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 مقدمة -أوال 

 اخللفية واألهداف -ألف 

: ية الفضائية األلف“ القـرار املعـنون      ١٩٩٩ديسـمرب   / كـانون األول   ٦ املـؤرخ    ٥٤/٦٨أقـرت اجلمعـية العامـة يف قـرارها           - ١
، الـذي سـبق أن اعـتمده مؤمتـر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء     (1)”إعـالن فييـنا بشـأن الفضـاء والتنمـية البشـرية         

وقــد صــاغ اليونيســبيس الثالــث إعــالن فييــنا لــيكون نــواة  ). اليونيســبيس الثالــث(اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية 
واقتضـى جزء من هذه االستراتيجية اختاذ إجراءات من أجل إنشاء آلية            . تحديات العاملـية يف املسـتقبل     السـتراتيجية للتصـدي للـ     

تشـاور لتيسـري اسـتمرار مشاركة الشباب من مجيع أحناء العامل يف أنشطة تعاونية متصلة بالفضاء، وذلك يف إطار جلنة استخدام                      
 .الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

 املقدَّم إىل ٢٠٠٠يـناير  / كـانون الـثاين  ١٠ األمـم املـتحدة املعـين بالتطبـيقات الفضـائية يف تقريـره املـؤرخ        واقـَترح خـبري    - ٢
تنظـيم سلسـلة مـن الندوات هبدف تشجيع مشاركة الشباب يف        ) A/AC.105/730(اللجـنة وإىل جلنـتها الفرعـية العلمـية والتقنـية            

ات التدريبـية والـندوات واملؤمتـرات اليت ينظمها برنامج األمم املتحدة    األنشـطة الفضـائية ضـمن بـرنامج حلقـات العمـل والـدور             
وأيدت اللجنة يف تقريرها عن دورهتا الثالثة واألربعني تنظيم سلسلة من الندوات . ٢٠٠٢-٢٠٠٠للتطبـيقات الفضـائية للفـترة      

 .(2)من هذا القبيل

 يف الــندوة املشــتركة بــني األمــم املــتحدة والنمســا أمــا هــذا الــتقرير فيتضــمن ملخصــاً للعــروض واملناقشــات الــيت جــرت - ٣
ســبتمرب / أيلــول١٢ إىل ٩ووكالــة الفضــاء األوروبــية حــول تعزيــز مشــاركة الشــباب يف األنشــطة الفضــائية، الــيت ُعقــدت مــن   

ت وكانـت هـذه الـندوة هـي التاسعة يف سلسلة من الندوات اليت ُعقدت يف غراتس، وُنظِّمَ    .  يف مديـنة غـراتس بالنمسـا     ٢٠٠٢
ضـمن بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضـائية، وشـارك يف رعايـتها الـوزارة االحتاديـة النمسـاوية للشؤون اخلارجية ووالية                          

 ).اإليسا(سترييا ومدينة غراتس والوزارة االحتادية النمساوية للمواصالت والتحديث والتكنولوجيا ووكالة الفضاء األوروبية 

وقد . الجـتماع الثالـث واألخـري مـن سلسلة تناولت مشاركة الشباب يف األنشطة الفضائية              وكانـت هـذه الـندوة هـي ا         - ٤
اسـتندت إىل نـتائج الندوتني السابقتني هلا، وكانت مبثابة ملتقى للمجلس االستشاري جليل الفضاء بغرض تبيُّن الُسُبل واآلليات                   

فـرقة العاملـة التابعة للمجلس االستشاري عروضاً بشأن األعمال          وقـدم ممـثلو األ    . الالزمـة ملـتابعة أهدافـه يف املسـتقبل ولـتعزيزها          
 وبشــأن املشــاريع الــيت اقُترحــت أو الــيت  ٢٠٠١ســبتمرب / أيلــول٢٠ إىل ١٧الــيت أُجنــزت مــنذ الــندوة الثانــية الــيت عقــدت مــن   

 .اسُتهلت أثناء تلك الندوة

ن حول العامل وكذلك خرباء من كربى هيئات وكـان اهلـدف الرئيسي من الندوة هو مجع خرباء الفضاء من الشباب م          - ٥
التعلـيم الفضـائي واألنشـطة الوصـولة ملناقشة وحتديد آليات لزيادة التعليم الفضائي يف خمتلف البلدان؛ وتبيُّن اإلجراءات الكفيلة                     

تنقيح ) أ: (هدافهوكانت الندوة أيضا مبثابة ملتقى للمجلس االستشاري كانت أ        . بإشـراك الشـباب يف األنشطة املتصلة بالفضاء       
أو وضــع خطــط تنفــيذية وأفــرقة عمــل تابعــة لــلمجلس االستشــاري بشــأن التوصــيات الصــادرة عــن ملــتقى جــيل الفضــاء أثــناء  
اليونيسـبيس الثالـث، للمسـامهة يف عمـل أفرقة العمل اليت أنشأهتا جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية من أجل                      

الثالـث واسـتعراض وضـع سائر املشاريع اجلارية أو املشاريع املقَترحة من الندوتني السابقتني اللتني                تنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس       
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وضع خطة شاملة   ) ج(إجياد ُسُبل لتمكني اجمللس االستشاري من أن جيتمع مرة يف السنة على األقل؛              ) ب(عقدتـا يف غـراتس؛      
تائج أعمالــه عــلى جمموعــة واســعة مــن املســؤولني عــن اختــاذ  تعمــيم نــ) د(مدهتــا ثــالث ســنوات ألنشــطة اجمللــس االستشــاري؛  

ــرارات واجلمهــور عامــة  ــيات إضــافية حمــتملة يســتطيع اجمللــس        . الق ــيادين وآل ــندوة أيضــا أن حتــدِّد م ــتوقع مــن ال وكــان مــن امل
ي يف األغراض   االستشـاري مـن خالهلـا أن يعمـل مبـزيد مـن الفعالية كقناة لالتصال بني الشباب وجلنة استخدام الفضاء اخلارج                     

 .السلمية، خصوصا فيما يتعلق بتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث

ويغطـي هـذا الـتقرير خلفـية الـندوة وأهدافهـا وكذلـك املناقشـات اليت دارت بني املشاركني وما اختذوه من إجراءات،                         - ٦
 واألربعني وإىل جلنتها الفرعية العلمية      وهـو مقـدم إىل جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف دورهتا السادسة                 

وسـُيِعّد مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي وقـائع الـندوة، مبـا فـيها قائمـة تفصيلية                     . ٢٠٠٣والتقنـية يف دورهتـا األربعـني يف عـام           
 .باملشاركني، يف الوقت املناسب

 الربنامج -باء 

وألقى الكلمتني الرئيسيتني . الفضاء األوروبية والبلد املضيفألقـى بـيانات يف افتـتاح الندوة ممثلو األمم املتحدة ووكالة        - ٧
وقُسِّــم الربنامــج إىل جلسات، عن التعليم      ). اجمللس االستشاري (وشني كمبري   ) وكالة الفضاء األوروبية  (إيزابـيل دوفـو بيشون      

وتلت العروض اليت قدمها    . عمل التنفيذية واألنشـطة الوصـولة؛ واجمللـس االستشـاري ومشاريعه؛ واألفرقة العاملة املعنية بأفرقة ال             
املـتحدثون املدعـوون ورؤسـاء األفـرقة العاملـة بشـأن نتائج أعماهلا مناقشات تضمنت مناقشة حول دور اجمللس االستشاري يف                      

 .املستقبل

  الصـادرة عـن اليونيسـبيس الثالـث عروضـا حول إذكاء وعي             ١٨وقـدم ممـثلو كـل مـن فـريق العمـل اخلـاص بالتوصـية                  - ٨
ــة الوطنــية اليابانــية للتنمــية       مــتخذي القــرارات واجلمهــور عامــة بأمهــية األنشــطة الفضــائية، واجلامعــة الدولــية للفضــاء، والوكال

(، ووكالــة الفضــاء األوروبــية، واالحتــاد الفضــائي الشــيلي، وبــرنامج التعلــيم العــاملي واملراقــبة لفــائدة البيــئة   )الناســدا(الفضــائية 
GLOBE(اإلقليميون للمجلس االستشاري، وكذلك املمثلون . 

 احلضور -جيم 

دعــت األمــم املــتحدة، نــيابة عــن املشــاركني يف رعايــة الــندوة، الــبلدان النامــية إىل أن ترشِّــح أشخاصــا مناســبني دون      - ٩
صلني وكـان املطلـوب أن يكـون املشاركون الذين يقع عليهم االختيار حا     . اخلامسـة والـثالثني مـن العمـر للمشـاركة يف الـندوة            

وكان املطلوب أيضا . عـلى شـهادة جامعـية أو أن تكون لديهم دراية عملية جيدة يف أحد امليادين املتصلة مبوضوع الندوة العام        
أن يكونــوا عــاملني يف بــرامج أو مشــاريع أو مؤسســات مهــتمة بأنشــطة تعليمــية أو أنشــطة وصــولة أو يف شــركات ذات صــلة   

ري احلاصــلني عــلى شــهادة جامعــية إذا كــانوا مشــتغلني بــالفعل يف أنشــطة متصــلة  وقبلــت أيضــا مشــاركة الطــالب غــ . بالفضــاء
بالفضـاء يف بلداهنـم األصـلية أو يف اجمللـس االستشـاري، أو إذا سـبق هلـم أن شـاركوا بفعالـية يف عمـل ملتقى جيل الفضاء أثناء             

 .اليونيسبيس الثالث
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ــة ســ     - ١٠ ــة النمســا ووالي ــيت خصصــتها حكوم ــة النمســاوية   اســتخدمت األمــوال ال ــوزارة االحتادي ــنة غــراتس وال ترييا ومدي
للمواصـالت والتحديـث والتكنولوجـيا ووكالـة الفضـاء األوروبـية لتغطـية نفقـات سفر وإقامة املشاركني، خصوصا املشاركني                     

 . بلدا٤١ من الشباب وخرباء يف ميدان الفضاء من ٧٣وحضر الندوة ما بلغ جمموعه . من البلدان النامية

ر الــندوة مشــاركون مــن االحتــاد الروســي، أذربــيجان، األرجنــتني، األردن، أســبانيا، اســتراليا، أملانــيا، إندونيســيا، حضــ - ١١
أيرلـندا، إيطالـيا، باكسـتان، الـربازيل، الربتغال، بلغاريا، بنغالديش، بوروندي، بولندا، تركيا، اجلزائر، مجهورية ترتانيا املتحدة،                  

يلي، الصني، غانا، فرنسا، فنـزويال، كازاخستان، كندا، كوبا، كينيا، مصر، املكسيك، اململكة      الدامنـرك، رومانـيا، السـويد، ش      
 .املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، النمسا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان

 ملخص أعمال الندوة واألنشطة املوصى بإجرائها -ثانيا 

 املالحظات واألنشطة املنفذة حىت اآلن واإلجنازات - ألف

ركَّــزت املناقشــات يف الــندوة عــلى مشــاركة الشــباب يف األنشــطة الفضــائية، خصوصــا يف مــيادين التعلــيم واألنشــطة     - ١٢
ان، أن  وكـان هـناك تأكيد على أنه يف وسع الشباب، من خالل حتمسهم يف هذا امليد               . الوصـولة وإجنـازات اللجـنة االستشـارية       

وقـد جتلّى ذلك من خالل املشاريع اليت قدمها  . يـزوِّدوا الـزعماء واملسـؤولني عـن اختـاذ القـرارات بأفكـار ومسـامهات ابـتكاريه                
. املمـثلون اإلقليمـيون لـلمجلس االستشـاري وكذلـك مـن التوصـيات الصـادرة عن ملتقى جيل الفضاء أثناء اليونيسبيس الثالث          

 .اء وإن الفضاء يوِجد رغبةً للتحصيل وميكن استخدامه كدافع للتعلُّموِقيل إن الشباب يلهمهم الفض

وأتيحـت للمشـاركني نظرة عامة واسعة على اآلليات واألنشطة والربامج اليت يستطيع الشباب من خالهلا أن يستفيدوا         - ١٣
ان مـن بني هذه اآلليات اجمللس    وكـ . مـن األنشـطة الفضـائية وأن يسـامهوا فـيها يف الوقـت نفسـه مبـا يعـود بالـنفع عـلى البشـرية                         

 .االستشاري وأنشطته املتعددة

وزوَّدت اجللسـات اخلاصـة بالتعلـيم واألنشـطة الوصـولة املشـاركني مبعلومـات عـن الـربامج التعليمـية وخطـط األنشطة                         - ١٤
ت املواضيع املشمولة بني    وتراوح. الوصـولة الـيت توفِّـرها اهليـئات الوطنية والدولية وكذلك اجلهات اخلاصة واملؤسسات الفاعلة              

كيفـية إذكـاء وعـي مـتخذي القـرارات واجلمهـور عامـة عـن طـريق شـبكات تعليمـية عاملية واجلهود اليت تبذهلا اهليئات الوطنية                            
وأفضــت املناقشــات الــيت تلــت هــذه اجللســات إىل اســتنتاج أن زيــادة التنســيق بــني املــنظمات الــيت تقــدم    . والــرابطات اخلاصــة
وكـان مـن بـني املواضيع األخرى املطروحة         . ة الوصـولة يف مـيادين ذات صـلة بالفضـاء مسـألة بالغـة األمهـية                التدريـب واألنشـط   

املشــاكل املتصــلة بقــياس مــدى جنــاح أحــد الــربامج التعليمــية عــلى املــدى القصــري وكــيف ميكــن لــلمدارس وللــبلدان أن تلــتحق  
 .بالربامج التعليمية الدولية

لس االستشـاري ومشاريعه أتيحت للمشاركني نظرة عامة عن األنشطة اليت نفذت يف خمتلف   ويف اجللسـة اخلاصـة بـاجمل       - ١٥
وقدمـت أمـثلة عـلى مـا حتقـق مـن جنـاح يف هذا الصدد، وعرضت        . ٢٠٠١املـناطق اجلغرافـية مـنذ الـندوة الـيت عقـدت يف عـام             

 اجلزء باء من الفصل الثالث ويـرد تلخـيص لألنشـطة يف كل منطقة يف    . (مشـاكل وطـرق حـلها كمـا نوقشـت مسـائل تنظيمـية             
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وأدرك املشـاركون أن عمـل اللجـنة االستشـارية قـد ساهم بالفعل يف النهوض باستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض                     ). أدنـاه 
 .السلمية إال أنه ال يزال هناك العديد من التحديات

يف إعـالن فييـنا ويف الـتقرير الـتقين مللتقى جيل     وُشـكِّلت أفـرقة عاملـة لتـناول مسـألة إمكانـية تنفـيذ التوصـيات الـواردة                   - ١٦
الفضــاء، وذلــك بــتكوين أفــرقة عمــل لتــناول التوصــيات الــواردة يف إعــالن فييــنا والــيت أيدهــا اجمللــس االستشــاري، إىل جانــب   

عمل اليت وكـان الغـرض مـن نـاتج عمل األفرقة العاملة هو دعم نشاط أفرقة ال       . توصـيات امللـتقى الـيت مل تـدرج يف إعـالن فييـنا             
وإضـافة إىل ذلـك، عيَّنـت األفرقة العاملة رؤساء ألفرقة العمل            . أنشـأهتا جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية              

 .٢٠٠٣-٢٠٠٢وحدَّدت مهاماً معيَّنة يعتزم تنفيذها يف الفترة 

. بايـنة مـن تطوُّر األنشطة الفضائية فيها    وتذكِّـر املشـاركون طـوال فـترة انعقـاد الـندوة أن خمـتلف الـبلدان يف مـراحل مت                     - ١٧
ففـي حـني أن بعض البلدان يف وضع يسمح هلا باستكشاف األرض والكون تركِّز بلدان أخرى على ميادين معيَّنة من األنشطة                      

اليت غري أن العروض واملناقشات     . الفضـائية بيـنما مل تصـل بلدان أخرى بعد إىل مستوى ذي شأن من األنشطة املتعلقة بالفضاء                 
دارت خـالل الـندوة بيَّنـت كـيف أنـه ميكـن لـتفاين جمموعـات صـغرية مـن الـناس ومحاسهم وجهودهم أن حتقق الكثري بصرف                          

ومـن هـذا املنطلق يعترب التعليم واألنشطة الوصولة وكذلك التعاون فيما بني اهليئات والرابطات الفاعلة              . الـنظر عـن وضـع الـبلد       
 .مسائل بالغة األمهية

 اءات املوصى هبااإلجر -اء ب

 الوجود البشري الدائم على األرض ويف الفضاء - ١

يسـتلزم وضـع اسـتراتيجية عاملـية شـاملة لرصـد البيـئة احلصـول عـلى معلومـات عـن الكـثري مـن العوامل، ال تزال هناك                               - ١٨
الستشعار عن ُبعد يف الرصد وتتضـمَّن اخلطـوات األوىل التوصُّـل إىل ُسـُبل لـزيادة اسـتخدام بيانات ا       . حاجـة إىل حتديـد بعضـها      

وميكن أن تكون هذه العناوين     . البيـئي ومجـع عـناوين عـلى الشبكة العاملية توفِّر معلومات مفيدة يف صفحة واحدة على الشبكة                 
 .٢٠٠١جزءاً من الدليل الفضائي الدويل الذي اقترحه اجمللس االستشاري يف عام 

شاري أن يتخذه من أجل احلد من اآلثار الضارة لألنشطة الفضائية على            اإلجـراء الرئيسـي الـذي ينبغي للمجلس االست         - ١٩
وعلى وجه . البيـئة احمللـية والعاملـية هـو زيـادة التوعـية مـن أجـل الـنهوض باسـتخدام عاقل لنظم النقل الفضائي احلالية ومستقبالً                         

لفضائية بأن يستخدموا أنواع الوقود     الـتحديد، ينـبغي ألعضـاء اجمللـس االستشـاري أن يوصـوا مصممي ُنظم إطالق املركبات ا                 
غـري الضـارة بالبيـئة، وأن يعملـوا على التوعية خبصوص اخلطر الذي يشكله استخدام أسلحة يف الفضاء، وأن يعملوا على زيادة                    

ن ، وأ )مثل الوقود، والنظم الصاروخية وغري ذلك     (فهـم الضـرر الـذي ميكـن أن يلحقه بالبيئة صنع املعدات واألدوات الفضائية                
 .يطلبوا إىل الدول أن تناقش علنا العمليات الفاشلة من أجل اختاذ تدابري للحد من آثارها

ميكـن تنفـيذ نظـام فضـائي لتخفـيف آثـار الكـوارث باسـتخدام التكنولوجـيا املـتاحة بـالفعل، مـثل بيانات رصد األرض                - ٢٠
وميكن حتقيق نواتج . امللحقة مثل نظم املعلومات اجلغرافيةواالتصـاالت السـاتلية ونظـم املالحـة الساتلية العاملية والتكنولوجيات          

جانبـية غـري مباشـرة مـن إنشـاء نظـام مـن هـذا القبـيل ميكـن اسـتخدمها دعمـا لقضـايا إمنائية أخرى مثل محاية البيئة والتخطيط                                 
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مل مع الكوارث وإنشاء ويلـزم مـن أجـل تنفـيذ نظـام مـن هـذا القبيل إنشاء منظمة دولية تدعمها األمم املتحدة للتعا            . احلضـري 
 .وهناك عدد من القضايا القانونية واالقتصادية جيب دراستها. منظمات حملية داخل البلدان

تتضـمَّن اإلجـراءات الـيت ميكن اختاذها من أجل حتسني الدراية العلمية بالفضاء القريب والفضاء اخلارجي دعم مشاريع       - ٢١
املسـتقبل، وإنشـاء بنـية حتتـية مشـتركة لتقاسـم املعلومـات التقنـية وغـري التقنـية بني                     الـتعاون القائمـة كأسـاس لـتعزيز الـتعاون يف            

 .خمتلف اهليئات، وحتسني فرص املشاركة يف املهام عامليا

تتضـمَّن االسـتراتيجيات الـيت ميكـن اتـباعها مـن أجـل حتسـني تنسـيق الـتعاون الـدويل فـيما يـتعلق باألجسام القريبة من                              - ٢٢
مج تـرعاه األمـم املـتحدة لتنسـيق رصـد األجسـام القريـبة مـن األرض حـول العـامل، مبـا يف ذلك آلية تنسيقية            األرض إنشـاء بـرنا   

وميكن أن يستخدم هذا الربنامج النظم البصرية والنظم الفلكية الراديوية املربوطة باإلنترنت، وميكن أن ينسق         . لتقاسـم البـيانات   
األرض باستخدام نظم الكشف املستخدمة بالفعل، وأن خيطط لشبكة من مـع الـنظم العسـكرية للبحـث عـن أجسـام قريـبة من             

 .التلسكوبات الفضائية ختصص يف املستقبل لرصد األجسام القريبة من األرض

أو اليت ال توجد    (تلـزم الطاقـة الـنووية لنظم التشغيل أو الدفع ملهام الفضاء السحيق الذي ال توجد فيه الطاقة الشمسية                     - ٢٣
ونظـرا لطبـيعة تطبـيقات الطاقـة الـنووية البعـيدة األثـر يف املهـام الفضائية، ينبغي للشباب أن يؤدوا                      ). ر ضـئيل للغايـة    فـيه إال بقـد    

ويقــترح أن ينشــئ اجمللــس . دورا اســتباقيا يف حتديــد املعــايري الدولــية املــتعلقة بــإطالق وتشــغيل األجهــزة العاملــة بالطاقــة الــنووية 
 الصــادرة عــن ١٥املســائل املتصــلة مبصــادر الطاقــة الــنووية وتوفــري الدعــم يف تنفــيذ التوصــية  االستشــاري فــريقا عــامال ملناقشــة 

 .اليونيسبيس الثالث

ميكـن أن يذكـي الشـباب وعـي متخذي القرارات واجلمهور عامة بأمهية الفضاء، وذلك بإنشاء برامج تعليمية وابتكار                     - ٢٤
ة عـن التطبـيقات الفضائية ويف البيانات العامة اليت تربز الفوائد اليت ميكن              مـواد تعليمـية ميكـن اسـتخدامها يف الـتقارير اإلحصـائي            

وهناك إجراء آخر ممكن، هو حتديد الفوائد اليت حيصل عليها من الفضاء كمِّيا، أي . احلصـول علـيها مـن التكنولوجـيا الفضـائية      
 .إجراء حتليل فضائي عاملي للتكلفة والعائد

 التعليم الفضائي العاملي - ٢

أشـار املشـاركون األعضــاء يف الفـريق العــامل املعـين مبوضــوع التعلـيم الفضــائي العـاملي إىل أن هــناك حاجـة إىل التعلــيم         - ٢٥
املتصـل بالفضـاء عـلى مسـتوى مجيع األعمار ويف مجيع قطاعات اجملتمع، وأنه يلزم حتقيقا هلذا الغرض وضع خطة عاملية للتعليم                       

. اصر مركزية أو جوهرية، وتكيَّف وفقا لظروف خمتلف البلدان اليت سوف تنفذ فيها   وسـوف تشـمل هـذه اخلطة عن       . الفضـائي 
 .وترد فيما يلي مالحظات الفريق العامل وتوصياته

وجيب أن تكون املواد جذَّابة للنظر وغنية باأللوان        . يلـزم صـوغ أنشـطة ومـواد متصـلة بالفضاء تكون موجَّهة لألطفال              - ٢٦
كـتوبة وأن تسـتخدم لغـة بسـيطة وأن تكـون تفاعلـية وأن تشـتمل عـلى املفاهـيم األساسية للعلوم                       وأن تكـون قلـيلة النصـوص امل       

وجيــب . وينــبغي ابــتكار مــواد تســتخدم يف فــروع الدراســة غــري التقلــيدية مــثل الفــنون والدراســات االجتماعــية  . والتكنولوجــيا
 .جيااالهتمام بشكل خاص بتشجيع الفتيات على دراسة فروع العلوم والتكنولو
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وجيب إعداد هذه املواد باللغات احمللية مع مراعاة . جيـب إعـداد مـواد مكـتوبة تركِّـز عـلى الشباب يف اجملتمعات الريفية         - ٢٧
 .وينبغي أن يشارك يف إعداد هذه املعلومات أشخاص بالغون من اجملتمعات احمللية. االحتياجات احمللية اخلاصة

تدريـب املدرسـني الـيت هتدف إىل حتفيز املدرسني على تعلُّم العلوم والتكنولوجيات              هـناك حاجـة إىل املـزيد مـن بـرامج             - ٢٨
 .الفضائية، مع تزويدهم مبواد معاونة وبأمثلة لتطبيقات عملية للعلوم والتكنولوجيا الفضائية يف حياة الطالب اليومية

رنامج وطين جيد لتعليم العلوم والتكنولوجيا      ينـبغي لـلحكومات أن تـؤدي دورا فعَّاال يف النهوض بإدراك أمهية وجود ب               - ٢٩
ــبادل        ــية مــن أجــل ت ــية واإلقليمــية والدول الفضــائية ويف متكــني وتشــجيع مشــاركة الطــالب يف املؤمتــرات وحلقــات العمــل احملل

 .املعلومات والتجارب مع طالب آخرين

بــني احلوافـز الــيت ميكـن أن تكــون جذَّابــة   ومــن . ميكـن تيســري حمـو األمــية والتعلـيم يف الــريف بواســطة التعلـيم عــن ُبعـد      - ٣٠
للمسـتفيدين الفوائـد الطويلـة األجــل الـيت ميكـن احلصــول علـيها مـن التعلــيم، وتسـاوي فـرص التعلــيم أمـام اجلنسـني، وإمكانــية            

وميكن ترويج هذه الربامج بعرض مكافآت      . الـترويج للـربامج التعليمـية عـلى مسـتوى القـرية مـن قـبل شخصـيات حمـترمة حملـيا                     
 .سيطة ومنح دراسية وبواسطة خطط توفِّر أجراً خلرجيي هذه الربامج مقابل تعليم األصغر منهم سنَّاًب

وُتعـّد مـن بـني الفوائـد املباشرة للتعليم الريفي واليت ميكن أن تساعد إقناع احلكومات على استخدام تكنولوجيا التعليم                 - ٣١
لى التنبؤات اجلوية وعلى معلومات عن طرق الزراعة احملسَّنة، وعالج          عـن ُبعـّد إمكانـية حتسـني الـزراعة مـن خـالل احلصـول ع                

 .األمراض بالطب والتعليم الصحي عن ُبعد، وحتسني االتصاالت داخل البلد

ميكـن أن حيقـق اسـتخدام السـواتل أو الـنطاقات الفائضـة عـند شـركات االتصاالت بأسعار خمفضة واستخدام املعدات                         - ٣٢
 .ا بلدان أخرى ختفيض تكاليف البنية التحتية الالزمة للتعليم عن ُبعداإللكترونية اليت تبدهل

فـيمكن أن تكون املعلومات اليت جتمع عن األنشطة         . ميكـن أن يكـون لـربنامج عـاملي للتعلـيم الفضـائي فوائـد مـزدوجة                 - ٣٣
ونظرا إىل أن هذا الربنامج سوف الفضـائية الوطنـية مـن أجـل وضـع هـذا الـربنامج آلـية مفـيدة أيضـا لتنسيق األنشطة الفضائية،            

ويوصى . يسـتند إىل طائفـة متـنوعة عاملـية مـن اخلـربات سـوف يكـون شـامال بقـدر يسـمح بـأن يكـيَّف وفقـا للظروف الوطنية                          
بإشـراك أشـخاص ومـنظمات يف كـل بلـد سـوف يشـارك يف مجـع هـذه املعلومات، واليت ميكن استخدامها لالحتفال مبناسبات                      

 . بشأن األنشطة الفضائيةخمتلفة ولتثقيف الناس

. وإحـدى طـرق زيـادة توعية اجلمهور والنهوض باألنشطة الفضائية هي االعتراف باإلجنازات البارزة يف قطاع الفضاء                  - ٣٤
وكان من بني اجلوائز الفضائية املقترحة جائزة نوبل        . وميكـن أن يـأيت هـذا االعـتراف يف شـكل عرض جوائز لإلجنازات البارزة               

وميكن أن ترتبط . ئـزة فضـائية ينشـئها اجمللـس االستشـاري وُيـروِّج هلـا، ورمبـا تكـون حتـت رعايـة األمـم املـتحدة                   للفضـاء أو جا   
 .جائزة من هذا القبيل جبوائز أخرى قائمة
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 تلبية االحتياجات األساسية على حنو أخالقي - ٣

طة السواتل وتضم مراكز البحوث الطبية اقـترح الفـريق العـامل إنشـاء شبكة من اخلدمات الصحية تكون مربوطة بواس             - ٣٥
وميكـن أن تستخدم هذه الشبكة لإلرشاد إىل املوارد الطبية املتاحة ونشر املعلومات عن القضايا الصحية ورصد انتشار          . الـرائدة 
 .األمراض

الدولية، ميكـن الـنهوض بإمكانـية وصـول اجلمـيع إىل خدمـات االتصاالت الفضائية من خالل تنسيق جهود املنظمات                       - ٣٦
مـثل اليونسـكو والبـنك الـدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة الصحة العاملية، وكذلك الوكاالت الفضائية واملنظمات              

وحتقــيقا هلــذا الغــرض، ســوف يلــزم إنشــاء بــرنامج دويل جيمــع املــوارد غــري  . احمللــية الــيت توفِّــر االتصــاالت واخلدمــات الفضــائية
 .لساتلية واحملطات األرضية املوجودة بالفعل بغية إتاحة وصول البلدان النامية لإلنترنت بتكلفة منخفضةاملستخدمة للمنصات ا

ميكـن لـلمجلس االستشـاري أن ينشـئ ملـتقى ملناقشـة مفـتوحة حـول تطبـيقات الـبحوث الفضـائية ونواجتها اليت ميكن                           - ٣٧
ائج هــذه املناقشــات مــع جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف   وميكــن تقاســم نــت. اســتعماهلا مــن أجــل حتقــيق التنمــية املســتدامة 

 .األغراض السلمية ومع سائر املسؤولني عن اختاذ القرارات من أجل النهوض بالدراية بالتكنولوجيات املتاحة عامليا

ة للجمهور  ينـبغي إعـداد كتيِّـبات تـرد فـيها مـبادئ توجيهـية أخالقـية عـن استخدام التكنولوجيا الفضائية تكون موجه                       - ٣٨
كمـا ينـبغي إنشـاء جلـنة دولـية لألخالقـيات الفضـائية ملعاجلـة قضـايا مـثل تلبية االحتياجات                      . وللمسـؤولني عـن اختـاذ القـرارات       

وينــبغي أن يــنظر إىل ). مــثل إدارة املــياه أو الطاقــة(األساســية ألحــد الــبلدان مــع املــراعاة الواجــبة الحتــياجات الــبلدان اجملــاورة  
 .ن املساعي العاملية السلمية العاملة على توحيد البشريةالفضاء على أنه م

. ينـبغي للـبلدان الـيت تـرتاد الفضـاء أن حتسِّـن تقاسم املعلومات عن الفوائد اجلانبية لألنشطة الفضائية مع البلدان النامية                       - ٣٩
 .ات واهليئات ذات الصلةفينبغي إنشاء موقع على الشبكة العاملية يكون مركزا لنشر املعلومات اليت توفرها احلكوم

 التعاون فيما بني األمم - ٤

ميكـن حتسـني إدارة مـوارد األرض الطبيعـية مـن خـالل تثقـيف الشـباب بشأن أمهية التكنولوجيا الفضائية لرصد املوارد                        - ٤٠
 .الطبيعية ولصوهنا، وكذلك للبحوث اخلاصة مبوارد الطاقة املتجددة

. اإلعـالم كطـريقة الجتـياز الـثغرة الفاصـلة بـني اجملـتمع وأوساط املهتمني بالفضاء          ينـبغي التأكـيد عـلى تثقـيف وسـائط            - ٤١
وميكــن أن تكــون آلــية جامعــة لألجــيال ومــتعدِّدة التخصصــات والــثقافات وذات طــابع دويل وســيلة لــتزويد أوســاط املهــتمني    

 .يةبالفضاء مبعلومات مرجتعة من الصناعة واجلمهور ومتخذي القرارات واألوساط األكادمي

وميكــن تنمــية املــوارد البشــرية مــن خــالل الــدورات التدريبــية . ال غــىن عــن املتعــلمني للــنمو والــتطوُّر يف مــيدان الفضــاء - ٤٢
وميكن أيضا بناء القدرات من خالل إنشاء املنح الدراسية والزماالت          . واحللقـات الدراسـية وإقامـة مـرافق البين التحتية الفضائية          

كــن إتاحــة املــوارد املالـية الالزمــة لبــناء القــدرات بواســطة مـنح مقدمــة مــن الوكــاالت الفضــائية ومــن   ومي. للمتحمسـني للفضــاء 
وميكن أيضا إدراج بعض املوارد املالية ضمن املقترحات أو الطلبات اخلاصة بتمويل املشاريع             . كـيانات حكومـية وغري حكومية     

 .ع التعليم يف اجملاالت ذات الصلة بالفضاءالفضائية، وقبل ذلك كله بوضع سياسات حكومية وصناعية تشجِّ
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 العروض واملناقشات -ثالثا 

وركَّزا . ومـثَّال آراء خـرباء الفضـاء مـن الشـباب واملؤسسات التعليمية            . قـدَّم مـتحدثان رئيسـيان موضـوع الـندوة العـام            - ٤٣
للشباب من خالل العمل سويا من      عـلى كـيف أصـبح الفضـاء رمزا ألوجه تقدم اجلنس البشري كما ذكرا اإلمكانيات املتاحة                  

وأوضـحا أيضـا كـيف ميكـن لوكالـة فضـائية دولـية أن تسـاعد تعزيـز التعلـيم واألنشطة           . أجـل تـأمني مسـتقبل مسـتدمي لـألرض         
 .الوصولة

 التعليم واألنشطة الوصولة -ألف 

فذهــا فــريق العمــل املعــين قــدَّم يوهــانس ويــيمر مــن وزارة الشــؤون اخلارجــية النمســاوية عرضــا بشــأن األعمــال الــيت ن   - ٤٤
 الصـادرة عـن اليونيسـبيس الثالـث، إذكـاء وعـي مـتخذي القـرارات واجلمهـور عامـة، ووصـف خطـة عمل                         ١٨بالتوصـية رقـم     

حتديد ) أ: (فقـال إن فريق العمل قد حدَّد أربع طرق لتنفيذ التوصيات، هي           . الفـريق الـيت وصـلت اآلن إىل مـرحلة االسـتعراض           
حتديد األنشطة الوصولة احملتملة اليت ميكن     ) ج(إعـداد قائمـة باألنشـطة الوصـولة الـناجحة؛           ) ب(؛  األنشـطة الـيت تذكـي الوعـي       

وذكر أن فريق العمل بدأ حيدِّد جهود مكتب شؤون         . تقـدمي توصـيات بشـأن أنشـطة وصـولة حمـتملة يف املستقبل             ) د(تنفـيذها؛   
ــريق العمــل جيمــع معل      ــأن ف ــاد ب ــدول األعضــاء وأف ــا اجمللــس االستشــاري    الفضــاء اخلــارجي وال ــراهن ودع ومــات يف الوقــت ال

 ٢٠٠٣وسـوف تـبلغ اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية الـتابعة للجـنة يف عــام         . واملشـاركني يف الـندوة إىل مسـاعدة فـريق العمـل     
ث، مبا   تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثال    ٢٠٠٤خبصـوص األعمـال الـيت نفذهـا الفريق، وسوف تستعرض اجلمعية العامة يف عام                

 .١٨يف ذلك نتائج ما قام به فريق العمل خبصوص التوصية 

اجلامعـة الدولـية للفضاء وشبكات التعليم   “وقـدَّم لـيوبولد سـومريرير نـيابة عـن اجلامعـة الدولـية للفضـاء عرضـا عـنوانه               - ٤٥
ــية ــية يف تنفــيذ ت    . ”العامل ــيم العامل ــه شــبكات التعل ــدور اهلــام الــذي ميكــن أن تؤدي وصــيات اليونيســبيس الثالــث يف  وأشــار إىل ال

وذكـر أن عـددا كـبريا مـن الـناس يف خمـتلف أحنـاء العـامل قـد اجـتازوا بـرامج هـذه اجلامعـة وأصـبحوا ضمن                            . السـنوات القادمـة   
جمموعـة اخلـرجيني الـيت تظـل ناشـطة يف مـيدان املواضـيع املتصـلة بالفضاء، وهم الذين سيكونون مسؤولني يوما ما عن األنشطة                          

وقـال إنـه ملـا كانـت هـناك مسات مشتركة عديدة لكل من اجلامعة الدولية للفضاء واجمللس االستشاري، مثل الدولية                      . الفضـائية 
وذكر . وتعـدد الـثقافات وجمموعـة متـنوعة واسـعة مـن التطبـيقات واالهتمامات، ميكن هلما أن يستفيدا من التعاون يف املستقبل                 

وتــتراوح . ات وتــزوِّد الطــالب بأســاس مــتني لعمــلهم االحــترايف يف املســتقبل أن مــيادين الدراســة يف اجلامعــة مــتعددة التخصصــ
الـدورات الدراسـية املعروضـة يف اجلامعـة بني برنامج صيفي ملدة شهرين وسنة كاملة من الدراسة تؤدي إىل درجة ماجستري يف                       

 األهداف اليت يسعى اجمللس االستشاري      وأخـريا، قـال إنـه ميكـن أيضا للجامعة ولسائر شبكات التعليم الدولية أن تعزز               . العلـوم 
 .إىل حتقيقها، وذلك بأن تكون منوذجا للدعم على مستوى القاعدة يف بلدان كثرية حول العامل

 نـيابة عـن الوكالة      - وهـو أول رائـد فضـاء يابـاين وقـام برحلـتني عـلى مـنت املكـوك الفضـائي                       –قـدَّم مـامورو موهـري        - ٤٦
التعليم واألنشطة الوصولة “واملتحف القومي للعلوم الناشئة واالبتكار، عرضا عنوانه      ) ناسدا(ضـائية   الوطنـية اليابانـية للتنمـية الف      

وقــال إن قاعــة الدراســة الفضــائية يف الــزمن احلقــيقي بــرنامج يــربطه . ونــاقش يف عرضــه عــددا مــن بــرامج الناســدا. ”يف الــيابان
وذكر أن الفيديو التعليمي يتكون من سلسلة       . اض التعلـيم الفضائي   مبدرسـة يابانـية لـتقدمي بـيان عمـلي يف الـزمن احلقـيقي ألغـر                
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مــن الــدروس املســجلة يف الفضــاء وتــوزع عــلى مــدارس يف خمــتلف أحنــاء الــيابان، وأن بــرنامج الكــامريا األرضــية مكَّــن تالمــيذ  
س الركين املكعب الطالب يف املـدارس مـن الـتقاط صور من كامريا ُمركَّبة على منت املكوك الفضائي بينما يشرك برنامج العاك       

وأنشـأ بـرنامج البـث الـثالثي الـذي يشـرف علـيه الدكتور موهري شبكة             . تكويـن األجسـام املرئـية عـلى رادار املكـوك املصـوِّر            
وربطت مئات من املدارس واجلامعات اليابانية على   . ربطـت بـني حمطـة الفضـاء الدولـية وحمطة أرضية وقاعات الدراسة اليابانية              

 مدراس يف خمتلف ٢٠٠٢سبتمرب  /ني الثالثـيني السـابقني، وسـوف يشـمل البـث الثالثي الثالث املقرر تنفيذه يف أيلول                مـدى البـث   
وميكــن احلصــول عــلى معلومــات إضــافية مــن مكتــب الناســدا للشــؤون العامــة أو مــن موقــع الناســدا عــلى الشــبكة . أحنــاء آســيا

 . jp.go.nasda.wwwالعاملية، وهو 

األنشطة “وقدَّمـت إيزابـيل دوفـو بيشـون، نـيابة عـن املكتـب التعلـيمي الـتابع لوكالـة الفضـاء األوروبية، عرضا عنوانه                           - ٤٧
والسيدة إيزابيل دوفو بيشون مهندسة فضائية مؤهلة، وتعمل منسِّقة ملشاريع التعليم على            . ”التعليمـية لوكالـة الفضـاء األوروبية      

واستعرضـت جمموعـة متـنوعة كبرية من        . يني االبـتدائي والـثانوي وكذلـك ملوقـع الوكالـة التعلـيمي عـلى الشـبكة العاملـية                  املسـتو 
املشـاريع والـربامج التعليمـية اخلاصـة بالوكالـة، مـن بيـنها اللَُعـب يف الفضـاء، ويـوم الـتحادث مع حمطة الفضاء الدولية، واللجنة                            

م مـن االحتـاد الدويل للمالحة الفضائية، واملبادرة الطالبية الستكشاف الفضاء والتكنولوجيا             االستشـارية للتعلـيم، ومتويـل التعلـي       
وميكن احلصول  . ، وأسبوع الفضاء العاملي، والسيارة الشمسية     (Eduspace)الفضـائية، والفـيزياء على املسرح، والتعليم الفضائي         

االتصال باملسؤولني، على املوقع التعليمي اجلديد اخلاص       عـلى معلومـات عـن كـل هـذه الـربامج، إضـافة إىل معلومـات خاصة ب                  
 .education/int.esa.wwwبوكالة الفضاء األوروبية، وهو 

فقد كان  .  جتربة شيلية  -عرضا عنوانه إشراك الشباب يف األنشطة الفضائية        ) شيلي(وقـدَّم هوغـو كـاموس باالسـيوس          - ٤٨
لشـيلي عـدد مـن رواد الفضـاء، ابـتداًء مبحطـتها األوىل لتعقب السواتل اليت أنشئت بالتعاون مع اإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية                        

 بثالث سنوات، وتضمَّن ذلك أيضا أعمال غريت موسنين         ١-بعد إطالق سبوتنيك  ) الناسا(والفضـاء الـتابعة للواليات املتحدة       
وقد أهلم هذا احلدث األخري خيال الشباب، ومنذ ذلك . ١٩٧٧ أُطِلق من شيلي يف عام       عـالزر الـيت أسفرت عن أول صاروخ       

الوقـت نفـذت عـدة عملـيات شـارك فـيها الشـباب، وكـان مـن بينها جتربة الدعسوقة على منت املكوك وهي جتربة صممتها يف                          
وأثبتت . ١٩٩٩ى منت املكوك يف عام واختارت الناسا هذه التجربة ونفذهتا عل  .  مدرسـة ثانوية للبنات    ١٩٩٩-١٩٩٥الفـترة   

الـتجربة أن الدعسـوقة تواصـل أكـل األرقـات حـىت يف اجلاذبية الصغرية وأنه ميكن استخدامها ملكافحة اآلفات طبيعيا يف زراعة                     
 عقـدت يف شـيلي أول نـدوة شـيلية خمصصـة لطـالب املـدارس الـثانوية، عمـال بتوصيات          ٢٠٠٠ويف عـام  . النـباتات يف الفضـاء    

ــيها  . ســبيس الثالــث اليوني ــرات اإلنســان يف الفضــاء، والصــواريخ واملركــبات      ٨٦وشــارك ف ــثل مغام ــبا وحبــثوا مواضــيع م  طال
وجيري . الفضـائية، والـتجارب الفضـائية، وعـلم الفلـك، والتكنولوجـيا الفضـائية، والطـب الفضـائي، والتعلـيم الفضـائي الشيلي                      

وسوف يتعلم فيه الشباب كيف ميكن أن       . ٢٠٠٣تزم عقـده يف عـام       تنظـيم معسـكر فضـائي دويل لطـالب املـرحلة الـثانوية يعـ              
تــتطور احلــياة يف بيــئة بالغــة اجلفــاف مــثل املــريخ، وســتتاح هلــم فرصــة الستكشــاف عــلم األحــياء الفضــائي وتطبــيقات التنمــية   

 .املستدامة والعالقة بني احلياة اليومية والفضاء
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التعاون بني  “، عرضا عنوانه    )GLOBE(يم العـاملي واملراقـبة لفـائدة البيئة         وقدَّمـت ربـيكا بوجـر نـيابة عـن بـرنامج التعلـ              - ٤٩
وأوضـحت كيف يتعلم الطالب العلوم عن طريق        . GLOBEالطـالب واملدرسـني والعـلماء باسـتخدام التكنولوجـيا الفضـائية و              

ن فهمهم الظواهر اليت جتري قـيامهم جبمـع البـيانات وحتليـلها والـتحقق مـن صحتها، ويزيد ذلك اهتمامهم باملوضوع كما حيسِّ             
 البيانات الساتلية يف عملهم من أجل زيادة كثافة بيانات الربامج احلقيقية، كما تستخدم              GLOBEويسـتخدم طالب    . دراسـتها 

زيد ويرى املدرسون أن الطالب يتعلمون امل     . البـيانات السـاتلية، مـثالً، يف إجـراء حتالـيل الغطـاء النـبايت ودراسات التغيُّر املناخي                 
 الــثقافات والعلــوم GLOBEفــيمــــزج . مــن الــتجربة العملــية مقارنــة مبجــرد دراســة األمــثلة املبيَّــنة يف الكتــب املدرســية التقلــيدية 

ــتحدة      ــنظومة األمــم امل ــتعاون مــع عــدد مــن الوكــاالت املتخصصــة يف م ــيم وي ــادة اســتخدام   GLOBEويعمــل . والتعل عــلى زي
 .دة فهم البيئة العامليةالتكنولوجيا الفضائية إضافة إىل زيا

وأتاحـت فـترة لألسـئلة واألجوبـة للمشـاركني واملـتحدثني فرصـة ملناقشـة مسـائل مـثل الـتعاون العاملي فيما بني خمتلف                           - ٥٠
اهليــئات، وكــيف ميكــن أن يــتم ذلــك، إضــافة إىل عقــبات تراوحــت بــني مــناطق التوقيــت وتــباين املقــررات التعليمــية الوطنــية     

هــناك أيضــا أســئلة حــول كيفــية قــياس مــدى جنــاح الــربامج التعليمــية عــلى املــدى القصــري وكــيف ميكــن    وكانــت . وسياســاهتا
 .GLOBEللمدارس والبلدان أن تلتحق بربامج تعليمية دولية مثل 

 اجمللس االستشاري جليل الفضاء ومشاريعه -باء 

ضع بعض املشاريع اليت استهلت يف ندويت عام        قـدَّم املمـثلون اإلقليمـيون لـلمجلس االستشـاري إىل الـندوة بـيانا عـن و                  - ٥١
 . وسري العمل هبا٢٠٠١ و ٢٠٠٠

 قمة جيل الفضاء

نظـرة عامـة عـن قمة جيل الفضاء اليت كان من املقرر             ) كـندا (ونيشـي روات    ) اململكـة املـتحدة   (قدَّمـت جولـيا تـيزارد        - ٥٢
 اجمللـس االستشاري جليل الفضاء، وكان من        وهـذه القمـة مـبادرة مـن       . ٢٠٠٢أكـتوبر   / تشـرين األول   ١٣ إىل   ١١عقدهـا مـن     

وإضافة إىل ذلك سوف تقدم دعوة إىل عدد صغري من املندوبني        .  مـن الشـباب مـن بلـدان خمتلفة         ٢٠٠املـتوقع أن يشـارك فـيها        
 .يف هذه القمة حلضور قمة السياسة الفضائية اليت تعقد هي األخرى أثناء انعقاد املؤمتر العاملي للفضاء

  الفضائية يف أفريقياأنشطة الشباب

تقريرا عن التقدم احملرز يف إنشاء التحالف الفضائي األفريقي الذي استهل           ) مجهوريـة ترتانيا املتحدة   (قـدَّم إلـياس زافـيري        - ٥٣
وقــدَّم فيليســيان نــزميانا . وقــد أنشــئ الــتحالف اآلن كمــا مت تســجيله ويــتوىل تنســيق األنشــطة األفريقــية . ٢٠٠١يف نــدوة عــام 

عرضـا جممـال عـن األنشـطة اجلارية يف بوروندي، مبا يف ذلك مشروع أقاليمي إلعادة التشجري باستخدام البيانات                     ) ديبورونـ (
ــيلة إبراهــيم  . الســاتلية ــية باســتخدام     ) مصــر(وقدمــت نب ــثروة املعدن ــة يف مصــر يف رســم خــرائط ال ــرا عــن األنشــطة اجلاري تقري

حتــت “ املعــنون ٢٠٠٢الــندوة بشــأن مشــروع مــنظمة كوزمــوس  ) ونــديبور(وأفــاد ديــودوين بــيزامانا . االستشــعار عــن بعــد
أحـد األنشطة اجلزائرية اليت تركِّز على املشاركة يف مشروع ستارشاين           ) اجلزائـر (، وقـدم مجـال مـيموين        ”السـماوات األفريقـية   
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(Starshine) .      يا للشباب يف املستقبل القريب وأبلغـت الـندوة بـأن الـتحالف الفضـائي األفريقي يأمل أن ينظم مؤمترا فضائيا أفريق
 .مبساعدة من اجمللس االستشاري

 أنشطة الشباب الفضائية يف آسيا واحمليط اهلادىء

والبلدان الناشطة يف هذه    . تقريـرا عـن األنشـطة يف مـنطقة آسيا واحمليط اهلادئ           ) كازاخسـتان (قدَّمـت غولـنارا عمـروفا        - ٥٤
. ، باكسـتان، بـنغالديش، تايلـند، فييـت نـام، كازاخستان، ماليزيا، اهلند، اليابان              املـنطقة هـي اسـتراليا، أندونيسـيا، أوزبكسـتان         

وجتــري حالــيا مفاوضــات بشــأن  . يف عــدد مــن الــبلدان” لــيلة يــوري"وتضــمَّنت األنشــطة يف املــنطقة العــام املاضــي مناســبات  
. ؤمتـر إقليمي ويف ندوات علمية      كمـا جيـري التخطـيط لـتقدمي عـروض يف م            ٢٠٠٣استضـافة مؤمتـر فضـائي يف املـنطقة يف عـام             

 .وجيري أيضا العمل على زيادة التعاون األقاليمي

 أنشطة الشباب الفضائية يف أوروبا

الـندوة بشـأن أنشـطة اجمللس االستشاري يف أوروبا والحظ أنه كانت هناك زيادة يف عدد                 ) هولـندا (أفـاد جـيم فولـب        - ٥٥
ويف جودهتا، وخصوصا فيما يتعلق بأنشطة الوكالة يف ميدان التعليم واألنشطة األعمـال املشـتركة مـع وكالـة الفضـاء األوروبية        

وذكــر أنــه قــد متــت عــلى الصــعيد  . وقــدم وصــفا موجــزا لإلجنــازات الوطنــية واخلطــط املعــدة لألنشــطة يف املســتقبل  . الوصــولة
.  بريدية ومؤمترات شهرية تعقد عن بعد      اإلقلـيمي إقامـة بنـية حتتـية لتـبادل املعلومـات مشلـت موقعـا عـلى الشـبكة العاملية وقائمة                     

 .وقدِّمت أمثلة لألنشطة يف بعض بلدان اجمللس االستشاري يف أوروبا وأتيح للمشاركني تقرير كتايب عن مجيع األنشطة

 أنشطة الشباب الفضائية يف غرب آسيا

اري يف تركــيا إىل جانــب أنشــطة مــنطقة غــرب آســيا، حيــث يعمــل اجمللــس االستشــ) تركــيا(قدَّمــت آصــلي بيــنار تــان  - ٥٦
وتضمَّنت األنشطة عددا من احلفالت مبناسبة .  وهـي مؤسسـة طوعـية شـبابية أخـرى هتـتم بالفضـاء       (Space Turk)سـبيس تـرك   

، وإنشـاء بـرنامج ملـنح درجـة املاجسـتري يف هندسـة الفضـاء اجلـوي والتعاون مع مناطق أخرى يف إطار مشروع                         ”لـيلة يـوري   “
واملشـاركة يف مشروع بوروندي إلعادة التشجري وإعالن نوايا من رابطة الواليات      ” ٢٠٠٠ عـام    حتـت السـماوات األفريقـية     “

 .التركية للفضاء

 أنشطة الشباب الفضائية يف أمريكا الشمالية

وتضمَّنت األنشطة . الـندوة بشـأن األنشطة اليت نفذت يف أمريكا الشمالية  ) الواليـات املـتحدة   (أفـادت لوريـتا هـيدالغو        - ٥٧
اليت تقدم مبوجبها التلسكوبات إىل ” اإلذن باحللم“واملبادرة اجلديدة املسماة ”  احلفلة الفضائية العاملية –لـيلة يـوري     “صـولة   الو

وتضـمَّنت أنشـطة أخـرى يف املـنطقة االسـتعدادات للمشـاركة الفعَّالة يف املؤمتر             . مـدارس أو إىل جمموعـات شـبابية حـول العـامل           
بالواليـات املـتحدة وأعمـال الطـالب املـتعلقة بتجربة خاصة بتكاثر الثدييات يف بيئة حتاكي جاذبية                 العـاملي للفضـاء يف هيوسـنت        

 .مماثلة للمريخ

 أنشطة الشباب الفضائية يف أمريكا اجلنوبية

ريكا ونفذت معظم األنشطة يف إطار رابطة أم      . األنشطة يف منطقة أمريكا اجلنوبية    ) األرجنتني(قـدَّم باتريسـيو فيغرييدو       - ٥٨
ــية للفضــاء، وهــي مــنظمة مســتقلة هلــا عالقــات مــع اجمللــس االستشــاري     ــتني،   . الالتين ــرابطة هــي األرجن ــبلدان املمــثلة يف ال وال
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والرابطة تنفذ عددا كبريا من     . أوروغـواي، الـربازيل، بوليفـيا، بـريو، شـيلي، فـنـزويال، كوبـا، كولومبـيا، املكسـيك، هندوراس                  
ت الصــلة بتصــورات اجمللــس االستشــاري الــتعاون فــيما بــني بلــدان أمــريكا الالتينــية يف شــكل   املشــاريع، وتتضــمَّن األنشــطة ذا

مشـاريع مشـتركة، وتوفـري الفرص واملعلومات بشأن الطرق املتاحة للشباب للمشاركة يف األنشطة الفضائية والقيام بدور نقطة                   
 .اتصال إقليمية

 أفرقة العمل التنفيذية: األفرقة العاملة -جيم 

برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية وأفرقة      “قـدَّم خـبري األمـم املـتحدة املعـين بالتطبـيقات الفضـائية عرضا بعنوان                  - ٥٩
 .ومشل العرض أنشطة التعليم والتدريب املنفذة يف ظل الربنامج. ”العمل التنفيذية اخلاصة باليونيسبيس الثالث

عمل اجمللس االستشاري جليل الفضاء يف أفرقة العمل التنفيذية         “عرضـا عـنوانه     ) الـربتغال (قدَّمـت إيزابـيل بسـوا لوبـيـز          - ٦٠
وبعد هذا العرض، شكِّلت أربعة أفرقة عاملة ملعاجلة . ”مقدمـة واملهـام املسندة إىل األفرقة العاملة  : اخلاصـة باليونيسـبيس الثالـث    

تعلـيم الفضـائي العاملي؛ تلبية االحتياجات األساسية على       الوجـود البشـري الدائـم عـلى األرض ويف الفضـاء؛ ال            : املواضـيع التالـية   
، مالحظات األفرقة العاملة وتوصياهتا بشأن األعمال احملتملة        )باء(وترد يف الفصل الثاين     . حنـو أخالقـي؛ الـتعاون فيما بني األمم        

ا جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف      الـيت ميكـن أن يقـوم هبـا اجمللـس االستشـاري ومسـامهاته املمكـنة يف أفـرقة العمـل اليت أنشأهت                       
 .األغراض السلمية

 االختتام -دال 

وذُكِّر املشاركون بأن هدف . لَخَّـص رؤسـاء الـندوة ومقـررها أعمـال الـندوة ونـتائجها واملناقشـات اليت دارت خالهلا                   - ٦١
تضمن أيضا تنفيذ األفكار وخطط     سلسـلة الـندوات ال يقتصـر على مناقشة قضايا مشاركة الشباب يف األنشطة الفضائية وإمنا ي                

العمـل املقـترحة فـيها، والـنابعة مـن ملتقى جيل الفضاء التابع لليونيسبيس الثالث، وهي األغراض اليت أنشئ اجمللس االستشاري                  
 ولوحظ أيضا أن جناح الندوات الثالث اخلاصة بتعزيز مشاركة الشباب يف األنشطة الفضائية يرجع يف املقام األول               . مـن أجـلها   

إىل وجـود فرصـة لعقد اجتماعات حملتريف التخصصات الفضائية من الشباب ملناقشة جمموعة متنوعة من األنشطة واملسائل ذات         
 . وما بعده٢٠٠٣وعلى ذلك هناك مسؤولية جيب نقلها إىل عام . الصلة بالفضاء والختاذ إجراءات بشأهنا

ني واإلقليمــيني احلديــثي االنــتخاب الذيــن شــاركوا يف الــندوة،  قدِّمــت شــهادات إىل ممثــلي اجمللــس االستشــاري الوطنــي  - ٦٢
 .ملعاونتهم يف االضطالع بواجباهتم ومسؤولياهتم

ــة الفضــاء          - ٦٣ ــتحدة والنمســا ووكال ــم امل ــلي األم ــر أو أرســلها إىل ممث ــز وشــهادات تقدي ــدَّم اجمللــس االستشــاري جوائ وق
 .ية ومعاونة مشاركة الشباب يف األنشطة الفضائية وتعزيز هذه املشاركةاألوروبية تقديرا هلا لثالث سنوات من التفاين والرعا

                                                         
ة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغراض السلمية،       أنظــــر تقريــــر مؤتـــمـر األمـــم املـتحد          )١( 

 .١، الفصل األول، القرار )A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩يوليه / متوز٣٠ – ١٩فيينا، 
 .(A/55/20) ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة واخلمسون، امللحق رقم    )٢( 


