكون قـد اسـُتخِدمت مـن أجـل أنشـطة سـابقة يف إطـار املبـادرة، وعـن          
  طريق استخدام األدوات واملعايري الرباجمية القائمة.  

    
    بادرة أنشطة ُيمكن االضطالع هبا مستقبالً يف إطار امل  -واو 

جملـاالت  با، حتديـده ملبادرة، متاشياً مـع نطاقهـا الـذي أُعيـد     ا أوصى املشاركون بأن هتتمَّ  -٦٥
العلمية ذات الصـلة جبـدول أعمـال اللجنـة، مبـا يف ذلـك األجسـام القريبـة مـن األرض وطقـس           

ة، الفضاء واحلطام الفضائي واستدامة أنشطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد. وهبـذه الطريقـ      
ُيمكن للمبادرة أن ُتسهم يف بنـاء جسـر بـني علـوم الفضـاء األساسـية التقليديـة وعلـوم الفضـاء          
التطبيقية، كما ُيمكنها أيضـاً أن ُتسـهم يف بنـاء القـدرات يف هـذه اجملـاالت يف البلـدان الناميـة.         

ــع نطــاق     ــة يف    ةالبحــوث الدوليــ  أوســاطومــن شــأن ذلــك أن يوسِّ ــد مــن األفرق وُيشــرك املزي
  حوث بشأن أحدث جماالت استكشاف الفضاء اخلارجي.  الب
ــيا   ويشــكِّ  -٦٦ ــات عنصــراً رئيس ــادل املعلوم ــاالت مثــل      ل تب ــاون الــدويل بشــأن جم يف التع

ــن األرض وطقــس الفضــاء واحلطــام الفضــائي واســتدامة أنشــطة الفضــاء         ــة م األجســام القريب
ذات شـأن يف اجلهـود الراميـة إىل     ر مسـامهة اخلارجي يف األمد البعيد. وُيمكن للمبادرة أن تـوفِّ 

ات مناسبة لتبادل املعلومات والبيانات لفائـدة اجملتمـع الـدويل كخطـوة إضـافية حنـو       إنشاء منصَّ
يات واألخطـار الـيت تواجـه    إنشاء إطار تعاوين دويل من أجل حتقيق فهم مشترك أفضـل للتحـدِّ  

  البشرية فيما يتعلق باستكشاف الفضاء القريب من األرض.
وأُشري إىل الشبكة الدولية لألرصاد البصرية العلمية، اليت أُنشئت خـالل العقـد املاضـي      -٦٧

على أساس حلول تكنولوجية منخفضة التكلفـة، باعتبارهـا مشـروعاً ميكـن مواصـلة النظـر فيـه        
  يف إطار املبادرة.

ات املعلومــات القائمــة  صــة ملناقشــة منصَّــ وينبغــي النظــر يف عقــد حلقــات عمــل خمصَّ    -٦٨
ات معلومات جديدة دعماً للمناقشات اليت جتري مبوجـب  احلاجة إىل استحداث وتنفيذ منصَّو

  البنود ذات الصلة من جدول أعمال جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.
ــدوة إىل أنَّ   -٦٩ ــة باألشــعة فــوق البنفســجية     وأشــار املشــاركون يف الن ــة املعني ــة العلمي البعث

د الفضـائي العــاملي، الـيت يتشـارك يف تشـغيلها االحتــاد الروسـي وإسـبانيا، جمهَّــزة       التابعـة للمرصـ  
  نانومتراً. ٣١٥و ١١٥تراوح بني بأجهزة تصوير وقياس طيفي يف مدى الطيف امل
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 األوسـاطَ وسوف متنح بعثة األشعة فوق البنفسـجية التابعـة للمرصـد الفضـائي العـاملي        -٧٠
ل الســنة الثانيــة بعــد إطالقهــا بنجــاح. وبالتنســيق مــع األمــم  وقتــاً للرصــد خــال ةالعامليــ ةالعلميــ

 املتحدة، سوف خيصَّص جزء من وقت الرصد هذا لألفرقة الـيت تقتـرح مشـاريع تعاونيـة تضـمُّ     
  علميني من البلدان النامية، وُيمكن تنظيم حلقات عمل مكرسة لدعم هذا النشاط.  

  ضيع التالية ألنشطتها املستقبلية:املبادرة يف املوا أن تنظرواقترح املشاركون   -٧١
  أنشطة تتعلق بتعليم علوم الفضاء؛    (أ)  
حلقات عمل خاصة عن استخدام البيانـات املتاحـة مـن مرافـق علـوم الفضـاء         (ب)  

  على الصعيد العاملي، بالتعاون مع مالكي هذه املرافق؛
ــة يف أنشـــطة العلـــوم والتكنول    (ج)   ــدان الناميـ ــاركة البلـ ــا أنشـــطة لتيســـري مشـ وجيـ

  األساسية اليت تعتمد عليها اجلهود العاملية بشأن استكشاف الفضاء؛
تطبيق األساليب العلمية لتقييم آثار األنشطة البشرية املنشـأ علـى بيئـة الفضـاء       (د)  

  اخلارجي.  
 Mangalyaanأ املشاركون املؤسسـة اهلنديـة ألحبـاث الفضـاء علـى وصـول بعثتـها        وهنَّ  -٧٢

Mars Orbiter ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ٢٤يخ يف  مدار حول املرِّبنجاح إىل.  
    

    االستنتاجات  - رابعاً 
صـات علـوم الفضـاء مـن     عة مـن ختصُّ الندوة خرباء مشهورون من جمموعة متنوِ ضمَّت  -٧٣

أجـل مناقشـة دور علــوم الفضـاء يف األمـم املتحــدة واسـتعراض إجنـازات مبــادرة علـوم الفضــاء        
  األساسية والنظر يف مستقبلها.

حلقـة العمـل املشـتركة    النشاط املقبل يف إطار املبادرة سيكون  وأشار املشاركون إىل أنَّ  -٧٤
النـواتج العلميـة ونـواتج البيانـات     " حول موضوعبني األمم املتحدة واليابان بشأن طقس الفضاء 

م طقس املركز الدويل لعل اليت يستضيفها الدولية بشأن طقس الفضاء"،ية من أجهزة املبادرة املتأتِّ
  .٢٠١٥آذار/مارس  ٦إىل  ٢من  يف فوكووكا، اليابان،الفضاء وتدريسه 

ــادرة       -٧٥ ــة باستضــافة النــدوات املعقــودة يف إطــار املب وُيرجــى مــن الــدول األعضــاء املهتمَّ
  املستقبل أن تتصل مبكتب شؤون الفضاء اخلارجي.  يف
 


