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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
       يف األغراض السلمية   

املتحدة للخرباء بشأن منافع حمطة الفضاء تقرير عن اجتماع األمم   
    الدولية لصاحل البشرية 

      )٢٠١٢يونيه / حزيران١٢- ١١ فيينا،(  
      مةمقّد  -أوالً  

يف  الدوليـة لـصاحل البـشرية،    األمم املتحدة للخرباء بشأن منافع حمطة الفضاء      انعقد اجتماع     -١
 ارتيـاد    مـن مبـادرة تكنولوجيـا      جـزءاً  االجتماع   كانو. ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١٢إىل   ١١من  فيينا  

األمـم املتحـدة للتطبيقـات       ، وهـي مبـادرة جديـدة جيـري تنفيـذها يف إطـار برنـامج               اإلنسان للفـضاء  
  ).www.oosa.unvienna.org/oosa/en/SAP/hsti/index.html  املوقع الشبكينظرا(الفضائية 

وركّز االجتماع على تيسري احلـوار مـن أجـل تعمـيم منـافع حمطـة الفـضاء الدوليـة علـى                        -٢
وُنظّم االجتماع بقصد حفز النقاش وتيسري تبادل األفكـار حـول أوجـه التـآزر املمكنـة                 . البشرية

االت رصــد بــني الوكــاالت الــشريكة يف حمطــة الفــضاء الدوليــة ومنظمــات األمــم املتحــدة يف جمــ  
قـت النتـائج املتوقّعـة مـن االجتمـاع          وقـد حتقّ  . األرض، والتصّدي للكوارث، والـصحة، والتعلـيم      

بتحديد الصلة بني األنشطة احلالية حملطة الفضاء الدولية واحتياجات منظمـات األمـم املتحـدة يف                
 .هذه اجملاالت

مانــة، يف إطــار أنــشطة م االجتمــاَع مكتــُب شــؤون الفــضاء اخلــارجي التــابع لألظَّــوقــد َن  -٣
وشــاركت يف تنظيمــه الوكــاالت   . ٢٠١٢برنــامج األمــم املتحــدة للتطبيقــات الفــضائية لعــام      

، والوكالـة   )إيـسا (الشريكة يف احملطة، وهي وكالـة الفـضاء الكنديـة، ووكالـة الفـضاء األوروبيـة                 
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) ناسـا (والفضاء ، واإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية )جاكسا(اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي    
  ). روسكوزموس(التابعة للواليات املتحدة األمريكية، ووكالة الفضاء االحتادية الروسية 

وُيبّين هذا التقرير خلفية االجتماع وأهدافـه وبرناجمـه؛ ويلّخـص أنـشطة املـشاركني مـن                   -٤
هيم ن مفــاالوكــاالت الــشريكة يف حمطــة الفــضاء الدوليــة ومنظمــات األمــم املتحــدة؛ كمــا يتــضّم

  .٦٦/٧١وقد أُِعّد التقرير عمال بقرار اجلمعية العامة . التعاون يف العمل ومالحظات املشاركني
    

    اخللفية واألهداف  - ألف  
أصـبح الــسفر يف  وقـد  .  منـذ بدايــة عهـدها  لـة البـشرية  علــى خمّي اسـتحوذ الفـضاء اخلـارجي     -٥

 أصبح يوري   ١٩٦١أبريل  /يسان ن ١٢ ففي.  بفضل التطور التكنولوجي    أخرياً الفضاء حقيقة واقعة  
 يف الفـضاء، ممـا فـتح آفـاق عـصر جديـد مـن عـصور النـشاط             بـالتحليق  غاغارين أول إنـسان يغـامر     

 ويف غـضون عقـد واحـد      .  علـى سـطح األرض أو غالفهـا اجلـوي           الـذي مل يعـد مقـصوراً       ،البشري
 اجلمهوريــات ويف مثانينــات القــرن املاضــي أطلــق احتــاد .  أقــداُم أوائــل البــشر  القمــرســطَحوطــأت 

  .االشتراكية السوفياتية حمطة مري الفضائية، وواصل تشغيلها ألكثر من عقد من الزمن
وقد استحدثت حمطـةُ الفـضاء الدوليـة مـن خـالل اجلهـود املـشتركة فيمـا بـني اخلمـس                 -٦

وكاالت الشريكة فيهـا، فأُنـشئت وأُطلقـت بغيـة تعزيـز التعـاون الـسلمي يف الفـضاء، واسـتمر                     
  . عاما١١طقم عمل على مدار أكثر من تزويدها بأ

 مؤمتر األمم املتحـدة الثالـث املعـين باستكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف                  وكان  -٧
يوليـــه / متـــوز٣٠ إىل ١٩، الـــذي ُعقـــد يف فيينـــا مـــن )اليونيـــسبيس الثالـــث(األغـــراض الـــسلمية 

رة أيِّ بلـد واحـد      بعثـات استكـشاف الفـضاء البـشرية الـضخمة تفـوق قـد             أنَّ  بـ قد سلّم   ،  ١٩٩٩
الدوليـة باعتبارهـا مثـاالً      الفـضاء   وذُكـرت حمطـة     . املضمارالتعاون يف هذا    إيثار  بعينه، وبأنه ينبغي    
 وأوصــى اليونيــسبيس )١(. اجلديــد الــذي أتاحــه انتــهاء احلــرب البــاردة العلمــيعلــى هــذا النمــوذج

 وبتـشجيع   ،عـاون الـدويل    من خـالل الت    ، وخصوصاً علم الفضاء يف املستقبل    برامج   بتطويرالثالث  
. الدوليـة الفـضاء   حمطـة    األخذ بسبل االستفادة من   البلدان اليت مل تشارك قطّ يف هذا املسعى على          

 أنـشطة البحـوث الـيت جتـري علـى مـنت       عنأيضاً إىل نشر املعلومات على العامل أمجع     املؤمتر  ودعا  
  )٢(.حمطة الفضاء الدولية
───────────────── 

قرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينا، ت  )1(  
 .٣٨٨، الفصل الثاين، الفقرة )A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩يوليه / متوز٣٠‐١٩

 .٤٠٢ و٤٠١ و٣٩٠ و٣٨٩املرجع نفسه، الفقرات  )2(  
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لفضاء يف إطار برنـامج األمـم        ارتياد اإلنسان ل   ا، أُطلقت مبادرة تكنولوجي   ٢٠١٠ويف    -٨
 وتعزيــز ئية،لفـضا اتكنولوجيـا  هـذه ال إذكـاء الــوعي مبنـافع   املتحـدة للتطبيقـات الفـضائية هبـدف     

التعــاون الــدويل يف تنفيــذ األنــشطة املتــصلة بتحليــق اإلنــسان يف الفــضاء واستكــشاف الفــضاء    
 .ة الصغرىودعم بناء قدرات البحث والتعليم يف جمال اجلاذبي

 املبــادرة، نظّــم مكتــُب شــؤون الفــضاء اخلــارجي، بالتعــاون مــع         هــذه وضــمن إطــار   -٩
الوكاالت اخلمس الـشريكة يف حمطـة الفـضاء الدوليـة، حلقـة دراسـية ليـوم واحـد للتوعيـة بـشأن                       

وُعرضت فيهـا حالـة أنـشطة التعلـيم والبحـث،           . ٢٠١١فرباير  /احملطة الفضائية، يف فيينا يف شباط     
 مبـادرة تكنولوجيـا     وقد أثبتت احللقة الدراسـية أنَّ     . املشاركة يف البحوث على منت احملطة     وعملية  

لفضاء ميكن أن تكون آلية جمديـة يف إجيـاد وعـي باإلمكانـات الـيت تنطـوي عليهـا            ارتياد اإلنسان ل  
  ). A/AC.105/2011/CRP.13(البحوث واألنشطة التعليمية على منت احملطة الدولية 

بني األمم املتحدة وماليزيا حـول تكنولوجيـا    األول  د اجتماع اخلرباء املشترك     انعقوقد    -١٠
نـوفمرب  /الثـاين  تـشرين  ١٨ إىل ١٤يف بوتراجايا، ماليزيـا، يف الفتـرة مـن      ارتياد اإلنسان للفضاء    

ن خمتلــف أحنــاء العــامل يف وعــ واســتهدف االجتمــاع التــشارك مــع اخلــرباء املــشاركني  .٢٠١١
دة ن بـرامج الفـضاء املتعـدّ      عـ األنشطة على منت حمطـة الفـضاء الدوليـة، و         املعلومات عن أحدث    

على املستويات الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة، والبحـوث واألنـشطة التعليميـة املتعلقـة باجلاذبيـة                  
 ارتيــاد تكنولوجيــاكمــا اســتهدف االجتمــاع أيــضا حتديــد األنــشطة احملتملــة ملبــادرة . الــصغرى

 أنـشطة بنـاء القـدرات يف جمـايل البحـث والتعلـيم املـتعلقني باجلاذبيـة                ، وخباصـة  اإلنسان للفـضاء  
 توصـيات لألنـشطة املـستقبلية يف        ١٠واُتفق خالل االجتماع علـى      . الصغرى يف البلدان النامية   

  ). A/AC.105/1017(إطار هذه املبادرة 
احل البشرية فقـد    لصاألمم املتحدة للخرباء بشأن منافع حمطة الفضاء الدولية         اجتماع  ا  أمَّ  -١١

ُنظّــم مــن أجــل مواصــلة النقــاش حــول إمكانيــة التــآزر بــني األنــشطة احلاليــة للمحطــة الدوليــة    
ــائج البحـــوث والتطبيقـــات     ــة علـــى نتـ واحتياجـــات منظمـــات األمـــم املتحـــدة، وركّـــز خباصـ

  :وكان لالجتماع األهداف األساسية التالية. التكنولوجية على منت احملطة
لوكاالت الشريكة يف حمطـة الفـضاء الدوليـة ومنظمـات األمـم             إتاحة الفرصة ل    )أ(  

املتحدة ملناقشة الُسبل الـيت ميكـن هبـا تعمـيم املنـافع املـستمّدة مـن إجنـازات البحـوث علـى مـنت                
  احملطة الدولية يف جماالت رصد األرض والتصدي للكوارث، والصحة والتعليم؛ 

 اسـتبانة فـرص حمـددة لتعمـيم         االستفادة من خربة منظمـات األمـم املتحـدة يف           )ب(  
  منافع حمطة الفضاء الدولية على البشرية؛
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االســتفادة مــن شــبكة منظمــات األمــم املتحــدة وأنــشطتها احلاليــة يف إيــصال      )ج(  
  .لفضاء إىل عدد أكرب من الناس والبلدانل  ارتياد اإلنسانمنافع تكنولوجيا

    
    احلضور والدعم املايل  - باء  

ممثلون عن الوكاالت الشريكة يف حمطة الفـضاء الدوليـة، وتـشمل            شارك يف االجتماع      -١٢
وكالة الفضاء الكندية ووكالة الفـضاء األوروبيـة والوكالـة اليابانيـة الستكـشاف الفـضاء اجلـوي            
واإلدارة الوطنيــة للمالحــة اجلويــة والفــضاء، واملنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة، وبرنــامج األمــم  

، ومنظمة الصحة العاملية، ومنظمة األمم املتحدة للتربيـة والعلـم والثقافـة             )اليونيب(املتحدة للبيئة   
  .، ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي)اليونسكو(

واختري أيضاً خـرباُء مـن خمتلـف أحنـاء العـامل علـى أسـاس خـرباهتم يف العمـل يف جمـاالت                          -١٣
  . خالل االجتماعرصد األرض والتصدي للكوارث، والصحة والتعليم، وسامهوا يف املناقشات 

 اختـصاصياً مهنيـاً مـن املؤسـسات احلكوميـة واجلامعـات             ٣٨كما شـارك يف االجتمـاع         -١٤
إكـوادور، ألبانيـا، أملانيـا، إيطاليـا، باكـستان،          :  بلدا هـي   ١٨وغريها من الكيانات األكادميية من      

العربيــة بــنغالديش، تايلنــد، اجلمهوريــة التــشيكية، الــصني، غانــا، كنــدا، املكــسيك، اململكــة         
السعودية، النمسا، نيجرييا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابـان، وموظفـون فنيـون مـن               

  . أعاله١٢كيانات األمم املتحدة املذكورة يف الفقرة 
 وبـدل    املتحـدة لتغطيـة تكـاليف الـسفر جـوا          واسُتخدمت األموال املخّصـصة مـن األمـم         -١٥

  . عشر مشاركااملعيشة واإلقامة اليومي لثالثة
    

    الربنامج  - جيم  
. ربنـامج ال االجتمـاع بالتعـاون مـع جلنـة           شـؤون الفـضاء اخلـارجي برنـامجَ         مكتبُ أعّد  -١٦

، ومــن  الفــضاء الدوليــةالوكــاالت اخلمــس الــشريكة يف حمطــة وشــارك يف اللجنــة أعــضاء مــن  
  . مكتب شؤون الفضاء اخلارجي

ل االجتمــاع علــى شــكل مــذكرات  فكــرة تــدور حــول املفــاهيم قبــ  ١٤وقــد أُعــّدت   -١٧
واختـّصت سـت مـذكرات منـها برصـد األرض           . مفاهيمية لتيسري مناقشة املوضوعات املختلفة    

وُحـّددت جمموعـة فرعيـة    . والتصدي للكوارث، ومذكرتان بالصحة، وست مذكرات بالتعليم      
  .جتماعمن هذه املفاهيم باعتبارها جمموعة مناسبة لتبادل املعلومات باّتساق مع أهداف اال
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واشتمل برنـامج االجتمـاع علـى مثـاين جلـسات للعـروض اإليـضاحية التقنيـة وجلـسة                     -١٨
دمت أثنــاء االجتمــاع يف الــيت قُــاإليــضاحية وتــرد تفاصــيل الربنــامج ووثــائق العــروض . ختاميــة

 /www.oosa.unvienna.org/oosa/en/SAP/hsti (املوقع الشبكي ملكتب شؤون الفضاء اخلـارجي      
expert-meeting-2012.html.(  

مت الثماين جلسات املخّصـصة للعـروض اإليـضاحية التقنيـة إىل الفئـات اخلمـس                 وقُسِّ  -١٩
التـصدي  أنشطة حمطة الفضاء الدولية؛ أنشطة منظمات األمـم املتحـدة؛ رصـد األرض و             : التالية

واخُتــتم االجتمــاع جبلــسة استــشرافية حبــث خالهلــا املــشاركون . للكــوارث؛ الــصحة؛ والتعلــيم
  .املفاهيَم املقدَّمة يف جلسات العرض اإليضاحية التقنية، وقدموا مالحظاهتم على كل مفهوم

    
    أنشطة حمطة الفضاء الدولية ومنظمات األمم املتحدة  -ثانياً  

وىل اليت تناقـشت فيهـا الوكـاالت الـشريكة يف حمطـة الفـضاء الدوليـة                  هذه املرة األ   دُُّتَع  -٢٠
ومنظمــات األمــم املتحــدة حــول كيفيــة االســتفادة مــن احملطــة الدوليــة فيمــا يعــود بــالنفع علــى   

مت مخس جلسات أُتيحت خالهلا لكـل منظمـة الفرصـة للتـشارك يف املعلومـات                وُنظِّ. البشرية
  .بشأن أنشطتها

    
    الدوليةالفضاء حمطة أنشطة   - ألف  

  بلــداً؛١٥بــذهلا  احملطــة الدوليـة جــاءت نتيجــة للجهــود املـشتركة الــيت   هــذهأنَّ أُشـري إىل    -٢١
ويبلـغ طـول احملطـة      . وهي مثال جيد على شراكة متعددة اجلنسيات وطويلة األجـل غـري مـسبوقة             

اعـه   طـن، وتـدور يف مـدار أرضـي يبلـغ ارتف     ٤٠٠ مترا وتـزن أكثـر مـن    ٧٤ مترا وعرضها   ١١٠
  . ة مرافــق حبثيــةويقــيم فيهــا فريــق مــن ســتة أفــراد وفيهــا عــدّ .  كيلــومتر تقريبــا٤٠٠عــن األرض 

ة فريـدة يف الفـضاء إلجـراء البحـوث يف جمـاالت             منـصّ علـى أن تـوفّر       احملطة   تقتصر مزايا هذه  وال  
والبحـوث  يـة  والعلـوم الفيزيائيـة واملاد  والتكنولوجيـا األحيائيـة   خمتلفة، مثل علم احلياة والبيولوجيـا      

البشرية وعلوم األرض والفضاء، وإمنـا أثبتـت أيـضا جـدوى بعـض التكنولوجيـات املعّينـة، ومنـها            
 املتعـّددة يف املـدار؛      األجـسام ب اخلاصـة بـالوقود يف الفـضاء، واملنـاورات        ) الروبوطي(التزويد اآليل   

  .ة أنشطة تعليمية لألجيال الشابةذت عدنفّكما 
الت الــشريكة يف احملطــة الفــضائية تقــوم ببحــوث علميــة وبــرامج   الوكــاأنَّ وأُشــري إىل   -٢٢

وتشارك وكالـة الفـضاء     . تقنية على منت احملطة تبعا جملاالت البحث حملّ التركيز لدى كل منها           
الكنديــة بــشكل خــاص يف البحــوث البــشرية جلعــل الفــضاء أكثــر أمنــا للبــشر، ويف اســتكمال    
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ة تنفيذ التطبيقات املتعلقـة باحليـاة اليوميـة مـن أجـل             املعرفة املكتسبة على األرض، وتسريع وتري     
واستحدثت الوكالةُ الكنديـة والـصناعات املتعاونـة معهـا     . حتسني الصحة على كوكب األرض    

، )Dextre(، إضافةً إىل املنـاوِل البـارع ذي األغـراض اخلاصـة             )Canadarm2(الذراع الروبوطية   
  . وسامهت يف تعزيز العمليات الطبّية على األرض

وكالـة الفـضاء األوروبيـة تنفّـذ أنـشطتها مبقتـضى الربنـامج األورويب               أنَّ  كما أُشري إىل      -٢٣
للعلوم احلياتيـة والفيزيائيـة اسـتنادا إىل تعـاون دويل قـوي وباسـتخدام خمتـرب كولومبـوس وغـريه                     

 مــشروع حبثــي يف ٢٠٠وقــد نفّــذت حــوايل . مــن املختــربات الــشريكة حملطــة الفــضاء الدوليــة 
ــا ت جمــاال ــةالبيولوجي ــا األحيائي ــوم   والتكنولوجي ــة، وعل ، والبحــوث البــشرية، والعلــوم الفيزيائي

  . األرض والفضاء، والبيانات العملية التكنولوجية، واألنشطة التعليمية وأنشطة التوعية
بتعزيـز العمـل البحثـي      ) جاكـسا (وتقوم الوكالة اليابانيـة الستكـشاف الفـضاء اجلـوي             -٢٤

واالسـم كيبـو يعـين    (املوجـود علـى مـنت حمطـة الفـضاء الدوليـة         ) Kibo(و  من خالل مرفـق كيبـ     
ــة" األمــل" ــة  ). بالياباني ــستهدف الوكال ــها حــىت  )جاكــسا(وت ــا خلطت ، العمــل يف ٢٠٢٠، وفق

وسـوف ختتـار يف عـام     . جماالت علم احليـاة، والطـب الفـضائي، والعلـوم الفيزيائيـة والكيميائيـة             
النطــاق يف اجملــاالت البحثيــة ذات األولويــة القــصوى،   بعــض املــشاريع البحثيــة واســعة ٢٠١٢

وســـوف تـــدعو بعـــض الفـــرق البحثيـــة األجنبيـــة للمـــشاركة يف تلـــك املـــشاريع مـــن خـــالل    
أيـضا إىل   ) جاكـسا (وأشـار ممثّـل الوكالـة       . استعراضات من ِقبل النظراء علـى املـستوى الـدويل         

ثالً البحـث اخلـاص ببلـورة الربوتينـات         أنشطتها التعاونية يف اجملالني العلمي والتعليمي، ومنها مـ        
ــضاء "ومــشروع  ــذور الف ــشاركة دول     "ب ــضائية مب ــن احملطــة الف ــبالً لالســتفادة م ــا ُس ، باعتباره

  . آسيوية أخرى
فقد سلّطت الـضوء علـى األعمـال       ) ناسا(ا اإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء       أمَّ  -٢٥

 الدوليـة، وخباصـة يف جمـاالت الـصحة البـشرية،      البحثية الـيت قـام هبـا الـشركاء يف حمطـة الفـضاء          
ومــن األمثلــة علــى املنــافع املــستمّدة مــن هــذه  . والتطبيــب عــن ُبعــد، والتعلــيم، ورصــد األرض

ــاه، ورصــد          ــيح املي ــا ترش ــات، وتكنولوجي ــوير اللقاح ــة بتط ــة البحــوث املتعلق ــال البحثي األعم
امج التعليميـة املخصـصة لعلمـاء       الكوارث الطبيعية والكوارث اليت هي من صنع اإلنسان، والرب        

منــافع حمطــة الفــضاء الدوليــة لــصاحل "ويتــضّمن الكتّيــب الــصادر بعنــوان . ومهندســي املــستقبل
 نـشاطا   ٢٨، والذي أُعد بالتعاون بني الوكـاالت الـشريكة يف حمطـة الفـضاء الدوليـة،                 "البشرية

  .التأثريحبثيا كان هلا تأثري يف احلياة على كوكب األرض، وسوف يستمر ذلك 
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    أنشطة منظمات األمم املتحدة   - باء  
ــة،         -٢٦ ــة لألرصــاد اجلوي ــضاء اخلــارجي، واملنظمــة العاملي ــو مكتــب شــؤون الف عــرض ممثل

، ومنظمــة الــصحة العامليــة، ومنظمــة األمــم املتحــدة   )اليونيــب(وبرنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة  
 وأكدوا على أمهية تكنولوجيـا الفـضاء   جممال عن أنشطتهم،) اليونسكو(للتربية والعلم والثقافة   

  .مبا تقّدمه من حلول ابتكارية للتنمية املستدامة
مكتب شؤون الفـضاء اخلـارجي يتـوىل مـسؤولية برنـامج األمـم املتحـدة                أنَّ  وأُشري إىل     -٢٧

للتطبيقات الفضائية، وبرنامج األمم املتحدة الستخدام املعلومـات الفـضائية يف إدارة الكـوارث     
ويركّز الربنامج املعين بالتطبيقـات الفـضائية       ). UN-SPIDER(ابة يف حاالت الطوارئ     واالستج

ــادرات يف       ــا الفــضاء يف مجيــع أحنــاء العــامل، وقــد نفّــذ ثــالث مب ــز علــوم وتكنولوجي علــى تعزي
 ارتيـاد اإلنـسان   جماالت علوم الفـضاء األساسـية، وتكنولوجيـا الفـضاء األساسـية، وتكنولوجيـا           

لفـضاء يعمـل املكتـب      ل  ارتياد اإلنسان   األنشطة العلمية ملبادرة تكنولوجيا    وكجزء من . لفضاءل
على مشروع جلهاز النعدام اجلاذبية، هبـدف نـشر فـرص الـتعلم العملـي يف جمـال علـم اجلاذبيـة             

  . الصغرى يف املدارس
رصد األرض من الفـضاء عامـل أساسـي       أنَّ  وأكد ممثل املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية         -٢٨
التطبيقـات املتعلقـة بـالطقس ذات أمهيـة         أنَّ  وأُكـد علـى     . رصد الطقس واملناخ والتنبـؤ هبمـا      يف  

وأبـرز املمثّـل هـدف املنظمـة        . قصوى بالنـسبة للـسالمة العامـة واملنـافع االجتماعيـة االقتـصادية            
بتعزيز التوّسع يف إتاحة واستخدام البيانات والنواتج الـساتلية اخلاصـة بـالطقس واملنـاخ ورصـد         

وأُكد على ضرورة حتقيق التنسيق العاملي لالستفادة املثلى من املوارد املتاحـة مبـا        . املياه وقياسها 
. التكنولوجيــات والقــدرات يف املــستقبل ميكنــها أن تتــيح عــدداً كــبرياً مــن الفــرص اجلديــدة أنَّ 

املطلَقــة  املرجعيــةالراديومتريــة محولــة للمعــايرة كمــا اقترحــت املنظمــةُ فكــرةً تــدعو إىل إطــالق 
بـع وفقـا للمعـايري الدوليـة،     التتإمكانية ويهدف اجلهاز إىل إتاحة  .  إىل الفضاء  )قياس اإلشعاع ل(

وهو ما تفتقده مجيع بعثات رصد األرض حاليا، وّممـا ميكّـن تعزيـز جـودة املعلومـات املـستَمّدة            
  .من الفضاء بالنسبة جملموعة واسعة من عمليات رصد األرض

املهام الرئيـسية للربنـامج هـي       أنَّ  إىل  ) اليونيب(امج األمم املتحدة للبيئة     وأشار ممثل برن    -٢٩
رصد البيئة العاملية، واسترعاء انتباه احلكومات واجملتمع الدويل إىل املـسائل املـستجّدة واحللـول               

ويقـوم الربنـامج بتحليـل حالـة البيئـة العامليـة            . احملتملة حبيث ميكنهم اختاذ ما يلزم مـن إجـراءات         
ــستويني اإلقليمــي       وت ــى امل ــة عل ــيم االجتاهــات البيئي ــذار املبكــر وتقي ــشأن اإلن قــدمي معلومــات ب
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كمـا نفّـذ اليونيـب بـرامج عامليـة يف العديـد مـن املنـاطق عـن طريـق البـدء يف التعـاون                     . والعاملي
  . اإلقليمي ودون اإلقليمي وتنسيقه وحفزه

ار يف العـامل فيمـا خيـص املـسائل املتعلقـة            منظمة الصحة العاملية تقود املـس     أنَّ  وأُشري إىل     -٣٠
بالصحة العاملية، وتشكيل جدول أعمال البحوث املتعلقة بالـصحة، ووضـع القواعـد واملعـايري،              
ــدان،       ــتقين للبل ــدعم ال ــة، وتقــدمي ال ــة العلمي ــارات الــسياسات العامــة املعــزَّزة باألدل وحتديــد خي

ياريـة العامليـة     ضـخم لألعمـال املع     ولـدى املنظمـة مرجـع     . ورصد التوجهات الـصحية وتقييمهـا     
وأشـار ممثـل املنظمـة إىل اإلمكانـات         . تستند إليه يف إصدار املبادئ التوجيهية واملعـايري الـصحية         

اخلاصة بالـصحة اإللكترونيـة باعتبارهـا وسـيلة السـتخدام تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت                 
ن املعـدات   على حنو مأمون وفّعال من حيث التكلفة، وهو ما يشمل جمموعـة متنوعـة كـبرية مـ                 

  . الفضائية
الــضوء علــى ) اليونــسكو(وألقــى ممثــل منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة    -٣١

أنشطة املنظمة لـدعم مواقـع التـراث العـاملي كمثـال علـى تطبيقـات تكنولوجيـا الفـضاء لـصاحل                    
ومن خـالل   .  موقع للتراث العاملي موّزعة يف خمتلف أحناء العامل        ٩٠٠فهناك أكثر من    . البشرية

 بلـدا، كّرسـت اليونـسكو جهودهـا       ٣٣ شـريكا فـضائيا يف       ٦٠شراكاهتا العاملية مـع أكثـر مـن         
الفـضاء  "وتتـضمن هـذه األنـشطة       . لتوضيح وتشجيع التطبيقات الفضائية لدى مّتخـذي القـرار        

ي ، الذي يقّيم حالة احملافظـة علـى مواقـع التـراث العـامل     )Space 4 Decision" (لدعم اختاذ القرار
ويــوفر أطلــسا يــضم صــورا ملواقــع " مرصــد اليونــسكو"يف الغابــات املداريــة املطــرية حتــت اســم 

  ". املواقع املهددة باخلطر"التراث العاملي املوضوعة على قائمة 
    

    رصد األرض والتصدي للكوارث  - جيم  
م البيئيـة  موقع حمطة الفضاء الدولية يتيح هلـا قـدرةً فريـدة علـى رصـد الـنظ      أنَّ أُشري إىل     -٣٢

 باملائـة مـن سـكان العـامل         ٩٥ باملائـة مـن سـطح األرض و        ٨٥لألرض، إذ ميكنها تغطية حـوايل       
وعلـى عكـس العديـد مـن منـّصات رصـد األرض             . عن طريـق معـدات الرصـد اليدويـة واآلليـة          

 احملطـة متـر  أنَّ التقليدية، فمدار حمطة الفضاء الدولية استوائي مائل غري مشسّي التزامن، ممـا يعـين       
 درجـة جنوبـا يف      ٥٢ درجـة مشـاال و     ٥٢فوق املواقع الكائنـة علـى األرض بـني خطـي العـرض              
  . أوقات خمتلفة من اليوم وحتت ظروف إضاءة متنوعة

وأُشــري إىل أنــه لــدى ناســا محــوالت متنّوعــة خمّصــصة لرصــد األرض علــى مــنت احملطــة    -٣٣
 عن صور لعدة أهـداف علـى        وقد أسفرت عمليات رصد األرض اليت يقوم هبا الطاقم        . الدولية
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األرض والسواحل ويف الغالف اجلوي، ومنها أحداث دينامية وكوارث، مبا يـدعم التعـاون يف       
ويركّــز الفريـق العامـل املعــين   . جمـاالت العلـوم والتعلـيم وتوعيــة اجلمهـور والتـصدي للكـوارث      

 أنــشطة احملطــة برصــد األرض التــابع حملفــل العلــوم اخلــاص بربنــامج احملطــة الدوليــة علــى تنــسيق 
  . الفضائية يف جمال االستشعار عن ُبعد لغرض التصدي للكوارث واملعونة اإلنسانية

متموضـع فـوق خمتـرب دسـتين التـابع          املرفق البحثي اخلـاص بنافـذة الرصـد         أنَّ  وأُشري إىل     -٣٤
سريع للواليات املتحدة األمريكية، ويدعم أجهزة متعّددة يف آن واحد، باإلضافة إىل التبادل الـ             

نظـم ُتـديرها ناسـا مثـل        ) أو سيوضـع قريبـا    (ويوجد على منت حمطـة الفـضاء الدوليـة          . لألجهزة
الكــامريا الزراعيــة علــى احملطــة، وجهــاز التــصوير فــوق الطيفــي للمحيطــات الــساحلية، ونظــام   

، )SERVIR(البحوث واملعاينات البيئية التابع لنظام الرؤية والرصد اإلقليمي ألمريكـا الوسـطى          
وُتـدير أفرقـةٌ علميـة ُسـبلَ احلـصول علـى البيانـات اجملمعـة مـن كـل مـن                      .  أجهزة عملياتية  وهي

  .نظم االستشعار املختلفة
تـستخدم حمطـة الفـضاء الدوليـة يف        ) إيـسا (وكالـة الفـضاء األوروبيـة       أنَّ  كما أُشري إىل      -٣٥

مــسية ثالثــة ويــستخدم مرصــد مراقبــة الظــواهر الش . دراســات جتريهــا يف جمــال الــتغري املنــاخي 
أجهزة علمية لتوفري قياسـات مفـصلة لإلشـعاعية الطيفيـة للـشمس، وميكنـه املـسامهة يف منذجـة                    

ــة األرض  ــاخ بيئ ــث يــستخدم       . من ــور، حي ــب هجــرة الطي ــضمن الدراســات األخــرى تعقّ وتت
مشروع متعدد اجلنسيات بطاقات مصغرة تتواصل مع أجهـزة االسـتقبال واإلرسـال علـى مـنت          

ويهـدف البحـث إىل التعـّرف علـى     . تعقّب احليوانات الصغرية على صعيد العامل   احملطة الدولية ل  
اهلجرات غري املعروفة، وحتديد تأثري التغري املناخي على هجـرة احليوانـات والتنـوع البيولـوجي،      

  . وانتشار األمراض اليت تنقلها احليوانات
قامــت ببحــوث ) جاكــسا (الوكالــة اليابانيــة الستكــشاف الفــضاء اجلــوي أنَّ وأُشــري إىل   -٣٦

 طبقـة األوزون، واالحتـرار العـاملي،    دمتعلقة بالغالف اجلوي وتقوم برصد الوضع احلـايل السـتنفا     
ومـن املزَمـع أن ُتركَّـب كـامريات تلفزيونيـة عاليـة االسـتبانة قريبـا لتـوفري مـشاهد                     . ث اهلـواء  وتلّو

فازية عاليـة االسـتبانة وفائقـة    عالية اجلودة لسطح األرض، ويف الوقت نفسه سوف توفر كامريا تل 
  . احلساسية التقاط صور فيديو بألوان كاملة حىت يف الظروف منخفضة اإلضاءة

    
    الصحة  - دال  

إمكانـات فريـدةً لدراسـة    أتاح التناظُر بني حمطة الفضاء الدوليـة والوضـع علـى األرض               -٣٧
ــة شــديدة التطــرف      ــى الظــروف البيئي ــشري عل ــة ا. رّد فعــل اجلــسم الب ــسّبب يف  فبيئ ــضاء تت لف
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مشاكل متعلقة بالصحة وتأثريات على اجلسم البشري ميكـن ربطهـا بـبعض األمـراض املرتبطـة                  
وقـد أُجريـت دراسـات يف بيئـة ذات جاذبيـة           . بالتقدم يف السن اليت يعـاين منـها سـكان األرض          

 صغرى حول االضطرابات املتعلقة بالتوازن، وعدم تكّيف القلب والشرايني، واخنفـاض متعـدن            
وتتـضمن جمـاالت البحـوث األخـرى     . العظام، وضمور العـضالت النـاجم عـن قلـة االسـتخدام          

دراسات عن البيئات املغلقة واحملـصورة واملتعـددة الثقافـات، وتـأثريات األشـعة الكونيـة، والـيت                  
  . ترتبط مبخاطر اإلصابة مبرض السرطان واخنفاض االستجابة املناعية

حملتملــة لألنظمــة الطبيــة الــيت طُــّورت مــن أجــل أفــراد طــاقم وأُشــري أيــضا إىل املــسامهة ا  -٣٨
وُتتـيح أداةٌ للتـدريب والتوجيـه       . حمطة الفضاء الدولية يف حتـسني الرعايـة الـصحية علـى األرض            

عن ُبعد ألجهزة املوجات فوق الصوتية احملمولـة، الـيت طورهتـا ناسـا بالتعـاون مـع جامعـات يف          
ني الفضائيني من غـري األطبـاء إمكانيـة التـشخيص الـسريع             الواليات املتحدة األمريكية، للمالح   

  . جملموعة واسعة من احلاالت املرضية وعالجها
وقد أّدت تكنولوجيا األذرع الروبوطية املـستخدمة يف مكـوك الفـضاء وحمطـة الفـضاء                  -٣٩

ق الدولية إىل التوّصل ألول جهاز يف العامل موّجه بالصور يعمـل باالسـتعانة باحلاسـوب ومتوافـ                
وُتـستخدم هـذه   . مع أجهزة التـصوير بـالرنني املغناطيـسي مـصّمم خصيـصا جلراحـة األعـصاب             

ــامل      ــشفيات يف خمتلــف أحنــاء الع ــدا يف املست ــا كن ــيت طورهت ــا ال ــافع   . التكنولوجي ــة املن ــن أمثل وم
األخرى التطـورات يف جمـال التطبيـب عـن ُبعـد، والتبلـور كـبري اجلزيئـات، وتكنولوجيـا إعـادة                      

  . هتدوير امليا
ــى       -٤٠ ــة عل ــصحة العاملي ــة ال ــل منظم ــات وإدارة    أنَّ وأكــد ممث ــب مجــَع البيان ــصحة تتطلّ ال

. املعلومات واستغالل املعارف على نطاق واسع جداً على مجيع املـستويات ويف كـل األوقـات           
ومــن املهــم نقــل البيانــات واملعلومــات املوثّقــة ســريعاً إىل َمــن هــم يف املناصــب واجملــاالت ذات  

ــصلة ــة      . ال ــل مراقب ــصحة العامــة، مث ــسواتل رســم خــرائط ال وتتــضمن اســتخدامات املنظمــة لل
األمراض املعدية، ودراسة األوبئة، وإمدادات املياه وتوصيلها، ورسم اخلـرائط اخلاصـة بـالفقر،               

  .والطوارئ والكوارث
    

    التعليم  - هاء  
لطلبــة مــن بفــضل طــول فتــرة تــشغيل حمطــة الفــضاء الدوليــة، اســتفاد عــدد كــبري مــن ا   -٤١

ــستخدم فيهــا احملطــةُ   راديــو اهلــواة علــى مــنت حمطــة   "وأُشــري إىل مــشروعي . مــشاريع تعليميــة ُت
املالحـني الفـضائيني علـى      أنَّ  كما  . كأمثلة على املشاريع  " بذور يف الفضاء  "، و "الفضاء الدولية 
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املـدارس  منت احملطة كثرياً ما يدعمون األنشطة التعليمية من خالل إجـراء حمادثـات مـع أطفـال                  
  .أو بتقدمي عروض توضيحية تعليمية

ــا باســم      -٤٢ ــا تعليمي الفراشــات والعناكــب والنباتــات يف  "وقــد نفّــذت ناســا نــشاطا علمي
أوضــح فاعليــة اســتخدام حمطــة الفــضاء الدوليــة كمنــّصة للتجــارب املتمحــورة حــول   " الفــضاء

وخـــالل . الرياضـــياتالطلبـــة، والتعلـــيم يف جمـــال العلـــوم، والتكنولوجيـــا، واهلندســـة، وتعلـــم  
التجارب، ُسـجلت دورة حيـاة وسـلوك الكائنـات احليـة يف بيئـة اجلاذبيـة الـصغرى مـن خـالل                       
الصور الثابتة وأفالم الفيديو املتاحة على شبكة اإلنترنت علـى مـستوى العـامل، إضـافةً إىل أدلـة               

  . توجيهية للمعلمني وغريها من املواد التعليمية
لفضاء الكندية قّدمت طائفةً مـن املعلومـات التعليميـة، منـها مـواد              وكالة ا أنَّ  أُشري إىل     -٤٣

تعليميــة علــى شــبكة اإلنترنــت، ومــواد مقدمــة علــى أقــراص مدجمــة وأقــراص الفيــديو الرقميــة،  
اللياقـة  "وجتارب منو النباتات اليت تركّـز علـى حبـوب الطمـاطم، وأنـشطة اللياقـة البدنيـة باسـم           

، وهـو أول مـشروع يرصـد        AuroraMAXشروعا باسم   كما صممت م  ". للوصول إىل الفضاء  
وقـد أدى اهتمـام     . أنوار الشفق القطيب الشمايل من األرض وحمطة الفضاء الدولية بالتزامن معاً          

  . اجلمهور بأضواء الشمال إىل مشاركته يف هذا املشروع
دوات وتضمنت وحدات املـواد التعليميـة النمطيـة الـيت أنتجتـها الوكالـةُ إيـسا حقيبـةَ أ                    -٤٤

تعليمية متـوفرة بـاثنيت عـشرة لغـة، ومـواد فيلميـة تـستوعب علـوم الفـضاء األساسـية، والتعلـيم                       
كمــا وفّــرت الوكالــة أيــضا دروســا علــى  . املتعلــق بالــصحة والتغذيــة، والروبوطيــات الفــضائية 

شبكة اإلنترنـت لطلبـة املـرحلتني االبتدائيـة والثانويـة بـثالث عـشرة لغـة، باإلضـافة إىل دورات                     
ويرتبط العديـد مـن هـذه األنـشطة بـالعروض التوضـيحية الـشاملة الـيت                 . لبة وأساتذة اجلامعة  لط

  . يقدمها املالحون الفضائيون يف املدار على منت حمطة الفضاء الدولية
" سلـسلة قـصيدة الفـضاء   "وتعين العبـارة   (Uchu Renshiوأُشري إىل النشاط املسّمى إىل   -٤٥

ويعمـل هـذا النـشاط علـى        . ة الفريدة اليت بدأهتا الوكالـة جاكـسا       كواحد من األنشط  ) باليابانية
الربط بني الناس، مبن فيهم أفراد الطاقم يف الفضاء، بالسماح هلم بـالتفكري معـا يف موضـوعات                  

وكجزء من التعاون الـدويل، نظمـت       . الكون واألرض واحلياة نفسها، وكتابة قصيدة متواصلة      
الطــريان يف حالــة انعــدام اجلاذبيــة، الــيت قُــدمت خالهلــا   الوكالــة جاكــسا أيــضا مــسابقة جتربــة  

  . رحالت طريان تعليمية للطلبة يف اليابان ودول آسيوية أخرى، وجتارب زراعة البذور
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    املفاهيم واملالحظات  -ثالثاً  
. ملناقــشة مــدى منــافع حمطــة الفــضاء الدوليــة لــصاحل البــشرية  جلــسات ثــالث مــت ُنظّ  -٤٦

ــاهيم وُنوقــ   ــّدمت مف ــني      وقُ ــة ب ــشطة حمتمل ــتفكري يف أن ــة ال ــآزر وإمكاني ــدير وجــود الت شت لتق
ــة      ــة ومنظمــات األمــم املتحــدة يف اجملــاالت التالي ــشريكة يف احملطــة الدولي رصــد : الوكــاالت ال

  . األرض والتصدي للكوارث، والصحة والتعليم
    

    رصد األرض والتصدي للكوارث  - ألف  
عـة  رة وغريها مـن البيانـات اجملمَّ      واحملفوظات املصوَّ استخدام الصور   "اقُترح مفهوم بعنوان      -٤٧

وذلـك لغـرض حتديـد املتـاح مـن الـصور وأشـرطة              " من احملطة الفضائية الدولية يف التنمية املستدامة      
الفيديو واملعلومات األخرى اجملمعة على منت احملطة الدولية وغريها مـن البعثـات الفـضائية املأهولـة             

خدمـة حبـوث حمـددة حـول املوضـوعات          ومـن أجـل     .  بيانات مركزيـة   ا وإنشاء قاعدة  بغية تصنيفه 
لـصور الـيت يلتقطهـا الطـاقم هنجـاً مثاليـاً يف هـذا              العلمية والتقنية املختلفة، اعُتـرب اإلسـناد اجلغـرايف ل         

وُتتـاح صـور    . ولكن حتقيق هذه الفكرة سوف ُيواَجه بتحديني مها الوقت وقيـود امليزانيـة            . الصدد
تقطهــا الطــاقم للجمهــور عــرب شــبكة اإلنترنــت حبيــث ميكــن لكــل األطــراف  رصــد األرض الــيت يل

واقتــرح ممثــل اليونــسكو اســتخدام شــبكتها الــيت تــضم  . املهتمــة يف مجيــع أحنــاء العــامل اســتخدامها 
  . اجلامعات للمساعدة يف اإلسناد اجلغرايف لصور رصد األرض اليت يلتقطها الطاقم

تقيــيم "رض والتــصدي للكــوارث، ومنــها  واقُترحــت مفــاهيم أخــرى حــول رصــد األ   -٤٨
منظمـة  املقتـرح مـن   " فاعلية املعلومات الصادرة من حمطة الفـضاء الدوليـة يف رصـد الفيـضانات     

املعلومـات الـصادرة مـن حمطـة      اسـتخدام   " و أحباث الفضاء واالستشعار عن بعـد يف بـنغالديش،        
" اخ ويف املـسائل املتعلقـة بالبيئـة       الفضاء الدوليـة يف تعزيـز رصـد الظـواهر املتكـررة املتعلقـة باملنـ               

وقدم الشركاء يف حمطة الفضاء الدوليـة معلومـات   . املقترح من مكتب شؤون الفضاء اخلارجي     
عن كيفية استخدام حمفوظات البيانات العامـة يف االسـتجابة لطلبـات بيانـات حمـددة، وأشـاروا        

  .إىل وجود دروس مفصلة عن املوضوع على شبكة اإلنترنت
    

    لصحةا  - باء  
استخدام جهـاز   "اقترح مكتُب شؤون الفضاء اخلارجي وجامعةُ ميونيخ التقنية مفهوَم            -٤٩

التطبيب عن ُبعد وخدماته املثبتة جدواها يف الفـضاء لـصاحل الـسكان الـذين يعـانون مـن نقـص                     
لتحديد ونقل تطبيقات التطبيب عن ُبعد الـيت أثبتـت جـدواها يف الفـضاء علـى مـنت               " اخلدمات
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أنَّ ومبـا   . الدولية لالستخدام يف األرض لفائدة السكان الذين يعانون من نقص اخلدمات          احملطة  
البلدان والفئات املختلفة لديها احتياجات خمتلفة فيما يتعلق بتطبيقات التطبيب عن ُبعـد، فمـن               

ــة         ــا الفعلي ــصحيحة واحتياجاهت ــات ال ــة للوصــول إىل الفئ ــدين أو ثالث ــد بل ــدء بتحدي ــم الب . امله
من خالل حلقة عمل أولية تقام ملدة يومني إرساء األسس الالزمـة لدراسـات احلالـة                وسيمكن  

  . حول مشاريع النقل الناجحة، واملرشحني للنقل، واملبادئ التوجيهية العامة
وقّدم مستشفى هنري فـورد يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة والـشبكة التفاعليـة العامليـة                    -٥٠

اسـتخدام أجهـزة املوجـات    "ق الصوتية يف احلاالت احلرجـة مفهـوم   املعنية باستخدام املوجات فو   
فوق الصوتية احملمولة لتعزيز طرائق التـشخيص لـصاحل الفئـات الـسكانية املعّرضـة للخطـر وذلـك              

، وهـو يـستند إىل حبـوث أُجريـت يف األسـاس لـصاحل               "استنادا إىل خـربات حمطـة الفـضاء الدوليـة         
 وتوجيه املستعِملني غـري املتخصـصني علـى اسـتخدام أداة            ويهدف هذا املفهوم إىل تدريب    . ناسا

التدريب والتوجيه عن ُبعد املتاحة اليت طُورت لالستخدام يف حمطة الفـضاء الدوليـة للمـسامهة يف      
تعزيز إجراءات التشخيص واإلجراءات اإلدارية يف املنـاطق الـيت تعـاين مـن نقـص اخلـدمات هـي                    

  . ة فوق الصوتية احملمولة جتاريا يف شكل منَتج جاهزوميكن أن ُيتاح جهاز األشع. وسكاهنا
    

    التعليم  - جيم  
توزيـع املـواد التعليميـة اخلاصـة     "اقترح مكتُب شؤون الفضاء اخلارجي مفهوما بعنـوان     -٥١

لترمجـة املـواد التعليميـة يف جمـال         " ارتيـاد اإلنـسان للفـضاء     بعلوم اجلاذبية الـصغرى وتكنولوجيـا       
إىل اللغـات الرمسيـة املعتمـدة لـدى         ارتيـاد اإلنـسان للفـضاء        وتكنولوجيا   علوم اجلاذبية الصغرى  

وقــد أصــدرت . منظمــة األمــم املتحــدة وتوزيعهــا مــن خــالل شــبكتها يف خمتلــف أحنــاء العــامل   
الوكاالت الشريكة يف حمطة الفضاء الدولية كما كبريا مـن املـواد التعليميـة حـول املوضـوعات                  

وميكـن الـدمج    . ارتياد اإلنسان للفـضاء   بية الصغرى وتكنولوجيا    املختلفة املرتبطة ببحوث اجلاذ   
  . بني هذا املفهوم واملقترح املقدم من اليونسكو حول األنشطة التعليمية مع املدارس

 التابع لكلية بايلور للطـب يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة     BioEd Onlineواقترح موقُع   -٥٢
الوصول إىل مجهور عاملي من الطلبـة  : لنباتات يف الفضاءالفراشات والعناكب وا"مفهوما بعنوان   

، وهو يعتمد على األنشطة التعليمية الـيت قـاموا هبـا علـى مـنت      "من على منت حمطة الفضاء الدولية    
حمطة الفضاء الدولية لتوفري خربات تعليمية تثري محاس الطلبة، وتـبين مهـاراهتم يف جمـاالت العلـوم                  

. رياضيات، وتعزز التعـاون بـني الطلبـة واملعلمـني علـى مـستوى العـامل               والتكنولوجيا واهلندسة وال  
وقد تعلم الطلبة كيفية تأثري اجلاذبية على الكائنات احلية من خالل مالحظـة التجـارب الفـضائية                 
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وميكــن توزيــع املــواد . الــيت متــت علــى مــنت احملطــة ومــن خــالل إجــراءهم لتجــارب علــى األرض 
  . ا املفهوم على املزيد من الطلبة على مستوى العاملالتعليمية احلالية اخلاصة هبذ

األنـشطة  "ومنـها  . واقترحت اليونسكو عدة مفاهيم حول التوعية البعيدة املدى والتعليم       -٥٣
الذي يستفيد من شبكة املدارس التابعة لليونسكو يف توزيع املواد          " التعليمية بالتعاون مع املدارس   

األنـشطة  "ويـستخدم مفهـوم     . ة وغريهـا مـن البعثـات الفـضائية        التعليمية املطـورة للمحطـة الدوليـ      
شبكة اجلامعات يف إصدار مـواد تعليميـة سـهلة االسـتخدام ويف توزيعهـا               " التعليمية يف اجلامعات  
واقترحــت اليونــسكو أيــضا دعــم املــشروعات الــيت يقودهــا الطلبــة الــيت   . يف خمتلــف أحنــاء العــامل

طة الفضاء الدولية املتاحـة للجمهـور واملتعلقـة بأنـشطة           ُتستخدم فيها بيانات رصد األرض من حم      
  . األمم املتحدة، مثل رصد املواقع، باإلضافة إىل البيانات عن التغريات البيئية واملناخية

    
    االستنتاجات  -رابعا  

لـصاحل البـشرية    األمم املتحدة للخرباء بـشأن منـافع حمطـة الفـضاء الدوليـة              اجتماع  ُعقد    -٥٤
حلوار بني الوكاالت الشريكة يف حمطة الفضاء الدولية ومنظمات األمم املتحدة لنشر            تيسري ا بغية  

  .االستفادة من احملطة الدولية لصاحل البشرية
ــة يف جمــاالت رصــد األرض       -٥٥ ــة مــن احملطــة الدولي ــافع احملتمل وأُجريــت مناقــشات حــول املن

. فـــاهيم وناقـــشوهاوقـــد عـــرض املـــشاركون عـــدة م. والتـــصدي للكـــوارث، والـــصحة والتعلـــيم
  . ولوحظت احلاجة إىل قيام األطراف املهتمة باملزيد من التقييم قبل البدء يف حبث األنشطة احملتملة

وآذن تأسيس حمطة الفضاء    .  عاما منذ أن حلّق اإلنسان يف الفضاء       ٥٠لقد مّر أكثر من       -٥٦
وصــول إىل العديــد مــن ، وأتاحــت احملطــة الدوليــة الالــدويلالدوليــة مبرحلــة جديــدة مــن التعــاون 

ومن خالل تيسري تبادل املعرفة اليت اكتسبها الشركاء فيهـا          . التطورات يف اجملالني العلمي والتقين    
إىل تعظـيم املنـافع      ارتيـاد اإلنـسان للفـضاء     مع منظمات األمم املتحدة، هتدف مبادرة تكنولوجيا        

  .اليت تعود على مجيع سكان األرض من هذه التكنولوجيا الفضائية
 


