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   املقدمة -أوال 
  اخللفية واألهداف -ألف 

دامه مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلارجي واستخ               أوصـى    -١
: األلفــية الفضــائية"، وال ســيما يف قــراره املعــنون  )اليونيســبيس الثالــث(يف األغــراض الســلمية 

بــرنامج األمــم املــتحدة بــأن تــتوخى أنشــطة  )١(،"إعــالن فييــنا بشــأن الفضــاء والتنمــية البشــرية 
يل،  تعزيز التعاون فيما بني الدول األعضاء على الصعيدين اإلقليمي والدو          للتطبـيقات الفضـائية   

 )٢(.من خالل التأكيد على تطوير املعارف واملهارات يف البلدان النامية

، أقرت جلنة استخدام الفضاء     ٢٠٠٤ويف الـدورة السـابعة واألربعني، املعقودة يف عام           -٢
ــندوات     ــية والـ ــدورات التدريبـ ــرنامج حلقـــات العمـــل والـ ــلمية بـ ــراض السـ ــارجي يف األغـ اخلـ

 وفــيما بعــد، أقــرت اجلمعــية العامــة، يف قــرارها )٣(.٢٠٠٥ام واملؤمتــرات املــزمع تنظــيمها يف عــ
بـــرنامج األمـــم املـــتحدة للتطبـــيقات ، ٢٠٠٤ديســـمرب / كـــانون األول١٠ املـــؤرخ ٥٩/١١٦

 .٢٠٠٥ لعام الفضائية

 ووفقا لتوصيات اليونيسبيس الثالث، عقدت      ٥٩/١١٦وعمـال بقـرار اجلمعـية العامـة          -٣
تحدة واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية بشأن التعليم وبناء        حلقـة العمـل املشـتركة بني األمم امل        

 ١٥ و ١٤القـدرات يف جمـال الفضـاء مـن أجـل التنمـية املسـتدامة بكيتاكيوشـو، الـيابان، يومي                     
مؤمتـــر االحتـــاد الـــدويل لـــلمالحة الفضـــائية ، باقـــتران وارتـــباط ٢٠٠٥أكـــتوبر /تشـــرين األول

 تشــرين ٢١ إىل ١٧يابان، خــالل الفــترة مــن  الســادس واخلمســني الــذي عقــد يف فوكواكــا، الــ  
 .٢٠٠٥أكتوبر /األول

ونظّمـت حلقـة العمـل مـن قبل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي باألمانة العامة، يف إطار               -٤
ــلمالحة  ، ٢٠٠٥ لعــام بــرنامج األمــم املــتحدة للتطبــيقات الفضــائية  أنشــطة  واالحتــاد الــدويل ل
ء األوروبـية، ووزارة التعلـيم والـثقافة والرياضة      وشـاركت يف رعايـتها وكالـة الفضـا        . الفضـائية 

الوكالـــة اليابانـــية الستكشـــاف الفضـــاء اجلـــوي، ومديـــنة والعـــلم والتكنولوجـــيا يف الـــيابان، و
 ).اليونسكو(كيتاكيوشو، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 

بني مكتب شؤون   وكانـت هـذه هي حلقة العمل اخلامسة عشرة اليت تنظّم باالشتراك              -٥
واعتمدت على التوصيات الصادرة عن     .  واالحتـاد الـدويل لـلمالحة الفضائية       الفضـاء اخلـارجي   

ــامي        ــني ع ــيما ب ــع عشــرة املعقــودة ف ــل األرب ــات العم ، واخلــربات الــيت  ٢٠٠٤ و١٩٩١حلق
 .استفيدت منها
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وعي اليونيسـبيس الثالـث عـلى اعتـبار تعزيـز التعلـيم وفرص التدريب وكفالة ال              ووافـق    -٦
ورغم التسليم عموما بالفوائد اليت     . بأمهـية األنشـطة الفضـائية واحـدا مـن املتطلـبات األساسـية             

ميكــن أن تــنطوي علــيها علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء وتطبــيقاهتما بالنســبة للــبلدان النامــية، فقــد  
د بينـت الـتجربة أن جنـاح تطبـيق التكنولوجـيا واسـتخدامها اسـتخداما عملـيا يتوقفان على إجيا                   

ويف هذا السياق،   . حـل لـبعض املسـائل الرئيسـية، ومـن مجلـتها مواصـلة تنمـية املـوارد البشـرية                   
أَوىل اليونيســبيس الثالــث أمهــية كــربى لــتعزيز بــناء القــدرات عــن طــريق تنمــية املــوارد البشــرية 
 واملــتعلقة بامليزانــية؛ وبــرامج التدريــب والــتطوير املهــين للمدرســني؛ وتــبادل األســاليب واملــواد   

 .واخلربات املكتسبة يف جمال التدريس؛ واستحداث اهلياكل األساسية ولوائح السياسات

ويف إطـار مـتابعة تنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالـث، أُنشـئ فـريق العمـل املعين ببناء                      -٧
ــدرات  ــية باســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض      ) ١٧التوصــية (الق ــبل اللجــنة املعن ــن ق م

وقد اختتم . ات الالزمـة لـتعزيز بـناء القـدرات يف جمـال األنشطة الفضائية     السـلمية لبحـث اآللـي     
 . وقدم خطة عمل أخرى٢٠٠٤فريق العمل خطة عمله األوىل لفترة ثالث سنوات يف عام 

وتناولــت حلقــة العمــل القضــايا املشــار إلــيها آنفــا وناقشــت الســبل الكفــيلة مبســامهة      -٨
وكانت األهداف الرئيسية . ستدامة يف البلدان الناميةتدريـس علـوم الفضـاء يف برامج التنمية امل        

زيـادة الوعـي لـدى صـانعي القرارات واجلمهور العام بأمهية األنشطة             : حللقـة العمـل كمـا يـلي       
وتعزيز التعاون الدويل واإلقليمي يف ) ب(الفضـائية يف حتسـني نوعـية احلـياة يف الـبلدان النامية؛             

ن التوصيات اليت ميكن االسترشاد ا يف تنفيذ توصيات  وصياغة جمموعة م  ) ج(تلـك املـيادين؛     
كمــا أتاحــت حلقــة العمــل منــتدى  . اليونيســبيس الثالــث وفــريق العمــل املعــين ببــناء القــدرات  

للمناقشـة بـني خـرباء الفضـاء ومقـرري السياسات وصانعي القرارات وممثلي الدوائر األكادميية              
ومت . ان النامية والبلدان الصناعية على السواء  واألوسـاط الصـناعية مـن القطـاع اخلاص يف البلد          

 .تشجيع مجيع املشاركني على تبادل جتارم واستجالء فرص إقامة تعاون أفضل

ويعـرض هـذا الـتقرير خللفـية حلقة العمل وأهدافها، كما يقدم موجزا عن مالحظات                 -٩
 الفضاء اخلارجي يف    وقـد أُعـد الـتقرير بغرض تقدميه إىل جلنة استخدام          . املشـاركني وتوصـياهتم   

األغـراض السـلمية يف دورهتـا التاسـعة واألربعـني وإىل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة هلا                  
 .٢٠٠٦يف دورهتا الثالثة واألربعني، املزمع انعقادمها بكلتيهما يف عام 
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   الربنامج -باء 
خلارجي وجلنة الربنامج   أُعـد بـرنامج حلقـة العمل باشتراك بني مكتب شؤون الفضاء ا             -١٠

الـتابعة حللقـة العمـل الـيت ضـمت صـفوة من املمثلني املرموقني واحملنكني من عدد من وكاالت                
ــية     ــية واملؤسســات األكادمي ــنظمات الدول ــية وامل ــا قدمــت اللجــنة الفخــرية   . الفضــاء الوطن كم

د الــدويل لالحتــامســامهة جلــيلة يف حلقــة العمــل، وكانــت تــتألف مــن ممــثلني بــارزين ينــتمون    
الوكالــة اليابانــية الستكشــاف الفضــاء اجلــوي، فضــال عــن كــيانات األمــم لــلمالحة الفضــائية و

وممـا سـاعد عـلى كفالـة حتقـيق أهـداف حلقـة العمـل املسـامهةُ الـيت قدمتها                 . املـتحدة املشـاركة   
اللجـــنة الفخـــرية وجلـــنة الـــربنامج كلـــتامها، وكذلـــك املشـــاركة املباشـــرة ألعضـــاء اللجنـــتني   

 .كورتني يف احللقةاملذ

وركّـز بـرنامج حلقة العمل على تدريس علوم الفضاء وتعزيز بناء القدرات يف البلدان        -١١
النامـية عـن طـريق تنمـية املـوارد البشـرية عـلى خمـتلف األصـعدة وزيادة الوعي وتطوير اهلياكل                      

 .األساسية يف هذا املضمار

تشجيع التعليم  ) أ: (اضيع التالية ومشـل الـربنامج أربـع جلسـات تقنـية دارت حـول املو              -١٢
وتوفــري التعلــيم والتدريــب لعــلماء ) ب(يف جمــال الفضــاء لتالمــيذ املــدارس االبتدائــية والــثانوية؛ 

تعزيز الوعي  ) ج(ومهندسـي الفضـاء يف جمـال األنشـطة الفضـائية يف غضـون السـنوات املقبلة؛                  
الــدويل لدعــم املــبادرات العاملــية وتوطــيد اإلطــار ) د(العــام وزيــادة الدعــم لألنشــطة الفضــائية؛ 

وأنشـئت أربعـة أفرقة     . واإلقليمـية الرامـية إىل تشـجيع التعلـيم وبـناء القـدرات يف جمـال الفضـاء                 
 . عاملة لصياغة توصيات حلقة العمل

 عرضــا تقنــيا شــفويا خــالل الــيومني اللذيــن اســتغرقهما حلقــة   ٣١وقُــدم مــا جمموعــه  -١٣
ــا قدمــت   ــة خــالل  ١٢العمــل، كم ــزت العــروض عــلى   . جلســة عــرض امللصــقات   ورق وركّ

املــبادرات الوطنــية واإلقليمــية والدولــية املضــطلع ــا يف جمــال التعلــيم، ودور التعلــيم وبــناء          
 .القدرات يف جمال الفضاء يف برامج التنمية املستدامة داخل البلدان النامية

 فضــاء األوروبــيةوكالــة الوقــدم كــلمات اســتهاللية ممــثلون عــن مديــنة كيتاكيوشــو و   -١٤
وقدم كلمة  .  واليونسـكو ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي      االحتـاد الـدويل لـلمالحة الفضـائية       و

) االحتــاد الــدويل لــلمالحة الفضــائية (راو . ر. رئيســية يف اجللســة االفتتاحــية كــل مــن الســيد أ 
 والسيد  "تسخري علوم وتكنولوجيا الفضاء يف بناء القدرات والتنمية املستدامة        "بشـأن موضوع    

غــرس اهــتمام "بشــأن موضــوع ) الوكالــة اليابانــية الستكشــاف الفضــاء اجلــوي(ماتوغــاوا . ي
وقـدم تعلـيقات ختامــية   ". األنشـطة الفضـائية لفـائدة أجيالـنا املقـبلة     : جديـد يف عقـول األطفـال   



 

5  
 

A/AC.105/854  

يل وزارة التعلــيم والــثقافة والرياضــة والعــلم والتكنولوجــيا يف الــيابان واالحتــاد الــدوممــثلون عــن 
ؤمتر واليونسـكو ومكتـب شؤون الفضاء اخلارجي واللجنة التنظيمية احمللية مل  لـلمالحة الفضـائية    

االحتــاد الــدويل لــلمالحة الفضــائية الســابع واخلمســني، املقــرر عقــده يف إســبانيا يف غضــون عــام   
٢٠٠٦ . 

وأعقبـت كـل واحـدة مـن اجللسـات التقنـية مناقشـات مفـتوحة ركّـزت على مواضيع                     -١٥
وقامت أربعة أفرقة عاملة    . م حمـددة، وأتاحـت فرصـا إضـافية للمشـاركني إلبـداء آرائهم             اهـتما 

أنشــأها املشــاركون مبواصــلة تلــك املناقشــات بصــورة مــتعمقة وتلخيصــها لوضــع جمموعــة مــن  
ــية           ــبلدان النام ــال الفضــاء يف ال ــدرات يف جم ــناء الق ــيم وب ــزز التعل ــأا أن تع ــن ش التوصــيات م

ولُخصـت نـتائج مـداوالت األفرقة العاملة وعرضت         .  الـدويل واإلقلـيمي    واإلسـهام يف الـتعاون    
وعقـدت مناقشـة ائـية خالل تلك اجللسة، حيث اعتمدت االستنتاجات      . يف اجللسـة اخلتامـية    

 .والتوصيات املنبثقة عن حلقة العمل

مة وميكـن االطـالع عـلى الـربنامج التفصـيلي حللقـة العمـل ومداوالهتا باإلضافة إىل قائ             -١٦
 ).www.unoosa.org(املشاركني، يف موقع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي على الشبكة العاملية 

  
  احلضور والدعم املايل -جيم 

وجهـت األمـم املتحدة، نيابة عن اجلهات املشاركة يف رعاية حلقة العمل، الدعوة إىل            -١٧
شتِرط أن يكون املشاركون من  وا. الـبلدان النامـية لتعـيني مرشحيها للمشاركة يف حلقة العمل          

محلـة الشـهادات اجلامعـية أو ذوي اخلـربة العملـية املهنـية الراسـخة يف مـيدان له صـلة مبوضـوع            
ــام  ــرامج أو     . حلقــة العمــل الع ــية يف ب ــيار املشــاركني عــلى أســاس خــربهتم العمل ومت أيضــا اخت

ن تســتفيد مــن مشــاريع أو منشــآت تســتخدم بــالفعل تطبــيقات تكنولوجــيا الفضــاء أو ميكــن أ 
وشــجعت عــلى وجــه اخلصــوص مشــاركة أخصــائيني عــلى       . اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء  

 .مستوى اختاذ القرارات من كيانات وطنية ودولية على السواء

واســتخدمت األمــوال الــيت خصصــتها لتنظــيم حلقــة العمــل كــل مــن األمــم املــتحدة       -١٨
 واالحتاد الدويل لتوفري الدعم املايل      األوروبية ووكالة الفضاء    واالحتـاد الدويل للمالحة الفضائية    

وتلقى .  شخصـا مـن الـبلدان النامـية والـبلدان الـيت متـر اقتصـاداهتا مبـرحلة انتقالية                   ٢٧ملشـاركة   
 مشــاركا دعمــا مالــيا كــامال، مشــل تكالــيف الســفر اجلــوي الــدويل ذهابــا وإيابــا واإلقامــة   ٢٠

مؤمتر االحتاد الدويل للمالحة    قتها حلقة العمل و   الفندقـية وبـدل املعيشـة خـالل املـدة اليت استغر           
وتلقى سبعة مشاركني متويال جزئيا     . الفضـائية، فضـال عـن رسـوم التسجيل للمشاركة يف املؤمتر           
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وكــان هــؤالء ). الــنقل اجلــوي أو اإلقامــة الفندقــية وبــدل املعيشــة أو رســوم التســجيل يف املؤمتــر(
كمـا سددت اجلهات املشاركة يف رعاية       . لـدا  ب ٢١املشـاركون السـبعة والعشـرون قـادمني مـن           

حلقـة العمـل تكالـيف رسـوم التسـجيل خلمسـة وعشـرين مشـاركا مـن الـبلدان النامية حلضور                      
مؤمتـر االحتـاد الـدويل لـلمالحة الفضائية السادس واخلمسني الذي عقد يف أعقاب حلقة العمل              

 .مباشرة

وزارة التعلــيم والــثقافة ممــثلني عــن ووفّــرت اللجــنة التنظيمــية احمللــية الــيت كانــت تضــم  -١٩
الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي ومدينة    والرياضـة والعـلم والتكنولوجـيا يف اليابان و        

كيتاكيوشـو، مـرافق املؤمتـر والدعـم السـكرتاري والـتقين، والـنقل احمللي إىل املطار ذهابا وإيابا                   
ددا من األنشطة االجتماعية لفائدة مجيع      بالنسـبة للمشـاركني املشـمولني بالـتمويل، ونظّمت ع         

 .املشاركني يف حلقة العمل

 مشــاركا مــن الــبلدان اخلمســة والــثالثني ٧٥وكــان جممــوع مــن حضــر حلقــة العمــل   -٢٠
ــية ــربازيل،     : التال ــيا، إندونيســيا، أوزبكســتان، ال إســبانيا، أســتراليا، أفغانســتان، إكــوادور، أملان

ــة التشــيكية، مجهور  ــند، اجلمهوري ــة الو الدميقراطــية الشــعبية، جــنوب    تايل ــا، مجهوري ــة كوري ي
، )البولــيفارية-مجهوريــة(أفريقــيا، زمــبابوي، ســري النكــا، الصــني، العــراق، الفلــبني، فــنـزويال 

فييـت نـام، كازاخسـتان، كـندا، كولومبيا، كينيا، ماليزيا، املغرب، املكسيك، اململكة املتحدة               
نغولــيا، موزامبــيق، نــيجرييا، اهلــند، هولــندا، الواليــات  لــربيطانيا العظمــى وايرلــندا الشــمالية، م

كما حضر يف حلقة العمل ممثلون عن املنظمات اإلقليمية والدولية      . املـتحدة األمريكـية، اليابان    
االحتــاد الـدويل لــلمالحة الفضــائية،   ووكالـة الفضــاء األوروبـية،  : وغريهـا مــن الكـيانات التالــية  

ضــائية، والــس االستشــاري جلــيل الفضــاء، واليونســكو،      واألكادميــية الدولــية لــلمالحة الف  
 .ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي

  
  تقييم حلقة العمل يف عني املكان -ثانيا 

يف الـيوم الـثاين مـن حلقـة العمـل، أجـرى املنظمون دراسة استقصائية بواسطة استبيان                   -٢١
وبلغ جمموع االستبيانات   . ينمشلـت املشـاركني الذيـن اسـتفادوا من التمويل واملتكلمني املدعو           

ويرد ).  مـن املتكلمني ١٢ مـن املشـاركني و   ٢٣( اسـتبيانا    ٣٥اململـوءة الـيت قدمـت للمـنظمني         
 . أدناه موجز ببعض نتائج الدراسة االستقصائية
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  ردود املشاركني -ألف 
 أن موضوع )  يف املائة  ١٠٠(لقـد اعتـرب مجـيع املشـاركني الذين أجابوا على االستبيان              -٢٢

وكـان بـرنامج حلقة العمل مستجيبا لالحتياجات   . حلقـة العمـل كـان ذا صـلة بعمـلهم احلـايل           
 يف املائـة مـن األشـخاص الذيـن أجابوا على            ٤٨بالنسـبة لــ   " بدرجـة كـبرية     "والـتوقعات الفنـية     

وكان املستوى العام للعروض اليت     .  يف املائة منهم   ٥٢بالنسـبة لـ  " درجـة كـبرية   "االسـتبيان، وبــ   
 ٤٣ ممن أجابوا على االستبيان، فيما اعترب        ٥٧بالنسـبة لـ  " جـيدا جـدا   "يف حلقـة العمـل      قدمـت   

 ".جيدا"يف املائة منهم أن املستوى كان 

 يف املائــة ممــن أجــابوا اعتــربوا التنظــيم العــام حللقــة العمــل  ٨٧ودلّــت الــردود عــلى أن  -٢٣
 ".جيدا" يف املائة بكونه ١٣، بينما وصفه "جيدا جدا"

 يف املائــة فقــط مــن املشــاركني كــان بوســعهم أن  ١٧أظهــر االســتبيان أيضــا أن كمــا  -٢٤
مؤمتـر االحتـاد الـدويل لـلمالحة الفضائية بدون دعم مايل من املنظمني،            حيضـروا حلقـة العمـل و      

 . يف املائة أن يشاركوا يف االجتماعني من دون دعم٨٣يف حني مل يكن يف مقدور 
  

  ردود املتكلمني -باء 
 يف املائـة مـن األشـخاص الذيـن أجـابوا عـلى االستبيان من بني            ٦٧مـا جمموعـه     ذهـب    -٢٥

املتكـلمني إىل أن موضـوع حلقـة العمـل كان ذا صلة مبا بلغه جمال الفضاء من تطور يف الوقت       
 يف املائـة أن برنامج عمل حلقة العمل نظّم على حنو  ٤٢ورأى . الـراهن وباحتـياجاته التطبيقـية    

، فيما  "بدرجة كبرية جدا  "انـب التعلـيم وبـناء القـدرات يف جمال الفضاء            أتـاح تـناول مجـيع جو      
واعتـــِبر أن مســـتوى املشـــاركني ". بدرجـــة كـــبرية" يف املائـــة إىل أن ذلـــك قـــد مت ٥٠ذهـــب 

أو )  يف املائة ممن أجابوا على االستبيان٣٣(عـلى وجه العموم  " جـيدين جـدا  "ونوعيـتهم كانـا    
 ). يف املائة منهم٦٧" (جيدين"

وذهبـت اآلراء إىل اعتـبار تنظـيم حلقـة العمـل ومـا جرى توفريه من وسائل لوجيستية             -٢٦
وجــاء يف رد .  يف املائــة مــنها٣٤يف " جــيدين" يف املائــة مــن الــردود و ٥٨يف " جــيدين جــيدا"

أمـا مـن حيـث املسـامهة يف بلـوغ هـديف األمـم املتحدة                ". مل يكـن جـيدا جـدا      "واحـد أن ذلـك      
حة الفضـائية املتمـثلني يف الـتعريف بتكنولوجـيا الفضاء وتطبيقاهتا ونشر             االحتـاد الـدويل لـلمال     و

 يف املائـة ممـن أجابوا على   ٥٨يف رأي " مفـيدة جـدا  "الوعـي بشـأما، فقـد كانـت حلقـة العمـل           
 . يف املائة منهم٤٢يف رأي " مفيدة مبا فيه الكفاية"االستبيان، و
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   املالحظات والتوصيات -ثالثا 
  ت األفرقة العاملةمالحظا -ألف 

سـلَّم املشـاركون يف حلقـة العمـل بـأن النشـاط الفضـائي يشـكل مصـدر إهلـام بالنسبة                       -٢٧
للشــباب، حيــث أنــه يســاهم يف شــحذ فضــوهلم العــلمي وحفــزهم عــلى استكشــاف األفكــار    

ومـن شأن ذلك االهتمام لدى      . واالهـتمام بإقامـة عـامل مسـتدام، عـالوة عـلى تعزيـز معـارفهم               
 .يفضي، مع مرور الزمن، إىل إحداث تطور إجيايب داخل اتمعاتالشباب أن 

ويفسـح النشـاط الفضـائي اـال ملشـاركة مجـيع الـبلدان بصـورة مطـردة وبتضـافر مع                      -٢٨
 .أنشطة البلدان األخرى، وذلك بفضل دورته التطورية والتطبيقية الطويلة األجل

ضــائي يسـتلزم مقــدارا اســتثنائيا مــن  واعتـرب املشــاركون أن الــنجاح املطـرد للنشــاط الف   -٢٩
اجلهـود ويتطلـب تسـخري أفضل العقول والتداريب واملمارسات على الصعد كافة، مبا يف ذلك     

 .على مستوى التعليم العايل وما بعده

والحـظ املشـاركون أن دوائـر الفضـاء عـلى الصـعيد العـاملي واهليـئات املهتمة بالفضاء                    -٣٠
تائج الــثالث اآلنفــة الذكــر، وبالــتايل فقــد بذلــت جهــودا  تعــترف مــنذ وقــت طويــل بأمهــية النــ 

ملموسـة لنشـر البـيانات واملعلومات املستقاة من الفضاء واملتعلقة به على نطاق اتمع العاملي،        
 .وال سيما لدى املؤسسات التعليمية يف بلداا

 وبناء القدرات   وتسـلّم األمـم املـتحدة واالحتـاد الدويل للمالحة الفضائية بأمهية التعليم             -٣١
يف جمـال الفضـاء يف حتقيق عامل مستدام، وكل طرف منهما يقوم بتنفيذ أنشطة حمددة للنهوض          

ومـن بني   . ذيـن املـيدانني عـن طـريق املؤمتـرات وحلقـات العمـل وعـدد مـن املشـاريع احملـددة                     
عمل حلقـة ال األمـثلة عـلى ذلـك التوصـيات الـيت مـا زالـت أمهيـتها مسـتمرة والـيت اعـتمدت يف             

املشـتركة بـني األمـم املتحدة واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية حول التعليم وبناء القدرات يف                
جمـال تكنولوجـيا الفضـاء لصـاحل الـبلدان النامـية، مـع التشـديد عـلى االستشـعار عـن بعد، اليت                        

حلقة عمل اخلرباء بشأن ؛ و٢٠٠٣سـبتمرب  / أيلـول ٢٧ إىل  ٢٥عقـدت يف بـرميني، أملانـيا، مـن          
 باشــتراك بــني ٢٠٠٣مــارس /مــد اجلســور بــني الفضــاء والتعلــيم الــيت عقــدت بــباريس يف آذار 

ــية       ــلمالحة الفضــائية واألكادميــية الدول ــدويل ل ــية واالحتــاد ال اليونســكو وجامعــة الفضــاء الدول
اليت اعتمدهتا اجلمعية   (لـلمالحة الفضـائية؛ ونـتائج وتوصـيات فريق العمل املعين ببناء القدرات              

ــة ــام العام ــيف      ) ٢٠٠٤ يف ع ــث؛ وأنشــطة جلــنة التثق ــتائج اليونيســبيس الثال ــتابعة ن يف إطــار م
 .والتوعية يف جمال الفضاء التابعة لالحتاد الدويل للمالحة الفضائية
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ورغـم تلـك اجلهـود، فـإن انعـدام نظـام تطبـيقي مالئـم يف املـدارس، ابتداء باملدرسني،                 -٣٢
مية املعنية بوضع املناهج التعليمية، يشكّل عقبة       ولكـن باألحـرى على مستوى السلطات احلكو       

كـأداء حتــول دون القـيام عــلى نطـاق واســع بتنفــيذ بـرامج التعلــيم املـتعلقة بالفضــاء واســتخدام      
وتفـتقر نظـم التعلـيم الرمسـية وغـري الرمسـية يف العـامل للمناهج                . املعلومـات املسـتقاة مـن الفضـاء       

خدم املعلومـات املستمدة من الفضاء، واخلاصة بالفئات  التعليمـية املـتعلقة بالفضـاء أو الـيت تسـت         
 .العمرية اليت تكون يف سن التمدرس

والحظـت حلقـة العمـل ضـرورة تعزيـز التنسـيق بشـأن التعلـيم وتطويـر القدرات على                    -٣٣
 .األصعدة الدويل واإلقليمي والوطين واحمللي

 كما ليست مثة جهة     كمـا الحظـت أنـه لـيس هـنالك قـاعدة شـاملة للبيانات الفضائية                -٣٤
وديعـة لـلمعلومات املـتعلقة بأفضـل املمارسـات يف جمـال التعلـيم، يكـون قـد جـرى صوغها يف                       

 .شكل معايري موحدة تغدو متاحة على الصعيد الدويل

والحظـت حلقـة العمل أنه ما زال يتعني حتديد مصادر التمويل الالزمة لتطوير القدرة     -٣٥
 .رد الفضائية يف جمال التعليم، وااللتزام اعلى االستفادة بشكل تام من املوا

والحظــت أيضــا أن اهــتمام الطلــبة احلديــثي العهــد باجلامعــات والقــوى العاملــة بتتــبع    -٣٦
الفـرص املـتاحة يف جمـال الفضـاء يـتوقف بشـكل حاسـم عـلى مـدى إدراكهـم ملا هو متاح من                         

 .فرص مطردة الختيار مهنة يف هذا املضمار
  

   العملتوصيات حلقة -باء 
قامـت حلقـة العمـل يف ضوء املالحظات اآلنفة الذكر بصياغة توصيات عامة التباعها                -٣٧

مـن قـبل املشـاركني يف حلقـة العمـل، وكـذا مـن قـبل املؤسسات اليت يعملون فيها وغريها من                      
 :املنظمات اليت ميكن أن تساعد على تنفيذ التوصيات

  
  الشراكة والتنظيم -١ 

 :ل باختاذ اإلجراءات التالية لتعزيز الشراكة والتنظيمأوصت حلقة العم -٣٨

تشـجيع الكـيانات الفضـائية املسـؤولة على العمل سويا بشأن التعليم يف جمال                )أ( 
الفضـاء ومـن مث تشـجيع اسـتخدام عدد من اآلليات من مجلتها املراكز اإلقليمية لتدريس علوم                  

ة تطويـــر املعلومـــات املـــتعلقة بالفضـــاء وتكنولوجـــيا الفضـــاء املنتســـبة لألمـــم املـــتحدة، وزيـــاد
ومن األمثلة اجليدة على مثل     . واملعلومـات املسـتمدة مـن الفضـاء ونشـرها عـلى الـنطاق العاملي              
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ــة الفضــاء       ــتدريس علــوم الفضــاء الــذي قامــت بإنشــائه وكال تلــك املــبادرات الــس الــدويل ل
ــية و  الكــندية، و ــة الفضــاء األوروب ــية الستكشــا  وكال ــة اليابان ف الفضــاء اجلــوي وإدارة  الوكال

الواليــات املــتحدة األمريكــية الوطنــية لــلمالحة اجلويــة والفضــاء؛ وحمفــل آســيا واحملــيط اهلــادئ  
بــرنامج التعــلم والرصــد العاملــيني االقلــيمي لوكــاالت الفضــاء؛ ومؤمتــرات الفضــاء لألمريكــتني؛ و

لفضاء؛ وبرنامج التعليم ؛ وبـرامج مؤسسـة الفضـاء؛ ورابطة جامعات حبوث ا        (GLOBE)ملـنفعة البيـئة     
الفضـائي الـتابع لوكالـة الفضـاء األوروبـية؛ والـربنامج التعلـيمي عـن طـريق االستشـعار عن بعد التابع                       
لـلمعهد الوطـين لـبحوث الفضاء يف الربازيل؛ وبرنامج تبادل اخلربات يف جمال الفضاء التابع للمؤسسة            

 اهلندية لبحوث الفضاء؛

 املسؤولة على العمل مع السلطات التعليمية احمللية تشـجيع الكـيانات الفضائية     )ب( 
والوطنـية واإلقليمـية مـن أجـل التنسـيق بشـكل أفضـل واالستفادة من نظم املعلومات الفضائية                   

 بغية حتسني التجارب التعليمية للشباب يف خمتلف مستويات التعليم؛

ن أجل  تشـجيع األمـم املـتحدة ووكاالهتـا املتخصصة على مواصلة جهودها م             )ج( 
تعزيــز التعلــيم وتطويــر القــدرات يف جمــال الفضــاء عــلى الصــعيد العــاملي واملشــاركة يف تشــجيع 
ــتابعة هلــا، وال ســيما يف      ــتعاون الــدويل لــدى األوســاط ال ــيات ال نشــر املعلومــات الفضــائية وآل

 البلدان اليت تفتقر إىل قدرات متطورة يف جمال النشاط الفضائي؛

 بـني املراكـز اإلقليمـية لـتدريس علـوم وتكنولوجـيا       تشـجيع تنسـيق أكـرب فـيما     )د( 
الفضـاء املنتسـبة إىل األمـم املـتحدة والتنسـيق بشـأا وتوسـيع نطاقهـا وتعـدد الـبلدان املشاركة                      

 فيها؛

صـياغة وتنفـيذ بـرامج للتوعـية تشـجع على مشاركة املدرسني والسلطات يف                )ه( 
 عليمي؛تعزيز إدماج تدريس علوم الفضاء يف صميم النظام الت

تشـجيع اخلـرجيني الشـباب يف قطـاع الفضاء على املشاركة يف تبادل معارفهم        )و( 
 مع اجليل املقبل؛

 .التشجيع على مشاركة عاملية النطاق يف ملتقيات أسبوع الفضاء العاملي )ز( 
  

  التعليم واملوارد -٢ 
 :اردأوصت حلقة العمل باختاذ اإلجراءات التالية لتعزيز التعليم واملو -٣٩
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ــتراح أن يعمــل املشــاركون يف حلقــة العمــل مــع املــنظمات املناســبة حلــثّ      )أ(  اق
سـلطاهتم الوطنـية عـلى إنشاء آليات وعمليات حمددة إلدراج املعلومات الفضائية وكل الفوائد               
الـيت تـنطوي علـيها بالنسـبة للمجـتمع يف صـلب الـنظم التعليمية الوطنية، ووضع وتنفيذ خطط           

  الدوائر الفضائية على املساعدة يف حتقيق ذلك؛عمل حمددة لتشجيع

ــب شــؤون الفضــاء         )ب(  ــع مكت ــل م ــة العم ــل املشــاركون يف حلق ــتراح أن يعم اق
للمســؤولية إلنشــاء قــاعدة بــيانات ألفضـــل     ) مراكــز (اخلــارجي عــلى وضــع خطــة ومركــز      

 املمارسات من أجل تدريب املدرسني وإدماج موضوع الفضاء يف صميم النظام التعليمي؛

ــب شــؤون الفضــاء         )ج(  ــع مكت ــل م ــة العم ــل املشــاركون يف حلق ــتراح أن يعم اق
للمسـؤولية لـتوفري املعلومـات الفضائية وتعهُّدها        ) مراكـز (اخلـارجي عـلى وضـع خطـة ومركـز           

 وتوزيعها باان لألغراض التعليمية يف مناطقهم؛

تشـــجيع الكـــيانات املناســـبة عـــلى وضـــع خطـــط منوذجـــية إلدراج موضـــوع  )د( 
ومـن بني   . فضـاء يف جمـال التعلـيم بصـورة أوسـع عـلى كـال الصـعيدين الـرمسي وغـري الـرمسي                      ال

األمـثلة عـلى ذلـك، يتضـمن مـرفق هـذا الـتقرير قائمـة بعـدد مـن املشـاريع النموذجـية الناجحة                 
 وأفضل املمارسات اليت جرى عرضها يف حلقة العمل؛

ع عـلى حنـو فعال      تشـجيع اسـتحداث اهلـياكل األساسـية الضـرورية لالضـطال            )ه( 
 بالتعليم عن بعد حيثما دعت إىل ذلك احلاجة يف العامل؛

حتديـد وتتبع اآلليات الالزمة لتشجيع الشراكات بني القطاعني العام واخلاص             )و( 
 يف جمال دعم التعليم الفضائي؛

ــتدريس علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء املنتســبة لألمــم      )ز(  حــثّ املراكــز اإلقليمــية ل
لقــيام، بتنســيق مــع مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، بإضــفاء طــابع التضــافر     املــتحدة عــلى ا

والتناسـق عـلى جهودهـا التعليمـية اإلقليمـية، مـثل مـا يـتعلق منها باملواد واألساليب واألدوات                    
 .وتبادل هيئة التدريس وغري ذلك، لوضع برنامج تعليمي يتسم بتكامل حمكم

  
  بناء القدرات -٣ 

 :باختاذ اإلجراءات التالية لتعزيز بناء القدراتأوصت حلقة العمل  -٤٠

 تشجيع بناء قدرات البلدان النامية على املشاركة يف األنشطة الفضائية؛ )أ( 
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ــية والتركــيز عــلى      )ب(  ــناء القــدرات باالســتجابة لألولويــات الوطن ــية ب ــادة فعال زي
 تطبيق البيانات والدراية ذات الصلة بتكنولوجيا الفضاء يف الواقع؛

تشـجيع األمـم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة على التعاون مع املنظمات احمللية             )ج( 
يف جمـال إعـداد مـناهج دراسـية للتعلـيم والتدريب يف جمال الفضاء، ميكن تطبيقها على كل من           

 الصعيد اإلقليمي والوطين واحمللي؛

ن تنظــيم دورات دراســية مــتقدمة بشــأن تكنولوجــيات الفضــاء وتطبــيقاهتا مــ    )د( 
خـالل املراكـز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء املنتسبة لألمم املتحدة أو من خالل            

وحرصــا عــلى إتاحــة الــدورات الدراســية  . اجلامعــات احمللــية بالــتعاون مــع املــبادرات اإلقليمــية 
 للممارسـني احمللـيني على نطاق أوسع، ينبغي للمراكز اإلقليمية أن تبذل جهودا من أجل إقامة               
. صـالت أفضـل مـع اجلامعات أو املعاهد التقنية يف املنطقة إلتاحة مثل تلك الدورات الدراسية                

 وميكن كذلك دعم التدريب بواسطة تكنولوجيات التعلم اإللكتروين؛

اقـتراح أن يعمـل املشـاركون يف حلقـة العمـل مـع السـلطات الوطنية املختصة             )ه( 
ــبلدان ا     ــية داخــل ال ــن أجــل ســد الفجــوة الرقم ــك    م ــلم اإللكــتروين، وذل ــية ألغــراض التع لنام

 باستعمال اخلدمات املرتكزة على جمال الفضاء، حيثما لزم؛

تشـجيع تغطـية إعالمـية واسـعة، مـن خـالل أنشـطة التوعية اليت مت عرضها يف                   )و( 
 .حلقة العمل، وذلك من أجل زيادة فعالية دعم اجلمهور ومن مث الدعم احلكومي

  
  احلواشي 

مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض                      تقرير  )١(
، الفصل األول،     A.00.I.3)منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع       ( ١٩٩٩يوليه  / متوز٣٠‐١٩فيينا،   السلمية، 
 .١ القرار

 ).ط ) (د (٤٠٩الفصل الثاين، الفقرة      )٢(
 Corr.1 وA/59/20( والتصويبان  ٢٠مة، الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العا )٣(

 .٧١، الفقرة )2و
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  املرفق
 مشاريع منوذجية وأفضل املمارسات من أجل إدراج موضوع الفضاء  

  يف جمال التعليم
يـرد أدنـاه عـدد مـن املشـاريع النموذجـية وأفضل املمارسات من أجل إدراج موضوع                   

حلقــة العمــل املشــتركة بــني األمــم املــتحدة   جمــال التعلــيم، وقــد جــرى عرضــها يف  الفضــاء يف 
واالحتــاد الــدويل لــلمالحة الفضــائية بشــأن التعلــيم وبــناء القــدرات يف جمــال الفضــاء مــن أجــل   

أكـــتوبر / تشـــرين األول١٥ و١٤التنمـــية املســـتدامة، املعقـــودة بكيتاكيوشـــو، الـــيابان، يومـــي 
٢٠٠٥. 

 يف أملانـيا واملسـابقة اإلقليمـية إلطالق        ٢٠٠٣يخ النموذجـية لعـام      يعـد إطـالق الصـوار      -١
 يف الـيابان مـثالني جـيدين عـلى تشـجيع التعلـيم الفضـائي ونشر                 ٢٠٠٥الصـواريخ املائـية لعـام       

 الوعي من خالل توسيع نطاق االتصال بالطلبة واجتذاب التغطية اإلعالمية؛

ــوم وتكنولو  تقــوم امل -٢ ــتدريس عل جــيا الفضــاء املنتســبة لألمــم املــتحدة   راكــز اإلقليمــية ل
ــناول تلــك . عــلىحنو فعــال بــتوفري دورات دراســية يف مســتوى التعلــيم العــايل يف مــناطقها    وتت

الــدورات الدراســية مواضــيع االستشــعار عــن بعــد ونظــم املعلومــات اجلغرافــية؛ واالتصــاالت     
تدريس التعلم داخل  ويشمل ال . السـاتلية؛ واألرصـاد اجلويـة بواسـطة السـواتل؛ وعلـوم الفضـاء             

ومتثـيال ال حصـرا، حيـتفل املركـز اإلقليمي باهلند يف      . الفصـل وتنفـيذ املشـاريع عـلى حـد سـواء           
وقـام هـذا املركز مبفرده يف السنوات العشر         .  بالذكـرى السـنوية العاشـرة إلنشـائه        ٢٠٠٥عـام   

لبا آخر   طا ٢٦ طالـبا يف مـنطقة آسـيا واحملـيط اهلـادئ، فضـال عن                ٣٦٠األخـرية بـتدريس حنـو       
وبلـغ جممـوع بلـدان مـنطقة آسيا واحمليط اهلادئ اليت استفادت من التعليم        . مـن خـارج املـنطقة     

 مشروعا يف جمال التطبيقات ٣٥٠وعـالوة على التعلم داخل الفصل، مت تنفيذ زهاء        .  بلـدا  ٤٦
 .الفضائية

ام وميكــن أن تســاعد بعــثات التعلــيم الفضــائي إىل بلــدان مســتهدفة عــلى حفــز االهــتم  -٣
ــيم الفضــائي     ــتدامة للتعل ــربامج املس ــبني     . الوطــين بال ــل يف الفل ــيت عم ونظمــت اليونســكو حلق

. ، على التوايل، وتعتزم تنظيم عدد مزيد منها يف املستقبل         ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ونـيجرييا يف عـامي      
وحظيـت حلقتا العمل املذكورتان بدعم عدد خمتلف من املؤسسات الفضائية من خالل إتاحة              

 .كنولوجيا الفضاء لإلشراف على سري أنشطة حلقة العملخرباء علوم وت

وينـبغي أن يرتكـز نشـر املعلومـات الفضـائية على أساس الطلب لكفالة الرغبة يف تلك         -٤
ومــن األمــثلة اجلــيدة عــلى ذلــك قــيام مكتــب شــؤون الفضــاء . املعلومــات وبالــتايل اســتخدامها
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وتربعت إدارة الواليات املتحدة    . ارقةاخلـارجي بـتوزيع الصـور السـاتلية عـلى املستخدمني األف           
األمريكـية الوطنـية لـلمالحة اجلويـة والفضـاء لفـائدة مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي ببيانات                    

بالنسبة للسبعينات ) (الندسات(ثالثـة عقـود مسـتمدة مـن سـاتل استشـعار األراضـي عـن بعد                  
وقد . رقة بناء على الطلب، وذلك لتوزيعها على املستخدمني األفا)والتسـعينات والعقـد احلـايل    

 .وردت أصداء إجيابية بشأن هذا املشروع وأصبح حمط طلب شديد

وميكــن أن تضــطلع حلقــات العمــل واملؤمتــرات والــندوات اإلقليمــية بــدور أساســي يف   -٥
 برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائيةويقـوم  . حفـز اخلـربات والقـدرات معـا يف مـنطقة مـا          

 مـثل هـذه األنشـطة مـع البلدان املضيفة يف أفريقيا، وآسيا واحمليط اهلادئ،                باملشـاركة يف تنظـيم    
وجيـري االضـطالع بتقيـيمات دورية ملعرفة مدى         . وأمـريكا الالتينـية والـبحر الكاريـبـي سـنويا         

 .فعالية األنشطة بغية إدخال حتسينات عليها يف املستقبل

تعليمية أداة شديدة الفعالية يف     وميكـن أن تشـكل الـنظم السـاتلية املكرسـة لألغـراض ال              -٦
 وقد نفذت عدة بلدان بالفعل هذا النهج بنجاح؛. التعليم عن بعد

وتبشـر الـربامج السـاتلية الصـغرية الـيت جيري تنفيذها داخل البلدان النامية خبلق اهتمام                  -٧
 ملموس لدى معاهد التعليم العايل؛ 

أمـريكا الالتينـية، والـيت جيـري نشرها         وتشـكل جمموعـات املعلومـات املـتعلقة جبغرافـيا            -٨
بواسـطة األقـراص املدجمـة، آلـية ممـتازة لـتزويد املـدارس االبتدائـية والـثانوية باملعلومـات املتعلقة                     

 بكيفية استخدام تكنولوجيا الفضاء لتحسني احلياة وحتسني املعارف املتعلقة بالبيئة؛

تتـيحها عـدة مؤسسـات تربوية مصدرا    وتعـدُّ املـواد التعليمـية ومعيـنات الـتدريس الـيت            -٩
بـرنامج التعـلم والرصد العامليني ملنفعة       ويسـاهم   . ممـتازا لـلمعلومات السـتعماله مـن قـبل اآلخـرين           

ورابطـة جامعـات حبـوث الفضاء، وبرنامج التعليم يف         وبـرامج مؤسسـة الفضـاء،       ،  (GLOBE)البيـئة   
تعلـيم بواسـطة االستشــعار عـن بعـد الــتابع     جمـال الفضـاء الـتابع لوكالــة الفضـاء األوروبـية، وبــرنامج ال     

لـلمعهد الوطـين لـبحوث الفضاء يف الربازيل، وبرنامج تبادل اخلربات يف جمال الفضاء التابع للمؤسسة            
. اهلــندية لــبحوث الفضــاء يف توفــري املــواد للطلــبة عــلى الــنطاق العــاملي إلثــراء التعلــيم يف جمــال الفضــاء 

 .فضاء قاعدة بيانات خلطط دروس علوم الفضاءوعالوة على ذلك، توجد لدى مؤسسة ال
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