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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
        األغراض السلمية يف   

  ني تقرير عن حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة والص    
      بشأن تكنولوجيا ارتياد اإلنسان للفضاء

      )٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٠- ١٦ ،بيجني(    
    مةمقدِّ  -أوالً  

 ارتيــاد ني بــشأن تكنولوجيــاعمــل املــشتركة بــني األمــم املتحــدة والــصالقــدت حلقــة ُع  -١
وُنظِّمـت هـذه احللقـة يف    . ٢٠١٣سـبتمرب  / أيلـول ٢٠ إىل ١٦ مـن   بـيجني يف  اإلنسان للفضاء،   

ذت يف إطـار برنـامج األمـم املتحـدة           ُنفِّـ   الـيت  نـسان للفـضاء،   إطار مبـادرة تكنولوجيـا ارتيـاد اإل       
  .)www.oosa.unvienna.org/oosa/en/SAP/hsti/index.html انظر(للتطبيقات الفضائية 

 شـؤون الفـضاء اخلـارجي التـابع لألمانـة العامـة             وتشاَرَك يف تنظيم حلقة العمل مكتبُ       -٢
 الوكالــةُواستــضافتها، بالنيابــة عــن احلكومــة الــصينية، ، واألكادمييــة الدوليــة للمالحــة الفــضائية

  . املأهولاءلفضللصينية ا
ص العـــروض  هـــذا التقريـــر خلفيــة حلقـــة العمـــل وأهــدافها وبرناجمهـــا، ويلخِّـــ  يبــيِّن و  -٣

 الـيت دارت يف     صاً عـن املناقـشات    ملخَّـ م   ويقـدِّ  ،مـة خـالل االجتماعـات التقنيـة       اإليضاحية املقدَّ 
 عــدَّوقــد أُ. نمها املــشاركو املالحظــات والتوصــيات الــيت قــدَّيوثِّــق و،جلــسات الفريــق العامــل

  .٦٧/١١٣ بقرار اجلمعية العامة التقرير عمالً
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    لفية واألهدافاخل  - ألف  
 جلنة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية، واللجنـة الفرعيـة                  إنشاءُ َتزامَن  -٤

ــابعتني هلــا    ــة الت ــة القانوني ــة الفرعي ــة واللجن ــة والتقني  مــع إطــالق ســاتل ســبوتنيك األول  ،العلمي
. ١٩٦١ومــع أول رحلــة بــشرية إىل الفــضاء قــام هبــا يــوري غاغــارين يف عــام   ١٩٥٧ معــا يف
ــد و ــة  قـ ــة إىل اهليئـ ــة العامـ ــذكورةطلبـــت اجلمعيـ ــة،    املـ ــه اللجنـ ــشأت بـ ــذي أنـ ــا الـ ، يف قرارهـ
يف جمال اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية،              تستعرض نطاق التعاون الدويل    أن

ع علـى مواصـلة    حتت رعاية األمم املتحـدة، وتـشجِّ  ي ُيضطَلَع هبا لكوتضع برامج يف هذا اجملال  
مـسائل الفـضاء اخلـارجي، وكـذلك دراسـة املـشاكل القانونيـة               البحوث ونـشر املعلومـات عـن      

  .اخلارجي ناشئة عن استكشاف الفضاءال
وأقرَّ مؤمتر األمم املتحدة الثالـث املعـين باستكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف                   -٥

 البعثــات ، بــأن١٩٩٩َّقــد يف فيينــا يف عــام ، الــذي ُع)اليونيــسبيس الثالــث(راض الــسلمية األغــ
ه ينبغـي إيـالء      بلد مبفرده، وأنَّ   صة الستكشاف اإلنسان للفضاء تتجاوز قدرة أيِّ      الكبرية املخصَّ 

ملـستقبل   أوصى املؤمتر بتطـوير بـرامج علـم الفـضاء يف ا            ولذلك.  للتعاون يف هذا اجملال    األفضلية
  .من خالل التعاون الدويل

 التنميـة االقتـصادية والتكنولوجيـة،        العقـد املاضـي، ومـع ارتفـاع مـستوى          وعلى مـدى    -٦
ت اضـطلع و مبجال استكـشاف اإلنـسان للفـضاء     اهتماماًالناهضةمن البلدان  عدد متزايدأبدى  

 أرســـلت الـــصني أول مواطنيهـــا إىل الفـــضاء يفقـــد و.  بأنـــشطة يف هـــذا اجملـــالتلـــك البلـــدان
تـزال    ال(ISS) حمطـة الفـضاء الدوليـة    أنَّ   ومـع .  على منت سفينة فـضاء مـن صـنعها         ٢٠٠٣ عام

 يعمل على تطوير نظـم جتاريـة لنقـل     أيضاً القطاع اخلاص ما انفكَّ، فإن٢٠٠٠َّ تعمل منذ عام 
  .إىل حمطة الفضاء الدولية وغريهاالبضائع والطواقم 

ــام   -٧ ــدأ٢٠١٠ويف ع ــضاء ا   ، ب ــب شــؤون الف ــاد   مكت ــا ارتي ــادرة تكنولوجي خلــارجي مب
وهتـدف هـذه املبـادرة إىل       . األمم املتحدة للتطبيقـات الفـضائية      نسان للفضاء يف إطار برنامج    اإل

تعزيــز التعــاون الــدويل يف الــرحالت البــشرية إىل الفــضاء واألنــشطة ذات الــصلة باستكــشاف    
يــاد اإلنــسان للفــضاء   الفــضاء، ونــشر الــوعي لــدى البلــدان مبنــافع اســتخدام تكنولوجيــا ارت       

  .ىلبحوث يف جمال اجلاذبية الصغردرات يف التعليم واالقُ وتطبيقاهتا، وبناء
 تكنولوجيــا ارتيــاد حــولوُعقــد اجتمــاع اخلــرباء املــشترك بــني األمــم املتحــدة وماليزيــا   -٨

 تـشرين   ١٨ إىل   ١٤أول اجتماع من نوعه، يف بوتراجايا، مباليزيـا، مـن            اإلنسان للفضاء، وهو  
ز االجتماع على تيسري املناقـشات      وركَّ). A/AC.105/1017 الوثيقة   انظر( ٢٠١١نوفمرب  /اينالث
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 القــدرات، وحبــوث اجلاذبيــة الــصغرى بــشأن منــافع تكنولوجيــا ارتيــاد اإلنــسان للفــضاء، وبنــاء
ــاً ــدافها        عموم ــق أه ــن أجــل حتقي ــضاء م ــسان للف ــاد اإلن ــادرة ارتي ــشطة مب ــتبانة أن ــى اس . ، وعل
ــدأ ــة للمالحــة الفــضائية يف عــام   التعــاون مــع وب ــة الدولي ــة حتقيــق اهلــدف  ٢٠١٢ األكادميي  بغي

  . يف الرحالت البشرية إىل الفضاء يف تعزيز التعاون العاملي املنشوداملشترك
ــد و  -٩ ــكَّق ــداداً  ش ــل امت ــة العم ــم املتحــدة      لت حلق ــني األم ــشترك ب ــاع اخلــرباء امل  الجتم

  :يليلت أهداف حلقة العمل يف ما ثَّومت. وماليزيا
 آخـر التطـورات واخلطـط املـستقبلية املتعلقـة بـالرحالت             عـن تبادل املعلومات     )أ(  

  رية إىل الفضاء واستكشاف الفضاء؛البش
  فع تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا؛إذكاء الوعي مبنا  )ب(  
  ؛ىم اجلاذبية الصغروالبحث يف جمال علتعزيز القدرة على التعليم   )ج(  
ذات  للمــشاركة يف األنــشطة الناهــضةكنــة أمــام البلــدان  اســتبانة الفــرص املم  )د(  

  .تكشاف الفضاءباسالصلة 
    

    احلضور والدعم املايل  - باء  
الهتم األكادمييـة وخـرباهتم يف العمـل    اختري املشاركون يف حلقة العمل على أساس مؤهَّ    -١٠

ــا يف ذلــك املــ    احملــورياملهــين يف جمــال ذي صــلة باملوضــوع   ــة العمــل، مب ــام حللق شاركة يف  الع
التخطــيط لــربامج فــضائية علــى الــصعيد الــوطين أو اإلقليمــي أو الــدويل وتنفيــذها، ويف علــوم    

، ويف بناء القدرات والتثقيف بشأن علوم وتكنولوجيـا الفـضاء، ويف األنـشطة              ىاجلاذبية الصغر 
  . املتصلة مبجال استكشاف اإلنسان للفضاء

ني العــاملني يف املؤســسات احلكوميــة  مــن املهنــيمــشاركاً  ١٥٠ العمــل وحــضر حلقــةَ  -١١
:  هـــي بلـــدا٣١ًواجلامعـــات والكيانـــات األكادمييـــة األخـــرى واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة يف  

 ، اجلزائـر  ، تركيا ، تايلند ، بنغالديش ، باكستان ، إيطاليا ، أيرلندا ، أملانيا ، األردن ،الروسي الحتادا
ــة التـــشيكية ــا، اجلمهوريـ ــا،جورجيـ ــنغافورة، رومانيـ ــا، الـــصني،ال الـــصوم، سـ ــسا، غانـ  ، فرنـ

ــا، كوســتاريكا،كازاخــستان ــا، كولومبي ــا، كيني ــال، النمــسا، املكــسيك، ماليزي ــا، نيب  ، نيجريي
  . اليابان، الواليات املتحدة األمريكية، هولندا،اهلند
للفـضاء املـأهول،   صتها األمم املتحدة والوكالـة الـصينية        واسُتخدمت األموال اليت خصَّ     -١٢

 متقـدَّ و. ا وبدل املعيشة واإلقامـة اليـومي خلمـسة وعـشرين مـشاركاً            ر جو لدفع تكاليف السف  
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 تكــاليف وكــذلكبــات،  تكــاليف املرافــق ووجبــات الطعــام واملرطِّ  لــدفع أيــضاً أمــواالًالوكالــة
ــة تنظــيم  ــارة جول ــع املــشاركني ونــشاط    لزي  للتواصــل مــعمرافــق الفــضاء وحــدث ثقــايف جلمي
  . العاماجلمهور

    
    الربنامج  - جيم  

. َوضَع مكتُب شؤون الفضاء اخلارجي برنامَج حلقة العمل بالتعاون مع جلنة الربنـامج              -١٣
، واألكادمييـة الدوليـة للمالحـة      املـأهول  لفـضاء للوكالـة الـصينية     ني ل ممـثِّل  الربنـامج    وضمَّت جلنـةُ  

ة وسامهت اللجنة الفخريـة واللجنـة التنظيميـة احملليـ         . الفضائية ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي    
  .ل به تنظيم حلقة العمل الذي تكلَّ يف النجاحأيضاً
ــةً أعمــال الربنــامج جلــسةً ن جــدولُوتــضمَّ  -١٤ ــة عامــة،   افتتاحي ، وتــسعة اجتماعــات تقني

 اً واحــداًومخــس جلــسات خاصــة بامللــصقات، وأربعــة اجتماعــات للفريــق العامــل، واجتماعــ    
، تواُصــلياً للتوعيــة اًفــق، ونــشاط للفريــق العامــل، وجلــسة تلخيــصية، وجولــة علــى املرااًمــشترك

وكانـت جلـسات األفرقـة العاملـة مبثابـة فـرص رئيـسية إلجـراء                .  جلسة ختامية  أعقبت ذلك  مثَّ
مناقــشات مــن أجــل تقــدمي مالحظــات وتوصــيات اسُتعرَِضــت يف االجتمــاع املــشترك لألفرقــة   

  .شاركنيالعاملة وأُدِمجت يف اجللسة اخلتامية من جانب مجيع امل
 واملقرِّرون املعيَّنون لكلٍّ مـن االجتماعـات    يف مهام الرئاسةاملشاركونم الرؤساء و  وقدَّ  -١٥

ــذا         ــداد ه ــاهتم كمــسامهات يف إع ــاهتم ومالحظ ــل تعليق ــق العام ــاع الفري ــة واجتم ــة العام التقني
تيحـــت تفاصـــيل الربنـــامج واملعلومـــات األساســـية والنـــصوص الكاملـــة للعـــروض  وأُ. التقريـــر

مت أثناء حلقة العمل على املوقع الـشبكي ملكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي                دِّاإليضاحية اليت قُ  
)www.oosa.unvienna.org/oosa/en/SAP/hsti/index.html(.  
    

       برنامج حلقة العملصملخَّ  -ثانياً  
    فتتاحيةاجللسة اال  - ألف  

  املـأهول  لفـضاء با نائب قائد الربنامج الصيين املعين        كلٌّ من  يف اجللسة االفتتاحية، ألقى     -١٦
  ومــدير مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجيواألمــني العــام لألكادمييــة الدوليــة للمالحــة الفــضائية

ــا إىل أنَّ   ــة أشــاروا فيه ــيت حتققــت يف جمــال استكــشاف     كلمــات ترحيبي  اإلجنــازات الكــبرية ال
ت إىل االبتكـار التكنولـوجي وبدايـة الـصناعات           قد أدَّ  قرن املاضي النصف  للفضاء يف   اإلنسان  
يواجـه   كمـا ،   استكشاف اإلنسان للفضاء ينطوي علـى آفـاق أكثـر إشـراقاً            وقالوا إنَّ . الناهضة
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والــسبيل الوحيــد ملواصــلة اإلنــسان  . يات اقتــصادية وتكنولوجيــة وإداريــة  حتــدِّيف الوقــت ذاتــه
  وإجناز وتبـادل ابتكـارات أكثـر ثوريـةً      قبل هو تعزيز التعاون الدويل     يف املست  استكشاف الفضاء 

  .فاهيم والتكنولوجيا والتطبيقاتيف امل
  كلمـة رئيـسية قـال فيهـا إنَّ          املـأهول  الفـضاء بوألقى املدير العام للوكالة الصينية املعنية         -١٧

خــرى علــى بنــاء واســتخدام الــصني علــى اســتعداد لإلســهام يف العــامل بالتعــاون مــع البلــدان األ 
ــة املُ  ــةزمــع إنــشاؤها، يف اجملــاالت األربعــة الت حمطتــها الفــضائية املأهول ــتقين علــى  : الي التعــاون ال

ــا، ــروَّ   إجــراء  وبنائه ــامج دويل ل ــضائية، ووضــع برن ــز  جتــارب وتطبيقــات الف ــضاء؛ وتعزي اد الف
الفـضائية يف    الدوليـة للمالحـة      م األمني العام لألكادمييـة    وقدَّ. تكنولوجيا ارتياد اإلنسان للفضاء   

مـؤمتر  أنَّ   لتاريخ األكادميية ودورها خالل اخلمسني سنة املاضية، وأكَّـد           كلمته الرئيسية شرحاً  
القمة الثاين لرؤسـاء الوكـاالت الفـضائية، الـذي تنظمـه األكادمييـة الدوليـة وُيعقـد يف واشـنطن                 

 األنـشطة   علـى ز التعاون الدويل    ، سوف يعزِّ  ٢٠١٤يناير  /كانون الثاين  ١٠ و ٩العاصمة يومي   
  .الفضائية يف املستقبل

فــضائية  بالــذكرى الــسنوية العاشــرة ألول رحلــة  احتفــالٌ الرئيــسيةَوأعقــب الكلمــاِت  -١٨
 شــارك يف تنظيمــه مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي والوكالــة الــصينية  طلقهــا الــصنيمأهولــة ُت

مــم املتحــدة املعــين بالتطبيقــات الفــضائية   وقــام بالترتيــب لــه وإدارتــه خــبري األ للفــضاء املــأهول
اد وألقـى روَّ . اف اإلنـسان للفـضاء  قتـها الـصني يف جمـال استكـش        لالحتفال باإلجنازات الـيت حقَّ    

  .هتنئةلجهتني املشاركتني يف التنظيم كلمات ل نوممثِّلفضاء و
    

    اجللسات التقنية  - باء  
بـرامج الفـضاء    :  هـي   حموريـة  ة مواضـيع   بني أربع   التقنية العامة التسع   اجللساتعت  توزَّ  -١٩
درات والتعلـيم؛ واستكـشاف   ؛ وبنـاء القُـ  لوطنية واإلقليمية والدوليـة؛ وعلـم اجلاذبيـة الـصغرى       ا

 خـالل    إيـضاحياً   عرضـاً  ٤٢م املـشاركون مـا جمموعـه        وقـدَّ . اإلنسان للفـضاء والتعـاون الـدويل      
  .اجللسات التقنية العامة

يف  ات عن برنامج األمم املتحدة للتطبيقـات الفـضائية، مبـا          م العامة مبقدِّ  جللساتوبدأت ا   -٢٠
وأنشطته ومبادراته، وعن مبادرة تكنولوجيـا ارتيـاد اإلنـسان للفـضاء،            سَندة إليه   ملالواليات ا ذلك  

 .كائزها الثالث وأنشطتها الداعمةمبا يف ذلك أهدافها ور
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    امللصقاتعرض جلسات   - جيم  
 املــشاركون أعمــاهلم بــشأن  فيهــالــصقات لكــي يعــرضمــت اجللــسات اخلاصــة باملُنظِّ  -٢١
 امللــصقات جمموعــة واســعة مــن التطــورات يف بــرامج مشلــتو. لقــة العمــلحل  احملوريــةواضــيعامل

  . درات يف جمال الفضاء، واستكشاف اإلنسان للفضاءالفضاء الوطنية، والتعليم وبناء القُ
ــصينية  وُع  -٢٢ ــة ال ــأهوللفــضاءلرضــت الوكال ــانغونغ  مةجمــسَّ منــاذج  امل ــرب الفــضاء تي  ملخت

 الـيت جيـري العمـل علـى تطويرهـا،           الثقيلـة الـوزن   مة لنقل احلموالت    والصواريخ اجلديدة املصمَّ  
  .للفضاء  يف جمال ارتياد اإلنساناباإلضافة إىل ملصقات عن تاريخ برنامج الوكالة وإجنازاهت

حــادي  اُأل(Clinostat)وعــرض مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي جهــاز كلينوســتات     -٢٣
 العـامل يف إطـار      علـى صـعيد    جيـري توزيعهـا       ُتستخدم حملاكاة اجلاذبية الصغرى    احملور، وهو أداة  

  .كنولوجيا ارتياد اإلنسان للفضاءاملشروع املعين بأجهزة انعدام اجلاذبية التابع ملبادرة ت
    

    اجلوالت التقنية وأنشطة التواُصل  - دال  
 بـيجني فق استكشاف اإلنسان للفضاء يف مدينـة الفـضاء يف            مرا إىلمت جولة تقنية    ُنظِّ  -٢٤

 جتميـع املركبـات الفـضائية املأهولـة         وزار املـشاركون مركـزَ    . سـبتمرب / أيلـول  ١٨بعد ظهر يوم    
 احملاكــاة  عــرض املركبــات الفــضائية املأهولــة والــسواتل، وأجهــزةَوتركيبــها واختبارهــا، وقاعــةَ

 التـدريب علـى األنـشطة خـارج         نعدام اجلاذبية، وخمتربَ   حماكاة ا  اد الفضاء، ومغطسَ  لتدريب روَّ 
  .  بيجني ملراقبة الفضاء اجلوياملركبة، ومركَز

ــروَّ    وُع  -٢٥ ــام ل ــدويل الع ــدى ال ــد املنت ــضاءق ــترونوت( اد الف ــوت/أس ــايكونوت/كومسون  )ت
: بعثـة وحلـم   "حـول املوضـوع احملـوري     ،سـبتمرب / أيلـول  ١٧ مـساء يـوم      ،واجامعة تـشني غـ     يف
اد وشـاطر سـتة روَّ  . ، هبدف إثـارة محـاس الـشباب الستكـشاف الفـضاء     " إىل الفضاء  خنرج ملاذا

فضاء من رومانيا والصني وماليزيا والواليات املتحدة واليابان خـرباهتم الفـضائية مـا يزيـد علـى        
  .  من طلبة اجلامعات واملشاركني يف حلقة العمل٥٠٠

    
    اجتماعات األفرقة العاملة  - هاء  

 املعنيــة بعلــوم اجلاذبيــة ةلــمافرقــة العازي مــع حلقــة العمــل اجتماعــاُت األبــالتو تقــدُع  -٢٦
 الغـرض مـن اجتماعـات    وكان.  واستكشاف اإلنسان للفضاء  درات والتعليم  وبناء القُ  الصغرى

 يف البلدان اليت ميكـن      درات واألنشطة اجلارية حالياً    والقُ  املناسبة  استبانة اجملاالت  لةاألفرقة العام 
 األفرقــة العاملــة، ُتعــىن هبــا الــيت  احملوريــةبالنــسبة للمواضــيع ذات أمهيــة  أنــشطةلــديهاأن تكــون 
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 يٍّأل  إجيـاد احللـول    بلدة ومناقشة سُـ   وذلك بغية استبانة املسائل واملشاكل يف تنفيذ أهداف حمدَّ        
 املالحظـات والتوصـيات الـصادرة عـن         ُعرضـت  مثَّ. منها والتشجيع على القيام بأنشطة جديدة     

مـن  العاملـة   ألفرقـة   ل مجيع املشاركني خالل االجتمـاع املـشترك         علىألفرقة العاملة   اجتماعات ا 
  .التلخيصية  وعرضها يف اجللسةمشاريع التوصيات جمموعة من نإعداد وثيقة تتضمَّأجل 

    
      الجتماعات التقنيةل صملخَّ  -ثالثاً  
    برامج الفضاء الوطنية واإلقليمية والدولية  - ألف  

 إلتاحــة الفــرص للمــشاركني  احملــوري هــذا املوضــوعحــولماعــان التقنيــان ُنظِّــم االجت  -٢٧
ــضاء الوطنيــة           ــة بــربامج الف ــر التطــورات واخلطــط املقبلــة املتعلق ــات بــشأن آخ ــادل املعلوم لتب

وُشدَِّد على التعاون الـدويل باعتبـاره عـامالً هامـاً يف تنفيـذ بـرامج الفـضاء                  . واإلقليمية والدولية 
األوضـاع  تحـسني   للوم وتكنولوجيا الفضاء يف كثري من األحيان كوسيلة         وأشري إىل ع  . الوطنية

  .جتماعية واالقتصادية يف البلداناال
 علـى مـشروع حمطـة الفـضاء الـصينية، مبـا يف              للفضاء املأهول وركَّزت الوكالة الصينية      -٢٨

طة املقبلـة، والرؤيـة    الـتقين، واخلطـة احلاليـة واألنـش    مإجنـازات التقـدُّ  هـا، و احملطة وُنظُمُ  يةُْنُبذلك  
  . حمطة الفضاءاالستفادة مناألخرى على التعاون مع البلدان ب اخلاصة
يف خمتلـــف الدراســـات  عـــن صاً وجيـــزاًملخَّـــ وكالـــة الفـــضاء األوروبيـــة ممثِّـــل موقـــدَّ  -٢٩

وســيناريوهات  هــاجريــت علــى مــنت حمطــة الفــضاء الدوليــة، وعــرض براجم  صات الــيت أُالتخصُّــ
يـــة األساســـية للمـــدار األرضـــي املـــنخفض تلبيـــةً ْنمبـــا يف ذلـــك استكـــشاف الُب املقبلـــة، بعثاهتـــا

  .ات واستكشاف القمر واملريخ باستخدام الروبوت املعنينياملستعملنيالحتياجات 
 وإجنازاهتــا يف جمــال تكنولوجيــا الــة الفــضاء اإليطاليــة علــى أنــشطة الوكالــة وكممثِّــل وركَّــز  -٣٠

 ذلــك يف الــرحالت البــشرية إىل الفــضاء خــالل العقــد املاضــي       ارتيــاد اإلنــسان للفــضاء، مبــا يف   
 قُمـرات املعيـشة     ومنـها مـثالً وحـدات     ىن األساسـية الفـضائية،      قته مـن إجنـازات يف إقامـة الـبُ         حقَّ وما

  .ية على منت حمطة الفضاء الدولية جتربة علم٥٠حملطة الفضائية الدولية، وإجراء أكثر من اخلاصة با
كالــة اليابانيــة الستكــشاف الفــضاء اجلــوي عمليــة اإلطــالق الــيت جــرت    الوممثِّــلوأبــرز   -٣١

 (H-11 transfer vehicle (HTV)-4 cargoصة لـشحن البـضائع   لـسفينتها الفـضائية املخصَّـ   مـؤخراً 
(spaceship “Kounotori” الفـضائية   والتخطـيط لتزويـد سـفينة الـشحن    إىل حمطة الفضاء الدولية؛ 

(HTV-R)   لرحالت املأهولة، وتعزيز القُدرات على استخدام وحـدة القُمـرة          بالقُدرات الالزمة ل
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اخلاصــة مبحطــة الفــضاء الدوليــة مــن أجــل نــشر  ) كيبــو أْي اَألَمــل ("Kibo"اة التجريبيــة املــسمَّ
  .السواتل الصغرية

ه املكتــب،  مكتــب الفــضاء التــشيكي برنــامج الفــضاء الــوطين الــذي أعــدَّممثِّــلوعـرض    -٣٢
ــه ْنيف ذلــك ُب مبــا ــدة مــن نوعهــا يف عمليــات احملاكــاة املُــ   يت ــدرونوت"اة سمَّاألساســية الفري  "هي
)Hydronaut(              ُّم احملـرز حـىت     واستعرضت منظمة التعـاون الفـضائي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ التقـد

اعيـــة واالقتـــصادية اآلن يف النـــهوض بتكنولوجيـــا الفـــضاء وتطبيقاهتـــا لتحـــسني احلالـــة االجتم 
  .لشعوب املنطقة

 مـشاريع فـضائية خمتلفـة     عرضـاً عـن     جامعـة سـريجيو أربوليـدا يف كولومبيـا         ممثِّـل م  وقدَّ  -٣٣
. الفــضاءالعامــة بــشأن  ا يف أمريكــا الالتينيــة، كمــا عــرض سياســاهت  ناهــضةبلــدان  ةلــدى عــدَّ
ــة الوطنيــة النيجرييــة للبحــث والتطــوير يف جمــال الفــضاء احلــضورَ   ممثِّــلوعــرَّف    مبنظمــٍة الوكال

لبحـوث املتعلقـة   اث الغالف اجلوي، تقـوم بأنـشطة خمتلفـة، مبـا يف ذلـك ا      جديدة هي مركز أحب   
 عـن الـشركة التركيـة       ممثِّـل واسـتعرض   .  وتكنولوجيا ارتياد اإلنـسان للفـضاء      باجلاذبية الصغرى 

ــصاالت  ــسواتل االت ــب     TurkSat AS ل ــضاء، إىل جان ــا الف ــة لتكنولوجي ــق التركي ــة الطري  خريط
  .ضاءبإرسال رحالت مأهولة إىل الفخطط 

    
    م اجلاذبية الصغرىعل  - باء  

رص للعلمـاء  الفُـ احملـوري   هـذا املوضـوع    بـشأن قدتاأتاحت اجللستان التقنيتان اللتان عُ    -٣٤
 باسـتخدام   ىلعرض أنـشطتهم وخططهـم املتعلقـة بـالتعليم والبحـوث يف جمـال اجلاذبيـة الـصغر                 

  احلياة يف إطار اجلاذبية الـصغرى      زوا يف املقام األول على علوم     وركَّ. املرافق الفضائية واألرضية  
  .ي وعلوم املواد وفيزياء السوائلوالطب الفضائ

تـشمل   إذ ميكنـها أن      ،درات هي وسيلة لبناء القُـ     ىم اجلاذبية الصغر   برامج عل  وقيل إنَّ   -٣٥
 والطـالب يف استكـشاف حـدود التعلـيم يف جمـال العلـوم                العـام  اجلمهـور والعلماء واألكادمييني   

 وكالة الفضاء الوطنية يف ماليزيا الضوء على أفـق جديـد للمـشروع              ممثِّلط  وسلَّ. والتكنولوجيا
 يتعلـق  وذلـك مـثالً فيمـا   ، ى يف برناجمه املتعلق باجلاذبيـة الـصغر  العملي يف ذلك البلد، خصوصاً    

  .فضائيةبالزراعة ال
يـة، وعلـوم     التجـارب يف جمـال العلـوم املاد         الـصينية للعلـوم نتـائجَ      لألكادميية ممثِّل وعرض  -٣٦

 ،١- وخمترب الفضاء تيـانغونغ    "شنتزو"جريت على منت سفن الفضاء      احلياة، وفيزياء السوائل اليت أُ    
العمـل جـار علـى    أنَّ  وأشـار إىل  ٢- خطة إجراء جتارب يف املختـرب الفـضائي تيـانغونغ     وكذلك
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 الـصيين   للمركـز  ممثِّـل ث  وحتـدَّ . التجارب على منت حمطة الفضاء الـصينية      منصات  ُنظُم  تركيب  
عـن أنـشطة النظـام الـصيين للطـب الفـضائي،        (ACC)اد الفضاء للبحوث والتدريب اخلاص بروَّ 

 الفـضائي، واختـاذ التــدابري املـضادة آلثـار انعـدام الــوزن،      يف الطـب الـيت تـشمل الرصـد والــدعم    
  .ي والتغذويوتوفري الدعم النفس

 حملاكـاة    الـدوراين  مرافـق التحليـق    و اإلسـقاط بيـل أبـراج      املرافق األرضية مـن قَ     وقال إنَّ   -٣٧
أساسـية للتعلـيم    وسـائل   ، تعتـرب    "كلينوسـتات " اجلاذبيـة     انعـدام  انعدام اجلاذبيـة وأجهـزة حماكـاة      

م أحـد املـشاركني مـن املركـز الطـيب التـابع للجامعـة               وقـدَّ . والبحوث يف جمال اجلاذبية الصغرى    
 األرضـية الـيت     افـق الطـرد املركـزي      إيـضاحياً عـن اسـتخدام مر       احلرة يف أمستردام هبولندا عرضاً    

ف فيهـا جـسم    يَّـ الفهـم والتنبـؤ بالطريقـة الـيت يتك         أوضـح فيـه إمكانـات        ،د اجلاذبيـة املفرطـة    تولِّ
  . فيها اجلاذبية يف األمد الطويلرض لظروف تتغيَّاإلنسان إذا ما تعرَّ

يــاة مــن  مــن علــوم احل جديــداً حقــالًالــرحالت البــشرية إىل الفــضاء فتحــتأنَّ  وذَكــر  -٣٨
ق ي فهــم آليــة ترقُّــ يــؤدِّ أنْوميكــن أيــضاً. ض حلالــة انعــدام الــوزن ورصــد آثارهــا خــالل التعــرُّ

وحالــة  كــلٌّ مــن حالــة اجلاذبيــة الــصغرىبه ى بتخلخــل العظــام الــذي تــسبِّسمَّالعظــام، أو مــا ُيــ
ن جمتمعــات مــن تكــوُّ علــى حــد ســواء، إىل اإلســهام بطريقــة أو بــأخرى يف  اخلمــول الــوظيفي

إيـضاحياً   اًين بـروك يف الواليـات املتحـدة عرضـ        م أحد املشاركني من جامعـة سـتو       وقدَّ. نيسنِّامل
م باالسـتناد إىل الـصور،    فيه استخدام التكنولوجيا الكمية فوق الصوتية لتقييم جـودة العظـا       َبيَّن

  .املدةالبعثات الفضائية الطويلة  قصوى يف يف ظروف قاسية وخصوصاً
    

    ت والتعليمدرابناء القُ  - جيم  
حـرز  م املُ  علـى التقـدُّ     احملـوري   هذا املوضـوع   بشأنز االجتماعان التقنيان اللذان ُعقدا      ركَّ  -٣٩

وأُشـري إىل  . يات وعلـى مـا يعترضـه مـن حتـدِّ     تكنولوجيـا الفـضاء  يف بناء القدرات يف جمال علـوم و       
 وتطبيقاهتـا   الفـضاء  ادرات يف جمال علوم وتكنولوجيـ     م يف رفع مستوى الوعي وبناء القُ      إحراز تقدُّ 

ــاطق   ــدان واملن ــة     . يف خمتلــف البل ــا ذات أمهي ــة باعتباره ــرارات احلكومي ــسياسات والق ــرِزت ال وأُب
  .الفضاء علوم وتكنولوجيا يف وخصوصاًحمورية يف تعزيز التعليم والبحوث، 

 مبختلـف   اد الفـضاء الـصيين للبحـوث والتـدريب القيـامَ          في الصني، يواصـل مركـز روَّ      ف  -٤٠
مـن خـالل تقـدمي    ها اخلاص بارتيـاد اإلنـسان للفـضاء، وذلـك            لربناجم  اجلماهريي التعميمأنشطة  

زت الرابطـة الـصينية للعلـوم       وركَّـ . حماضرات علمية يف املدارس وكذلك نشر اجملالت واجلرائد       
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مــات والتكنولوجيــا علــى إشــباع اهتمــام األطفــال وفــضوهلم العلمــي والتكنولــوجي بإقامــة خميَّ  
  .ُتعىن بالفضاء وتقدمي دروس وإجراء مسابقات

كما أُِقرَّ بأمهية املنظمات احلكوميـة يف تعزيـز الـوعي الـوطين، ووضـع اخلطـط الوطنيـة                     -٤١
 بالفـضاء، وتعزيـز التعـاون       نـشطة الوطنيـة املعنيـة     لتطوير تكنولوجيا الفـضاء، ودعـم وتنـسيق األ        

باكـستان  لـوي يف  ي الُع جلنة حبوث الفضاء والغـالف اجلـوِّ      ممثِّلوعرض  .  يف هذا الصدد   الدويل
 اًأنـشأت مرفقـ    حيـث    ، علـوم وحبـوث الفـضاء      تـدريس خطتها الرامية إىل إذكـاء الـوعي بأمهيـة          

ــدويل إســقاطلــربج  ــل وعــرض.  وعــزَّزت التعــاون ال ــة   ممثِّ ــات اجلغرافي ــة تطــوير اإلعالمي  وكال
لـة يف تـشييد جممـع كرينوفيـشن الفـضائي، والـيت             والتكنولوجيا الفضائية يف تايلند مبـادرة الوكا      

 يف جمـال   تعزيز شراكات أكادميية وصـناعية لتحـسني البحـوث والتطـوير              العمل على  ميكن فيها 
  .ت القائمة على تكنولوجيا الفضاءاملنتجات واخلدما

الـة لتعزيـز القـدرات       استراتيجيات تعليمية خمتلفة وتطبيقاهتا كوسيلة فعَّ      وُعرضت أيضاً   -٤٢
م املركــز اإلقليمــي  ويــنظِّ. يف جمــال علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء يف خمتلــف البلــدان واملنــاطق      

األفريقــي لتــدريس علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء باللغــة اإلنكليزيــة، يف نيجرييــا، دورات لطــالب 
ــا الفــضاء   ــوم وتكنولوجي ــا يف عل ــا الفــضاء   . الدراســات العلي ــوم وتكنولوجي وعــرض معهــد عل

لرامية إىل توعية اجلمهور، اليت مشلت القيام بأنشطة توعيـة يف املـدارس الثانويـة،     غانا براجمه ا   يف
  .وعرض أرصاد يف علم الفلك الراديوي  العاملجمهورُتتاح لوإلقاء حماضرات أسبوعية 

 أمـام   ياًصة للبحـوث يف علـوم الفـضاء حتـدِّ         واعُتربت حمدودية األموال احلكومية املخصَّـ       -٤٣
 التـدريب  بـشأن ولـذلك أُعـرَب عـن الرغبـة يف التعـاون         .  يف بعـض البلـدان     تعزيز بناء القـدرات   

 مشاريع التحليق يف الفـضاء،      بشأنواملشاريع واملشورة واالستشارة يف علوم الفضاء، وكذلك        
 واخلـدمات الفـضائية،   لنـواتج ه ينبغـي، يف جمـال ا  وقيل إنَّـ . البلدان ذات املوارد الشحيحة  لصاحل  

املعنيـة باستكـشاف    ى املشاركة يف مشاريع بناء القدرات واألنـشطة         تشجيع القطاع اخلاص عل   
  .اإلنسان للفضاء

    
     اإلنسان للفضاء والتعاون الدويلاستكشاف  - دال  

 الفـرص    احملـوري  هـذا املوضـوع   بـشأن   قـدت   أتاحت االجتماعات التقنية الثالثة اليت عُ       -٤٤
قبلــة فيمــا يتعلــق باستكــشاف  آخــر التطــورات واخلطــط املعــنللمــشاركني لتبــادل املعلومــات 

 وجهـات النظـر بـشأن كيفيـة تعزيـز التعـاون             ولتبـادل اإلنسان للفـضاء واألنـشطة ذات الـصلة،         
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 باستكــشاف ذات الــصلة مــسائل اإلطــار القــانوين  وُعرضــت أيــضاً. الــدويل يف هــذه املــساعي 
  .نسان للفضاءاإل
ف الفـضاء علـى يـد اإلنـسان        التعاون الدويل ضروري للنجاح يف استكـشا      أنَّ  وأُشَري إىل     -٤٥

 فريـق التنـسيق     ممثِّـل وقـال   .  يف تنفيـذ مـشاريع واسـعة النطـاق         خـصوصاً ووباستخدام الروبوتات،   
 ة حمدَّثـ صـيغة ه نـشر  ، إنَّ وكالة فضاء١٤، الذي تشارك فيه  (ISECG)الدويل الستكشاف الفضاء

 ما قدمـه املـشاركون يف       وجز يُ ٢٠١٣يوليه عام   /من خارطة الطريق العاملية لالستكشاف يف متوز      
 املفـضية إىل استكــشاف  لبسُّالـ الفريـق مـن سياسـات وخطـط بـشأن االستكـشاف، مبـا يف ذلـك         

لمنــافع املــشتركة مــن استكــشاف الفــضاء،    لأيــضاًتوثيقــاً  الفريــق ممثِّــل موقــدَّ. اإلنــسان للمــريخ
ائل جديــدة عــرض وســ  منــها، كمــاســُتلهَِمتفة حــسب االبتكــار والثقافــة واألفكــار الــيت امــصّن
  .يات العامليةي للتحدِّللتصدِّ
 ٢٠١٠ تقريــر يف عــام  األكادمييــة الدوليــة للمالحــة الفــضائية نــشَروقــد مشلــت أعمــالُ  -٤٦

ت الوكالـة  واسـتهلَّ ". ضـرورة التعـاون الـدويل   : مستقبل الرحالت البـشرية إىل الفـضاء     "بعنوان  
 علــى مــؤمتر ســوف ُتعــَرضو ضمار،املــ إىل تعزيــز التعــاون العــاملي يف هــذا ة مــشاريع ترمــيعــدَّ

ــل لرؤســاء وكــاالت الفــضاء    ــرَّالقمــة املقب ــُد، املق ــاين ر عق ــام  /ه يف كــانون الث ــاير ع . ٢٠١٤ين
 عـن  سياق األعمال املكثفة اليت تقوم هبا األكادمييـة عرضـت الدراسـات الـيت جتريهـا حاليـاً                ويف

البالغـة األمهيـة بالنـسبة للبعثـات         إىل املـريخ، والقـضايا الـصحية         البـشرية اإلطار العاملي للبعثـات     
  .يف حياهتم املهنيةاد الفضاء االستكشافية، وحدود اجلرعات اإلشعاعية املوحدة لروَّ

مواءمـة تكنولوجيـا ارتيـاد اإلنـسان للفـضاء وتوحيـد معايريهـا          تطـوير     أيضاً اسُتعرِضو  -٤٧
ية إىل الفــضاء، باعتبـاره وســيلة ضـرورية للتعــاون يف كــل مرحلـة مــن مراحــل الـرحالت البــشر    

 األكادمييــة ممثِّــلوعــرض .  مــن النقــل واإلمــداد وحــىت إجــراء التجــارب الفــضائية املــشتركة بــدءاً
وعـي  ُرالـذي   الصينية لتكنولوجيا الفضاء التحليل التقين الذي أجرته األكادميية يف هذا الـصدد، و            

 ممثِّـل واسـتعرض  . لخمتلف أساليب التعاون يف املـستقب   خبصوص   يف تصميم حمطة الفضاء الصينية،    
ــغ     ــالق لونـ ــة اإلطـ ــوير مركبـ ــالق تطـ ــات اإلطـ ــا مركبـ ــصينية لتكنولوجيـ ــة الـ ــار األكادمييـ ش تمـ

(Long March)لى نقل بعثات مأهولة إىل الفضاء اليت صنعتها األكادميية، وقدرهتا ع.  
ــ  -٤٨ ــثرية تُ  وكــاالت ل إنَّوقي ــضاء ك ــدار     ف ــة خــارج امل ــات استكــشاف روبوتي رســل بعث

 الوكالـة  ممثِّـل  مقـدَّ و. ستكشاف اإلنـسان للفـضاء    ال  باعتبارها بعثات متهيدية   فضاألرضي املنخ 
زمــع مريــة الــيت ُت البعثــة الروبوتيــة القُ عرضــاً إيــضاحياً عــناليابانيــة الستكــشاف الفــضاء اجلــوي

ــاهلا  ــان) Selenical and Engineering Explorer-2(إرسـ ــات لتبيـ ــان   التكنولوجيـ ــة باألمـ اخلاصـ



 

12V.13-88127 
 

A/AC.105/1050  

صة إلعــادة  بعثتــها الروبوتيــة املخصَّــوكــذلك عــناستكــشاف اإلنــسان للفــضاء،  يف والفعاليــة
  .استكشاف سر احلياة وتكوين األرضبغية ) Hayabusa-2(نات من الكويكبات العيِّ
 أنشطة كوسـتاريكا يف استكـشاف الفـضاء، فقـد           سم به تتَّ للطابع الشامل الذي     ونظراً  -٤٩

ــد ليكــون منوذجــاً    ــذا البل ــازاًاخــتري ه ــدان  ممت ــسان   الناهــضة للبل ــشاركة يف استكــشاف اإلن  امل
طيـسية  ى نظـام دفـع يعمـل بالبالمسـا املغن     بإجراء حبوث ذات مـستوى عـاملي علـ   ، وذلك للفضاء

  .لبعثات الكوكبية يف املستقبلة حمطة الفضاء الدولية ولللحفاظ على وضعيَّوميكن استخدامه 
    

      ص الجتماعات الفريق العاملخَّمل  -رابعاً  
    م اجلاذبية الصغرىالفريق العامل املعين بعل  - لفأ  

مـل املعـين بعلـم اجلاذبيـة        قُدِّمت املالحظات التالية يف املناقشات اليت أجراها الفريق العا          -٥٠
 بـني األمـم املتحـدة وماليزيـا         ٢٠١١ خـالل اجتمـاع اخلـرباء املـشترك املعقـود يف عـام               الصغرى

 ه ميكـن للمرافـق الفـضائية املداريـة أنْ          فقد أُشري إىل أنَّ    .بشأن تكنولوجيا ارتياد اإلنسان للفضاء    
ــوفِّ ــةًت ــةًر بيئ ــ مثالي ــصغرى للجاذبي ــا    ة ال ــة إجــراء البحــوث والتجــارب وتطــوير التكنولوجي  بغي

وميكـن للمؤسـسات والـربامج      . املستخدمة يف التحليقات الفضائية الطويلة األمد والتحقق منها       
 أن تــسهم بقــوة، باســتخدام املرافــق األرضــية مــن قبيــل  ىعنيــة بــالبحوث يف اجلاذبيــة الــصغرامل

ــصغرى    ــة ال ــاة اجلاذبي ــزة حماك ــق أجه ــراج " كلينوســتات "مراف ــق  اإلســقاطوأب ــق التحلي  ومراف
 وتيـــسري التجـــارب أثنـــاء الـــرحالت ىم اجلاذبيـــة الـــصغرالـــدوراين، يف بنـــاء القـــدرات يف علـــ

ة  بالنـسب  ، وخـصوصاً   أساسـياً   أمـراً  ىغرم اجلاذبيـة الـص    ة؛ واعُتـرب التعـاون الـدويل يف علـ         الفضائي
  .للبلدان اليت ال ترتاد الفضاء

ل النـهوض   ب سُـ  كون يف الفريق العامـل املعـين بعلـم اجلاذبيـة الـصغرى            كما ناقش املشار    -٥١
 أخــرى بأمهيــة اســتخدام املرافــق املداريــة مــن قبيــل حمطــة وأقــرَّ الفريــق العامــل مــرةً. مهبــذا العلــ

. ى إقامتــها، يف إجــراء حبــوث اجلاذبيــة الــصغر فــضاء الــصينية املزمعــةليــة وحمطــة الالفــضاء الدو
ولكي يتمكن الباحثون من البلدان اليت ال ترتاد الفضاء من املشاركة، ُشدِّد علـى أمهيـة جهـود               

ن هـذه البحـوث     التنسيق الدوليـة إلجـراء البحـوث أثنـاء الـرحالت الفـضائية، وعلـى أن تتـضمَّ                 
 هنـج دويل يتنـاول اجلاذبيـة االصـطناعية الـيت تنـشأ         ونوقش أيـضاً  . قاًمِّ ومتع  شامالً  أرضياً برناجماً

علــى مــنت املركبــة أثنــاء بعثــات التحليــق الفــضائية الطويلــة األمــد، بغيــة التخفيــف مــن آثارهــا    
  .اد الفضاءالنفسية الضارة على روَّالفسيولوجية و
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فقد أقام مكتـب الفـضاء      . ا يدعو إىل التشجيع إقامة مرافق أرضية جديدة للبحوث        وممَّ  -٥٢
وصنعت وكالة الفـضاء األوروبيـة جهـاز الطـرد املركـزي            . التشيكي مرفق احملاكاة هيدرونوت   

ل املختـرب األورويب  شغِّويُـ .  ُضـعفاً ٢٠قـوة تـساُرع تـصل إىل    ، الـذي ميكنـه توليـد        الكبري القطر 
رافـق  ر هـذه امل  تـوفِّ وميكـن أن    . طيـسية الـشديدة    مرافق للمجاالت املغن   طيسي حالياً للمجال املغن 

  . إلجراء دراسات دوليةفرصاً
  وفـرص التعـاون فيمـا     األساسـية واإلرشـاد والتمويـل       الـُبىن  زال مثة نقـص يف     ه ما يد أنَّ َب  -٥٣
ــصغرى   يت ــة الـ ــوث اجلاذبيـ ــإجراء حبـ ــق بـ ــضاء    علـ ــاد الفـ ــيت ال ترتـ ــدان الـ ــن البلـ ــثري مـ .  يف الكـ

.  يف مجيع أحنـاء العـامل      ىث اجلاذبية الصغر  بالتأكيد حاجة ملزيد من التعاون يف جمال حبو        وهناك
 حاجــة واضــحة إىل إنــشاء قاعــدة بيانــات شــاملة وشــفافة ومفتوحــة لدراســات     وهنــاك أيــضاً

جريــت يف علــوم احليــاة والعلــوم الفيزيائيــة، وذلــك مــن أجــل   الــيت ســبق أن أُىاجلاذبيــة الــصغر
  .ها يف إجراء البحوث يف املستقبلم منها والبناء عليالتعلُّ

    
    الفريق العامل املعين ببناء القدرات والتعليم  - باء  

خــالل حلقــة العمــل املــشتركة بــني األمــم املتحــدة وماليزيــا بــشأن تكنولوجيــا ارتيــاد      -٥٤
اإلنــسان للفــضاء، تنــاول املــشاركون يف فريــق العمــل املعــين بــالتعليم والتوعيــة وبنــاء القــدرات  

 خمتلـف  التـشاُرك يف التعلـيم وتعزيـز التعـاون يف    احلاجة إىل تنمية القدرات من خالل التدريب و 
 حباجـة   املـشاركون أيـضاً  وأقـرَّ . ث الفـضائية واألرضـية  سـتخدام مرافـق البحـو   املتاحة الالفرص  

وأعربــوا عــن .  اجملــالهــذا واســتراتيجيات ونظــم إداريــة يف  عامــةالبلــدان إىل وضــع سياســات
ى التعلـيم يف جمـال الفـضاء ويف إقامـة     حـصول البلـدان الناميـة علـ    ل ُسـب الرغبة يف توسـيع نطـاق       

ــن اكتــساب           ــدان م ــذ يف خمتلــف البل ــدف إىل متكــني التالمي ــرب احلــدود هت ــة ع ــشاريع تعليمي م
  .واكتساب اخلربة الدولية يف هذا الصددرات املها
املعـين بـأجهزة انعـدام      وعرض مكتب شؤون الفضاء اخلارجي حالة مـشروعه اجلـاري             -٥٥

ــره   ــذي باشـ ــة، الـ ــتاجلاذبيـ ــود يف     جابةً اسـ ــرباء املعقـ ــاع اخلـ ــن اجتمـ ــصادرة عـ ــيات الـ  للتوصـ
 جهاز كلينوستات ملؤسسات ومـدارس ثانويـة        ١٩ر هذا املشروع حىت اآلن      ووفَّ. ٢٠١١ عام

 دليـل املعلـم   وإىل جانـب هـذه األجهـزة، أُتـيح أيـضاً     . خمتارة يف آسيا وأفريقيا وأمريكا اجلنوبيـة      
ه مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي         ، الـذي أعـدَّ    ىغرلتجارب زراعـة النباتـات يف اجلاذبيـة الـص         

بدعم من فريق الدعم العلمي التابع ملبـادرة تكنولوجيـا ارتيـاد اإلنـسان للفـضاء، وذلـك لـدعم                    
  .ةي املقترحة يف املختربات املدرساألنشطة



 

14V.13-88127 
 

A/AC.105/1050  

بينت يف علـوم واستكـشاف الفـضاء سـد الثغـرات يف الفـرص          يات اليت اسـتُ   ومن التحدِّ   -٥٦
 علــىالتعــاون أنَّ وأُِقــرَّ بــ.  املنــاطق الريفيــة واحلــضرية وكــذلك فيمــا بــني البلــدان التعليميــة بــني

ن املختـربات     حدثت علـى مـت    املـواد الـيت اسـتُ     التشاُرك يف املواد التعليمية املوجـودة، ومنـها مـثالً           
ل بني، تـشكِّ  الفضائية، ودمج هذه املعلومات يف املنـاهج الدراسـية وزيـادة بـرامج تـدريب املـدرِّ                

كمــا ميكــن .  لتعزيــز التعلــيم حــول العــامل يف جمــال األنــشطة البــشرية يف الفــضاء   لــها وســيلةًك
 باألنشطة البشرية يف الفـضاء، مبـا يف ذلـك املعلومـات التقنيـة والعلميـة                 اخلاصةلقواعد البيانات   

ــثرياً  ــوالقانونيــــة، أن تــــساعد كــ ــاء القُــ .  واستكــــشافهدرات يف جمــــال علــــوم الفــــضاء  يف بنــ
 حتسني التنسيق فيمـا بـني املؤسـسات املعنيـة وفيمـا بـني البلـدان مـن أجـل           ي أيضاً الضرور ومن
  .املوجودة بأكرب قدر ممكن  املنافع من املواردزيادة
ــه   -٥٧ ــ وجــرى التنوي ــسبة إىل     ب ــضاء املنت ــا الف ــوم وتكنولوجي ــدريس عل ــة لت املراكز اإلقليمي

ــوفري دروس مكثَّ   األمــم ــازة علــى ت ــة ممت ــا فــة يف املتحــدة كأمثل خمتلــف  لــصاحل الدراســات العلي
 تعزيـز آليـات التعلـيم بتقـدمي مواضـيع عـن الفـضاء، مبـا يف                  مـن الـضروري   أنَّ   وحظولُـ . املناطق

ذلك األنشطة البشرية يف الفضاء، مـن خـالل اجلهـود العامليـة، مبـا يف ذلـك اجلهـود الـيت تبـذهلا                        
  .مية وخمتلف املؤسسات حول العاملتلك املراكز اإلقلي

قيــام خــرباء أنَّ  ذُكــرم، وازاة اجلهــود الــيت تبــذهلا املؤســسات لتــوفري فــرص الــتعلُُّمــويف   -٥٨
ــداًأو األمــم املتحــدة /وطنــيني و ــدورات     حتدي  بتنظــيم احللقــات الدراســية وحلقــات العمــل وال

 وميكـن أيـضاً  .  لتعزيـز رأس املـال البـشري   الـةً  فعَّ وسـيلةً ُيعتربالدراسية يف اجملاالت ذات الصلة،   
اد نتديات التفاعلية على شـبكة اإلنترنـت، الـيت حيـضرها روَّ           العمومية، مبا يف ذلك امل    يات  للمنتد

  .لسياسي باستكشاف اإلنسان للفضاءالفضاء، أن تساعد يف زيادة الوعي العام وا
    

    باستكشاف اإلنسان للفضاءالفريق العامل املعين   - جيم  
 للفــضاء للمــرة األوىل أثنــاء انعقــاد اجتمــع الفريــق العامــل املعــين باستكــشاف اإلنــسان  -٥٩

 فريــق التنــسيق الــدويل ممثِّــلمــه قدَّإيــضاحي وبــدأ الفريــق العامــل أعمالــه بعــرض . حلقــة العمــل
ها فريـق التنـسيق الـدويل       الستكشاف الفضاء عن خارطة الطريق العاملية لالستكشاف اليت أعدَّ        

  .تكشاف اإلنسان لكوكب املريخ الساً لتنسيق األنشطة التحضريية متهيدوعن الفرص املتاحة
ا تقوم به بلـداهنم مـن   وطُِلَب إىل مجيع املشاركني يف الفريق العامل توفري معلومات عمَّ       -٦٠

ــلة باستكـــشاف اإلنـــسان للفـــضاء  ــة  . أنـــشطة ذات صـ ــرَّ الكـــثري منـــهم بعـــدم إدراك أمهيـ وأقـ
  وهذا ما ُيعزى أساسـاً     .استكشاف اإلنسان للفضاء يف الدوائر احلكومية واألكادميية والتعليمية       
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 وإىل نـدرة الفـرص املتاحـة        ،أنشطة استكـشاف اإلنـسان للفـضاء ال تـزال حمـدودة جـداً             أنَّ  إىل  
  . ال ترتاد الفضاء للمشاركة فيهاللبلدان اليت

ــرّ أنَّ غــري   -٦١ ــع املــشاركني أق ــاره هــدفاً   مجي ــسان للفــضاء باعتب ــة استكــشاف اإلن  وا بأمهي
ي التعـاون الـدويل   وميكن أن يـؤدِّ . مهيته يف حتقيق منافع للمجتمع    عن أ   فضالً ، للبشرية مشتركاً

باالسـتفادة  التطور العلمي والتكنولـوجي     سار  يف تكنولوجيا ارتياد اإلنسان للفضاء إىل الدفع مب       
  . احلالية واستحداث مهارات جديدة املهاراتمن
اية الـصحية البـشرية هـي بعـض         على احلياة والرع  ودعم احلفاظ   املراقبة البيئية   أنَّ  بوأُِقرَّ    -٦٢

 جامعــة ممثِّـل وقـدَّم  . مـن اجلوانـب التقنيـة البالغـة األمهيـة يف جمـال استكـشاف اإلنـسان للفـضاء         
 الذي ميكـن فيـه      ،"Lunar PALACE"ى  الربنامج البحثي للجامعة املسمَّ   حملة عن   بايهانغ الصينية   

قمـر واملـريخ مـن أجـل توليـد           علـى ال   ألماكن املعيـشة   مغلقة   داراتاستخدام نظم زراعية ذات     
الـدارة مـن دون تلويـث       النفايـات يف بيئـة مغلقـة        اسـتخدام   الغذاء واألوكسجني وإعادة تـدوير      

  .البيئة اخلارجية
 الناهـضة بل جلب البلدان اليت ال ترتاد الفـضاء والبلـدان            سُ وناقش الفريق العامل أيضاً     -٦٣

ل، ب هـــذه الـــسُّ إحـــدىل تمثَّـــوت. ف الفـــضاءإىل الـــساحة الدوليـــة للمـــشاركة يف استكـــشا   
أوضــحت كوســتاريكا، يف بــدء أنــشطة حبثيــة خمتلفــة يف علــم احليــاة الفــضائي والفيزيــاء     كمــا

  .مة يف تكنولوجيا الفضاء املتقدِّالفضائية وحىت
    

    املالحظات والتوصيات  -خامساً  
اركني املــشكُــرِّس اليــوم األخــري مــن حلقــة العمــل لوضــع الــصيغة النهائيــة ملالحظــات     -٦٤

الرئيس على املشاركني النتائج الـيت توصـل إليهـا كـل فريـق مـن          عرض  يف البداية   و. وتوصياهتم
 قُـدِّم، يف اجللـسة      مثَّ. لعـوا عليهـا يف االجتمـاع املـشترك لألفرقـة العاملـة            األفرقة العاملة حـىت يطَّ    

  . لكي يستعرضه املشاركونةاملدجم التلخيصية، مشروع التوصيات
 استكـشاف اإلنـسان للفـضاء ميكـن النظـر إليـه باعتبـاره هـدفاً               أنَّ  يق العامل بـ    الفر رَّوأق  -٦٥

ــسانيةمــشتركاً ــ وأ، لإلن ــدان، وخــصوصاً  نَّ ــع البل ــشجيع مجي ــدان ه ينبغــي ت ــى الناهــضة البل ، عل
  .تركة من استكشاف اإلنسان للفضاءاملشاركة يف فهم وحتديد األهداف واملنافع املش

ية ومنافع استكشاف اإلنـسان للفـضاء، وكـذلك االفتقـار      بأمهوعي وجود عدم  نتبيَّو  -٦٦
واصــل والتوذُِكــَرت أنــشطة التعلــيم . إىل القــدرات الالزمــة لالضــطالع باألنــشطة ذات الــصلة
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 باعتبارها ذات أمهية كبرية حلشد التأييد من أجـل املـشاركة علـى               احملوري املوضوع  هذا بشأن
  .عامل يف استكشاف اإلنسان للفضاءنطاق ال

ر بــني تكنولوجيــات استكــشاف اإلنــسان للفــضاء الــيت  وجــود أوجــه تــآُزوأُكِّــَد أيــضاً  -٦٧
ــُتحدثت  ــسُّكىن اسـ ــل الـ ــن أجـ ــداف    مـ ــرى، وأهـ ــى كواكـــب أخـ ــارجي وعلـ ــضاء اخلـ  يف الفـ

ــة، وأنَّــ   األمــم ــة لأللفي كوكــب األرض ه ينبغــي اســتخدامها يف تطبيقــات علــى   املتحــدة اإلمنائي
  .أجل منفعة العامل من
 يف اإلعـداد الستكـشاف اإلنـسان        الناهـضة  مقتـرح بـشأن تعزيـز إشـراك البلـدان            وقُدِّم  -٦٨

علـى احملطـات الفـضائية      يف بيانـات عمليـة      بل منها عرض التكنولوجيات التمكينيـة       للفضاء، بسُ 
دة يف الدراسـات الكونيـة       التكنولوجيـات احملـدَّ    ومـن ذلـك مـثالً     ويف مرافق البحـوث األرضـية،       

  .ية الدولية للمالحة الفضائيةدمياليت قامت هبا األكا
املنتــديات الدوليــة املعنيــة بالتنــسيق موجــودة علــى املــستوى الــسياسي،    أنَّ وأُشــري إىل   -٦٩

بيـل   مـن قَ   ،املنتدى الـدويل الستكـشاف الفـضاء، وعلـى مـستوى وكـاالت الفـضاء              ومنها مثالً   
لتــشمل افــل مــن خــالل توســيع نطــاق تلــك احمل و. لتنــسيق الــدويل الستكــشاف الفــضاءفريــق ا

ملـشاركة  اع علـى    أن ُتـشجِّ  وكـاالت الفـضاء واألفرقـة املناسـبة         ى ل البلدان غري املـشاركة، فيتـسنَّ     
  .املعنية باستكشاف اإلنسان للفضاءعلى نطاق العامل يف األنشطة 

ــع    -٧٠ ــة الــصغرى  خمتلــف وقــد اســُتخدمت علــى حنــو موسَّ  علــى األدوات حملاكــاة اجلاذبي
املعــامل القياســية العملياتيــة و ملبــادئ الفيزيائيــةاهــم فَلعــلَّ و. يولوجيــةاألرض يف جمــال العلــوم الب

دة أكثـر، مـن أجـل        إىل اسـتخدام تلـك األدوات بطريقـة موحَّـ          ياملشمولة فهماً أفـضل أن يـؤدِّ      
،  سـليماً   أرضـياً  ن البحـوث أثنـاء الـرحالت الفـضائية برناجمـاً          وينبغـي أن تتـضمَّ    . حتسني تطبيقها 

  .ضياتيةيشمل النمذجة الريا
 البعثـات   يف أو املأهولـة  إىل حمطات الفـضاء ةاملدَّالرحالت البشرية الطويلة    أنَّ  وحظ  ولُ  -٧١

تطبيـق   اد الفـضاء وأنَّ جية ونفـسية ضـارة علـى روَّ      فـسيولو   ميكن أن ختلف آثـاراً     بني الكواكب 
لـدويل الواسـع    لتعـاون ا  ا إىل التخفيف من هـذه اآلثـار وأنَّ       ي  ميكن أن يؤدِّ  اجلاذبية االصطناعية   

  .ضروري جداً لتحقيق هذه الغايةالنطاق 
علـى   مثـاالً ُيعتـرب    مبحطة الفضاء الدوليـة      طيسي امللحق حالياً  مطياف ألفا املغن  أنَّ  بوأُِقرَّ    -٧٢

  أوليـاً عمـل  خمطـط ر  يف رحـالت الفـضاء املأهولـة وتكنولوجياهتـا ويـوفِّ       احلقيقـي  التعاون الدويل 
أثنــاء الــرحالت الفــضائية املخطــط  يف املــستقبل إلجــراء البحــوث لبنـاء التعــاون العلمــي الــدويل 

  .للقيام هبا
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 إىل بنـاء قاعـدة بيانـات         واضحةً  هناك حاجةً  فإنَّوجود العديد من قواعد البيانات،      ومع    -٧٣
ــصغرى الــيت ســبق    شــاملة وشــفافة   ــة ال ــاة  أن أُومفتوحــة لدراســات اجلاذبي ــوم احلي جريــت يف عل

  .املستقبل ها يف إجراء البحوث يفم منها والبناء عليك من أجل التعلُّوالعلوم الفيزيائية، وذل
  .يغت التوصيات التالية إىل تلك املالحظات، ِصواستناداً  -٧٤
ــؤدِّينبغــي أن   -٧٥ ــضاء    يت ــسان للف ــاد اإلن ــا ارتي ــادرة تكنولوجي ــدول  دوراً مب ــالغ ال  يف إب

سيق فيمـا بـني     ضاء ويف تيـسري التنـ     ات يف جمال استكشاف اإلنـسان للفـ       دَّاألعضاء بآخر املستجِ  
 الفـــرص اســـتبانة إىل حتقيـــق األهـــداف املـــشتركة يف األمـــد البعيـــد، و الـــدول األعـــضاء ســـعياً

  .ية للتعاون الدويل وتقدمي اقتراحات يف هذا الصددورالضر
ز هـذه املبـادرة أنـشطة التعلـيم والتوعيـة بتـوفري املـواد التعليميـة وكـذلك                   ينبغي أن تعـزِّ     -٧٦

اد الفـضاء ملـساعدة املهنـيني وإهلـام األوسـاط الطالبيـة واألكادمييـة وعامـة                 ت اخلرباء وروَّ  منتديا
  .يف جمال استكشاف اإلنسان للفضاءاجلمهور 

ــشجَّ  -٧٧ ــساعي      ُت ــشاركة يف امل ــى امل ــراد عل ــصناعات واألف ــات واملؤســسات وال ع احلكوم
لــهم الــشبان مــن خــالل  وهــذا مــن شــأنه أن يُ . العامليــة يف جمــال استكــشاف اإلنــسان للفــضاء 

  إىلاًز التعــاون الــدويل ســعي جيــا وأن يعــزِّتعــريفهم بأحــدث االكتــشافات يف العلــوم والتكنولو 
  .حتقيق األهداف العامة للبشرية

 احلكومــات واملؤســسات علــى بنــاء قواعــد بيانــات تتــضمن معلومــات علميــة   ُتــشجَّع  -٧٨
نـسان للفـضاء واألنـشطة      جمال استكـشاف اإل   وتقنية وقانونية لتعزيز نشر املعلومات وتبادهلا يف        

  .ذات الصلة
 احلكومــات واملؤســسات علــى إقامــة آليــات تعليميــة، ووضــع منــاهج دراســية   ُتــشجَّع  -٧٩

  .ال علوم وتكنولوجيا الفضاءمناسبة وتدريب املدرسني من أجل تعزيز التعليم يف جم
    

    االستنتاجات  -سادساً  
 ارتيــاد ني األمــم املتحــدة والــصني بــشأن تكنولوجيــاُنظَِّمــت حلقــة العمــل املــشتركة بــ  -٨٠

 الجتماع اخلرباء املشترك بني األمـم املتحـدة وماليزيـا املعقـود     اًباعتبارها امتدادلفضاء اإلنسان ل 
، هبـدف متكـني املـشاركني مـن تبـادل            ارتياد اإلنـسان للفـضاء      تكنولوجيا حول ٢٠١١ يف عام 

لفــضاء ارتيــاد اإلنــسان ل للفــضاء، وتكنولوجيــا املعلومــات واآلراء بــشأن استكــشاف اإلنــسان 
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ــة   اءة ومبتكــرة وتطبيقاهتــا، وتقــدمي اقتراحــات بنَّــ  بــشأن تعزيــز التعــاون الــدويل يف علــم اجلاذبي
  .تعليم، واستكشاف اإلنسان للفضاء، وبناء القدرات والالصغرى

؛ ٢٠١١عـام   يف اجتماع اخلـرباء املعقـود يف ماليزيـا يف           بلداً ٢٢شارك خرباء من    قد  و  -٨١
 يف األنـشطة الـيت    بلـداً ٣٨وشـارك مـا جمموعـه    .  حلقـة العمـل   يف  بلـداً  ٣١وشارك خـرباء مـن      

استكـشاف  أنَّ   علـى    وهـذا مـا يـدلّ     . جرت يف إطار مبادرة تكنولوجيا ارتياد اإلنسان للفـضاء        
  . حقًّا مشاريع عامليةاأصبحأنشطة ما يتصل به من اإلنسان للفضاء و

 ه ميكــن النظــر إىل استكــشاف اإلنــسان للفــضاء باعتبــاره هــدفاً درة بأنَّــ املبــاإذ ُتــسلِّمو  -٨٢
 إىل أن ينتفـع اجلميـع مـن األنـشطة           ها تـسعى جاهـدةً     لإلنسانية ميكنه توحيد العامل، فإنَّ     مشتركاً

ممَّـا   معـاً علـى العمـل يف سـبيل ذلـك املـسعى      املتعلقة بارتياد اإلنسان للفضاء، وإىل مجـع الـدول     
  . التعاون الدويل ميدان فرص جديدة يفةإتاحإىل ي يؤدِّ
 


