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مقدمة  أوالً � 

اخللفية واألهداف  ألف -

أيــدت اجلمعيــة العامــة يف قرارهــــا ٦٨/٥٤ املـــؤرخ  - ١
٦ كـــانون األول/ديســـمرب ١٩٩٩ القـــرار املعنـــون "األلفيـــــة 
الفضائية: إعالن فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشـرية"(1) الـذي 
اعتمده مؤمتر األمم املتحدة الثـالث املعـين باستكشـاف الفضـاء 
اخلـــارجي واســـتخدامه يف األغـــراض الســـلمية (اليونيســــبيس 
الثالث). وقد صـاغ اليونيسـبيس الثـالث إعـالن فيينـا باعتبـاره 
نــواة الســتراتيجية التصــدي للتحديــات العامليــة يف املســـتقبل. 
ويدعو قسم من تلك االستراتيجية إىل اختاذ اإلجراءات الالزمة 
إلنشاء آلية تشاورية، يف إطار جلنة استخدام الفضــاء اخلـارجي 
يف األغـراض السـلمية، لتيسـري املشـاركة املسـتمرة مـن جـــانب 
الشباب من مجيع أحناء العامل يف األنشطة التعاونيـة ذات الصلـة 

بالفضاء. 

ــاير ٢٠٠٠،  ويف تقريـره املـؤرخ ١٠ كـانون الثـاين/ين - ٢
واملوجــــه إىل اللجنــــة وجلنتــــها الفرعيــــة العلميــــــة والتقنيـــــة 
(A/AC.105/730) اقـترح خبـري األمـم املتحـدة املعـين بالتطبيقـــات 

الفضائية تنظيم سلسلة من الندوات لتشجيع مشاركة الشـباب 
يف األنشــطة الفضائيــة كقســم مــن برنــامج حلقــــات العمـــل 
والدورات التدريبية والندوات واملؤمترات الـيت ينظمـها برنـامج 
األمم املتحدة للتطبيقات الفضائيـة يف الفـترة ٢٠٠٠-٢٠٠٢. 
ويف تقريرها عن دورا الثالثة واألربعني، أيــدت اللجنـة تنظيـم 

سلسلة الندوات هذه(٢(. 

ويتضمن التقرير احلايل ملخصاً للعـروض واملناقشـات  - ٣
اليت جرت يف الندوة الثانية املشتركة بني األمم املتحدة والنمسا 
ـــاركة الشــباب يف  ووكالـة الفضـاء األوروبيـة حـول تعزيـز مش
األنشطة الفضائية، اليت انعقدت من ١٧ إىل ٢٠ أيلول/سبتمرب 
٢٠٠١ يف غراتس، النمسا. وقد انعقدت الندوة، وهي الثامنـة 
ـــس، كجــزء مــن أنشــطة  يف سلسـلة النـدوات املنظمـة يف غرات
برنـامج األمـم املتحـــدة للتطبيقــات الفضائيــة يف عــام ٢٠٠١، 
وشـــاركت يف رعايـــة النـــدوة وزارة اخلارجيـــة االحتاديـــــة يف 

النمسـا، وواليـا سـترييا، ومدينـة غراتـــس، ووزارة املواصــالت 
والتحديث والتكنولوجيا االحتادية يف النمسـا، ووكالـة الفضـاء 

األوروبية (اإليسا). 

وندوة ٢٠٠١ هي الثانية يف سلسلة الندوات السنوية  - ٤
املتعاقبـة الثـــالث الــيت تتنــاول موضــوع مشــاركة الشــباب يف 
األنشطة الفضائية. وقد أتاحت للشباب ملتقى إلبداء أفكارهم 
ورؤاهم الفريدة والتجديدية مـن أجـل جتسـيد بعـض توصيـات 
اليونيسبيس الثالث يف حقيقة واقعة. ويف الوقت ذات سـنحت 
الندوة فرصة للشباب ملناقشة األسلوب الـذي ينبغـي اتباعـه يف 
ــــب، ال ســـيما يف صفـــوف الشـــباب.  تنــاول التعليــم والتدري
وستستند الندوة الثالثة، اليت ستعقد أيضاً يف غراتـس، النمسـا، 

إىل نتائج ندوة ٢٠٠١. 

وكانت أهداف الندوة كما يلـي: (أ) مواصلـة تعزيـز  - ٥
مشاركة الشباب من مجيع أحنـاء العـامل يف األنشـطة الفضائيـة؛ 
(ب) استعراض التقدم احملرز يف تنفيذ املشـاريع واألنشـطة الـيت 
ـــد بعــض  اقـترحت يف النـدوة املعقـودة عـام ٢٠٠٠؛ (ج) حتدي
التوصيـات الـيت وردت يف إعـالن فيينـا(١) وتقريـر ملتقـى جيـــل 
الفضاء(٣( التابع لليونيسبيس الثالث لتنفيذها مـن جـانب أفرقـة 

الشباب. 

ويغطـــي التقريـــر احلـــايل خلفيـــة النـــدوة وأهدافــــها  - ٦
واملناقشــات الــيت أجريــت يف إطارهــــا واإلجـــراءات املتخـــذة 
والتوصيات اليت قدمـها املشـاركون. وأعـد التقريـر لتقدميـه إىل 
جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف دورا 
اخلامسة واألربعني، واللجنة الفرعية العلمية والتقنيـة يف دورـا 
التاسـعة والثالثـني يف ٢٠٠٢. وسـيعد مكتـب شـؤون الفضـــاء 
اخلارجي يف املوعد املناسب وقائع الندوة، مبا فيها قائمة بأمساء 

املشاركني. 

الربنامج  باء - 

ـــم املتحــدة واإليســا والبلــد املضيــف  ألقـى ممثلـو األم - ٧
بيانام إبان افتتاح الندوة. وقـدم الكلمـات الرئيسـية كـلّ مـن 
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بيريو مسينا، اإليسا، وكيلي سنوك، املنسقة املشاركة للمجلس 
ــــل الفضـــاء لدعـــم برنـــامج األمـــم املتحـــدة  االستشــاري جلي
للتطبيقات الفضائية. وتضمن الربنـامج جلسـات حـول التعليـم 
واألنشـطة الوصولـة؛ واملشـاريع واألنشـطة الـيت جيريـها الـــس 
االستشــاري جليــل الفضــاء؛ ومبــادرات الشــــباب اإلقليميـــة؛ 
ـــة ألفرقــة الشــباب العاملــة اإلقليميــة التابعــة  وجلسـات متزامن
للمجلـــس االستشـــاري؛ وبيولوجيـــا الفضـــــاء. ويف أعقــــاب 
العـروض الـيت قدمـها املتحدثـون املدعـوون وجلســـات األفرقــة 

العاملة أجريت مناقشات يف إطار أفرقة املناقشة. 

وقدمت عروض من قبـل ممثلـي اإليسـا، وجلنـة كينيـا  - ٨
ــــة  لالتصـــاالت، واملعـــهد الســـويدي لفيزيـــاء الفضـــاء، ونقاب
ـــة، ومركــز  كوزمـوس التعليميـة يف الواليـات املتحـدة األمريكي
غودارد للطريان الفضائي التابع لإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية 
والفضــاء يف الواليــــات املتحـــدة، ومكتـــب شـــؤون الفضـــاء 
ـــم املتحــدة، والــس االستشــاري جليــل  اخلـارجي التـابع لألم

الفضاء. 

جيم - احلضور 

وجهت األمم املتحدة، نيابة عن املشاركني يف رعايـة  - ٩
الندوة املذكورة، الدعـوة إىل البلـدان الناميـة لتسـمية عـدد مـن 
املرشحني املناسبني دون سـن ٣٥ عامـاً للمشـاركة يف النـدوة. 
واشــترط علــى املشــاركني املختــارين أن يكونــــوا مـــن محلـــة 
الشهادات اجلامعية أو من أصحـاب اخلـربات العمليـة املثبتـة يف 
أحـد اـاالت ذات الصلـة مبوضـوع االجتمـاع الشـامل. كمــا 
اشترط على املشاركني أن يكونـوا مـن العـاملني يف الـربامج أو 
املشاريع أو املؤسسات اليت تقدم التعليم واألنشطة الوصولة أو 
يف الشـركات ذات الصلـة باألنشـطة الفضائيـــة. وقبلــت أيضــاً 
مشاركة الطالب من غري محلة الشهادات اجلامعية أو اخلـربات 
املهنية، وذلك بشـرط مشـاركتهم مشـاركة فعالـة يف األنشـطة 
املتصلة بالفضاء يف بلدام األصليـة، أو مـن بـني املشـاركني يف 
الـس االستشـاري جليـل الفضـاء، أو ممـن شـــاركوا مشــاركة 
فعالة يف أعمال ملتقى جيل الفضاء الذي نظم أثناء اليونيسبيس 

الثالث. 

واسـتخدمت األمـــوال الــيت أفردــا حكومــة النمســا   -١٠
واإليســا يف تغطيــة مصروفــــات ســـفر املشـــاركني املختـــارين 

وإقامتهم. وبلغ جمموع املشاركني يف الندوة ٧٦ خبريًا. 

وحضـــر النـــدوة مشـــاركون مـــــن ٣٥ بلــــدًا هــــي   -١١
األرجنتــني، وأذربيجــان، واســتراليا، وأملانيــا، وأوزبكســــتان، 
ـــدي،  وإيطاليــا، وباكســتان، والــربازيل، وبنغالديــش، وبورون
وبولندا، وتايلند، وتركيا، واجلزائر، ومجهورية ترتانيا املتحـدة، 
ـــا،  واجلمهوريــة العربيــة الســورية، وجنــوب أفريقيــا، وروماني
وســري النكــا، وســوازيالند، والســــويد، وغانـــا، والفلبـــني، 
وفرتويال، وفيتنام، وكازاخسـتان، وكرواتيـا، وكنـدا، وكينيـا، 
وماليزيا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، 

والنمسا، وهولندا، والواليات املتحدة، واليونان. 

ملخص وقائع الندوة  ثانياً -
واألنشطة املوصى بإجرائها 

املالحظات واألنشطة املنفذة حىت اآلن واإلجنازات  ألف -

إن األشخاص الذين كان هلـم أعظـم األثـر يف العـامل،   -١٢
إجيابيـاً أكـان أم سـلبياً، مل يكونـوا بـالضرورة دائمـاً مـن أذكــى 
الناس أم أفضلهم تعليماً أم أكثرهم ثروة، وإمنا كانوا أشخاصاً 
من ذوي أشد االقتناعات وأعمقها. والصفة املشتركة اليت متيز 
ا املشاركون يف النـدوة، إىل جـانب كوـم شـباباً موهوبـني، 
هي اقتناعهم بالفائدة العميقة اليت سـيأيت ـا اسـتخدام الفضـاء 

يف األغراض السلمية لدوهلم وللعامل أمجع. 

ــــيت جـــرت يف النـــدوة علـــى  وركــزت املناقشــات ال  -١٣
مشاركة الشــباب يف األنشـطة الفضائيـة، مؤكـدة علـى القـدرة 
الكامنـة يف طاقـة الشـباب وموقعـهم كقيـاديي جيـل املســـتقبل. 
وشدد على أن الشباب، فيما يطلق عليـه اسـم "جيـل الفضـاء" 
هم واسطة إلحداث التغيري، وذلك مـا شـهدت عليـه بوضـوح 
نتـائج ملتقـى جيـل الفضـاء والنـدوة الســابقة الــيت انعقــدت يف 

غراتس، النمسا، عام ٢٠٠٠. 
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وقدمت للمشاركني صورة عامة واسعة عن اآلليـات   -١٤
واألنشـطة والـربامج الـيت ميكـن أن تفيـد الشـباب وأن يســهموا 
فيـها فيمـا يتعلـق بتسـخري الفضـاء لصـاحل البشـرية. ومـن بينـــها 

الس االستشاري وأنشطته املتعددة. 

وتشكل املبادرات اليت تركـز علـى التعليـم واألنشـطة   -١٥
الوصولـة عنـاصر أساسـية لـربامج تعزيـــز مشــاركة الشــباب يف 
األنشطة الفضائية. وكان التعليـم واألنشـطة الوصولـة احملوريـن 
ـــتان ١ و ٢، وموضوعــني ثــابتني  اللذيـن دارت حوهلمـا اجللس
علـى امتـداد فـترة النـــدوة. ونوقــش التعليــم مبفهومــه الواســع. 
وتباينت املواضيع اليت غطتها العروض واملناقشات بني الصــورة 
املتوسـعة ألنشـــطة الفضــاء يف نطــاق اتمــع واالســتفادة مــن 
طبيعتــها املتعــددة التخصصــات كســــياق لتدريـــس املواضيـــع 
التقليديـة بأسـلوب شـيق ويسـري الفـهم. وجـرى تـأكيد خــاص 
على كيفية استفادة البلدان النامية من التعليم كحجر زاويـة يف 

تطوير أنشطتها الفضائية. 

ويف اجللسة املتعلقة باملشاريع احلالية الـيت يضطلـع ـا  -١٦
الـس االستشـاري جليـل الفضـاء (اجللسـة ٣)، واجللسـة عـــن 
مبــادرات الشــباب اإلقليميــــة (اجللســـة ٤) شـــحذت أذهـــان 
املشـاركني مـن خـالل قصــص التجــارب الناجحــة والــدروس 
ـــب عليــها يف  املسـتمدة منـها وشـرح العقبـات الـيت جـرى التغل
متابعة اموعة الواسعة من األنشطة املعروضة. (ويرد ملخـص 
هذه األنشطة يف القسم ثالثـاً- بـاء أدنـاه). وأدرك املشـاركون 
أن املشاريع الدولية املتعددة اليت بادر فيها الـس االستشـاري 
أو توىل تشجيعها أدت إىل توسيع اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي 
يف األغراض السلمية. ولكنهم أدركوا أيضاً وجود الكثـري مـن 

التحديات اليت ما زالت قائمة. 

وتوزع املشاركون، الذين حضر بعضهم ملتقى جيل  -١٧
الفضاء أثناء انعقاد اليونيسبيس الثـالث ونـدوة عـام ٢٠٠٠ يف 
غراتـس، النمســـا، يف أفرقــة عاملــة تشــكلت حســب املنــاطق 
اجلغرافيـــة يف اجللســـتني ٥ و ٦. وقـــام املشـــاركون بتحليـــــل 
التوصيـات الـــيت وردت يف إعــالن فيينــا وتقريــر ملتقــى جيــل 
الفضاء. وحددت األفرقة العاملة املسائل ذات األمهية ملناطقها، 

واقترحت عــددًا مـن املشـاريع الـيت مـن شـأا أن تسـاعد علـى 
ــــد الـــس  تنفيــذ بعــض التوصيــات يف عــام ٢٠٠٢. وقــد أي
االستشاري رمسياً هذه املشاريع، مبا فيها عدد من املشاريع اليت 
شرع فيها يف عام ٢٠٠٠. وعرضـت املشـاريع اإلقليميـة علـى 
مجيع املشاركني يف النـدوة أثنـاء اجللسـة اخلتاميـة (ويـرد شـرح 

تلك املشاريع واألنشطة يف القسم ثالثاً � دال أدناه). 

وعلــى امتــداد فــترة النــــدوة، مل يغـــب عـــن أذهـــان  -١٨
املشــاركني املراحــل املتباينــة الــيت بلغتــــها بلداـــم يف تطويـــر 
أنشطتها الفضائية. فبينما تتمكن بعض البلدان من استكشـاف 
املنظومة الشمسية، تركز بلدان أخرى علـى ميـادين معينـة مـن 
األنشطة الفضائية. وما زال يتعني على بلدان أخـرى أن تطـور 
مستوى هاماً من النشاط يف هذا امليدان. فضالً عن ذلك، فمن 
بني األولويات األساسية للعديد من البلدان النامية إنشـاء البنيـة 
التحتية الالزمة لتكنولوجيـا االتصـاالت واملعلومـات. وللتعليـم 
ــــة متســـاوية جلميـــع البلـــدان،  والتوعيــة يف هــذا الســياق أمهي
وميكنهما أن يشكال نقطة تركيز مشتركة لألنشطة التعاونية. 

وجرى بصورة رمسية إنشاء فريقـني مـن الشـباب مهـا  -١٩
ـــة  التـآلف األفريقـي مـن أجـل الفضـاء ورابطـة الواليـات التركي
للفضـاء، وأيـد إنشـاءمها الـــس االستشــاري ومكتــب األمــم 

املتحدة لشؤون الفضاء اخلارجي أثناء انعقاد الندوة. 

اإلجراءات املوصى باختاذها  باء -

أسفرت مناقشات األفرقة العاملة عن اقتراح عدد من  -٢٠
ـــاه). وأوصــت النــدوة  املشـاريع (انظـر القسـم ثالثـا � دال أدن
األفرقة اإلقليمية بإنشاء أفرقة عاملة حمليـة لتتـوىل وضـع خطـط 
عمل تنفيذ املشاريع وتقدمي التقارير عن التقدم احملرز إىل نـدوة 
ــــك يســـتلزم  عــام ٢٠٠٢. وأشــارت النــدوة إىل أن جنــاح ذل
وصول األفرقة إىل وسائل االتصال وحصوهلا على بعض املبالغ 

التمويلية. 

وطلب املشاركون من الـس االستشـاري أن يـوزع  -٢١
قائمة بأمساء ممثليه القطريني واإلقليميـني، وأن يقـدم املزيـد مـن 
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التوجيـه والدعـم إىل األفرقـة اإلقليميـة. وجـرى االتفـــاق أيضــاً 
ــــدمي رســـائل حتـــدد املمثلـــني اإلقليميـــني  علــى احلاجــة إىل تق
ووظائفهم يف إطار الس االستشاري من أجل تيسري األنشطة 
الوصولـة وسـائر األعمـال الفنيـة األخـرى. وقـد وافـــق مكتــب 
شؤون الفضاء اخلارجي والس االستشاري على تقـدمي تلـك 

الرسائل. 

وطلب املشاركون كذلك من الس االستشاري أن  -٢٢
يواصل تعزيز مشاركة الشباب، وبصـف خاصـة الشـابات، يف 
األنشـطة الفضائيـة وأن يعمـل علـى إشـــراك البلــدان الناميــة يف 

أنشطة الس على أساس األولوية. 

ثالثاً -  العروض واملناقشات 

قـدم متحدثـــان رئيســيان موضــوع النــدوة الشــامل،  -٢٣
وعرضا آراء الشباب واملؤسسات التعليمية، وأوضحـا أهـداف 
الندوة إىل جانب اهلجمات اإلرهابية الـيت وقعـت يف الواليـات 
املتحدة. وركزا على االعتماد املتبادل الدائم التوسع بني البشر 
وعلى الرؤية اليت مفادها أن األرض هي موطن مشترك جلميـع 
الشعوب. ودعي القادة واملسؤولون احلاليون ويف املسـتقبل إىل 
اتبـــاع منـــوذج قيـــادي جديـــد يســـتند إىل مبـــادئ التواضــــع 
واالســتقامة واإلخــالص مــن أجــل وحــــدة مجيـــع الشـــعوب 
وضتـها، األمـر الـذي يضـع مجيـع األنشـطة يف سـياق عـــاملي، 

ويستلزم إيالء أمهية قصوى للمصاحل العاملية. 

ألف � التعليم واألنشطة الوصولة (اجللستان ١ و ٢) 

قدمـت اجللسـة اخلاصـة بـالتعليم واألنشـــطة الوصولــة  -٢٤
صـورة شـاملة عـن اجلـهود الـيت يبذهلـــا األفــراد واملنظمــات يف 
الوقـت احلـاضر مـن أجـل زيـادة الوعـــي العــام، وذلــك بصفــة 
خاصة عن طريق النظم التربوية، وكذلك عـن طريـق األنشـطة 

التربوية الالمنهجية املخططة للشباب. 

وبيـن فرانسـيس وانغوسـي مـن كينيـا الصعوبـات الـيت  -٢٥
تواجهــها أفريقيــا والــدور الــذي ميكــن لتكنولوجيــــا الفضـــاء 
والشباب االضطالع به من أجـل معاجلتـها. وقـال إن أفريقيـا، 

فيما لو استطاعت دمج التكنولوجيات ذات الصلة بالفضاء مع 
تكنولوجياا احمللية من أجل العثور على حلول مســتدامة، فـإن 
استخدام الفضاء سيصبح أمرًا ذا أمهية حيوية للقارة األفريقيـة. 
وهنـاك عـدة سـبل للتصـدي للتحديـات املرافقـة لذلـــك، وهــي 
ـــات؛  تتضمــن توســيع إمكانيــة الوصــول إىل شــىت التكنولوجي
وزيــادة التفــاعل الــدويل؛ وتطويــر ملتقيــات الشــــباب احملليـــة 
واإلقليمية؛ وتعزيز شبكات االتصـال احملليـة. ويف هـذا السـياق 
متثل جهود التعليم واألنشطة الوصولة عناصر أساسية لتحسـني 

قدرات أفريقيا على حل مشاكلها. 

وعــرض اخلبــري املعــين بالتطبيقــات الفضائيــة أنشـــطة  -٢٦
التعليـم والتدريـب الـيت جتـري يف إطـار برنـامج األمـــم املتحــدة 
للتطبيقـات الفضائيـة. وقـال أن جـهود الربنـامج توجـهت حنـــو 
حتسني قدرة البلدان النامية على استخدام تكنولوجيا الفضاء يف 
األغراض اإلمنائية. وينظم الربنامج دورات تدريبية قصرية األمد 
للتقنيـــني، وحلقـــات عمـــل لتوعيـــة اإلداريـــــني واملســــؤولني 
ـــامج  بالتطبيقـات اخلاصـة لتكنولوجيـا الفضـاء. كمـا يعـزز الربن
التعليم الطويل األمـد عـن طريـق املنـح الدراسـية يف مؤسسـات 
الفضـاء وعـن طريـق املراكـز اإلقليميـة املعنيـة بـالتعليم يف جمـــال 
الفضــاء والتكنولوجيــا، املنتســبة إىل منظومــة األمــم املتحـــدة. 
وتعمل هذه املراكز بنجاح يف املغرب ونيجرييا واهلند، وجيـري 
تأسيس مراكــز أخـرى مماثلـة يف األردن والـربازيل واملكسـيك. 
كما تأسست أيضاً شبكة مـن مؤسسـات التعليـم والبحـث يف 
جمال علوم وتكنولوجيـا الفضـاء يف أوروبـا الوسـطى والشـرقية 

وجنوب شرقي أوروبا وذلك برعاية الربنامج. 

ـــن اإليســا العديــد مــن  وشـرح السـيد بيـريو مسـينا م -٢٧
أنشطة وفرص التعليم والوصول البعيد املدى اليت تتيحها اإليسا 

ـــــرد اإليســــا  للشـــباب األوروبيـــني. وكسياســـة أساســـية، تف
١ يف املائة من ميزانيتها للتعليم واألنشـطة الوصولـة. ويتجسـد 
هذا االلتزام يف عدد كبري مـن األنشـطة التعليميـة للشـباب الـيت 
ترعاهـا اإليسـا، والـيت تتضمـن صفحـات مكرسـة علـى شــبكة 
ويب ونشرات تعليمية وإمكانيات إجراء التجارب يف الطـريان 
الدوراين. ودف اإليسا من خالل هذه الربامج حفز الشـباب 
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ـــوى  املوهوبـني وإثـارة محاسـهم، ممـا يـؤدي بـدوره إىل تعزيـز ق
العمل يف جمال الفضاء يف أوروبا. ومعظم هذه الربامج مكـرس 

لألوروبيني فقط. 

وقدمـت السـيدة نينـــا فــون كروسنســترينا (الســويد)  -٢٨
فكـرة عـن أهـداف جممـع كريونـا للفضـاء، وهـو معـهد حبــوث 
ـــراء البحــوث األساســية يف جمــال  سـويدي حكومـي يتـوىل إج
فيزياء الفضاء. وامع مؤسسة فريـدة مـن نوعـها، فـهو جيـري 
حبوثاً فضائية متقدمـة يف بيئـة بريـة تتـاح فيـها مشـاهدة ظـاهرة 
الشفق القطيب الشمايل يف اجلزء األعظم من السنة. وامع هو 
أكثر من معهد حبوث عادي، وله شبكة فعالـة مـن العقـود مـع 
ــــن الشـــركات وبرامـــج التعليـــم الوصولـــة واملصـــانع  عــدد م
واتمعات احمللية واملؤسسات السياحية. ومع كل ما جيري يف 
امع، تتاح للطالب فرصـاً فريـدة للعمـل بتعـاون تفـاعلي مـع 
مهنيي الفضاء. ويشارك كل طـالب مـن طـالب امـع إمـا يف 
مشروع ساتلي أو يف مشروع ملنطـاد الغـالف اجلـوي. ويقـوم 
امع بأنشطة وصولة تتضمن تنظيم مسابقات وطنية للطـالب 

وإعداد التنبؤات اخلاصة بظواهر الشفق القطيب. 

الس االستشاري جليل الفضاء ومشاريعه  باء -
(اجللسة ٣) 

ـــائج والتقــدم  عرضـت علـى املشـاركني يف النـدوة النت -٢٩
احملرز يف إطار بعض أنشـطة الـس االستشـاري جليـل الفضـاء 

ومشاريعه اليت جرت املبادرة فيها نتيجة لندوة عام ٢٠٠٠. 

وقدم انسيغول بوالت (تركيا) عرضاً تناول التدهـور  -٣٠
البيئـــي النـــاتج عــــن زوال الغابــــات يف بورونــــدي وتطبيــــق 
االستشـعار عـن بعـد يف مواجهـة هـذه املشـكلة. وقـال أن هــذا 
املشروع األقاليمي حظى بدعم شـديد مـن حكومـة بورونـدي 
ووكالة الفضاء الكندية وهيئات اتمع احمللي. ومل يقتصر هذا 
املشروع على حتقيق فوائد بيئية، وإمنا شكّل أيضاً مثـاالً عـامالً 
على االستفادة الفعالة من تكنولوجيا الفضاء يف البلدان النامية، 
مع إتاحة التعليم واإلهلـام للشـباب احملليـني. ومـن بـني العوامـل 
األساسية اليت ساعدت على إجناح املشروع مشـاركة الشـباب 

ــــني علـــى مجيـــع  مــن عــدة قــارات إىل جــانب الســكان احمللي
األصعدة. وسيواصل تنفيذ املشروع يف عام ٢٠٠٢. 

وقدم جورج وايتسايد (الواليات املتحدة) معلومـات  -٣١
عـن "ليلـة يـوري"، وهـو مشـروع فضـائي عـــاملي بعيــد مــدى 
الوصـول واحتفـال شـامل للبشـرية. وقـابل تنــوع االحتفــاالت 
ـــوري تنــوع يف املشــاركني فيــها، حيــث مشلــت تلــك  بليلـة ي
االحتفـــاالت حفـــالت للرقـــــص حضرهــــا ١٥٠٠ شــــخص 
ومؤمتــرات تتعلــق بالفضــاء اســــتغرقت ثالثـــة أيـــام. وجـــرى 
االحتفال بليلة يوري يف ٦٤ مدينة مـن ٢٩ بلـدًا. وقُـدر عـدد 
األشخاص الذي حضروا أنشـطة ليلـة يـوري بنحـو ١٠ ٠٠٠ 
شخص، كما قُدر بأن التغطية اإلعالمية الواسـعة هلـذا احلـدث 
أتيحت لزهاء ٢٥ مليون شخص. كما متكنت ليلة يوري مـن 
حشد مبلغ ٣٠ ٠٠٠ دوالر لتغطية التكاليف املباشــرة ولدعـم 

أعمال خريية دولية منتقاة. 

وحتدث كيفن هاند (الواليـات املتحـدة) عـن أنشـطة  -٣٢
منظمة كوزموس التعليمية واملشروع املعنون "حتـت السـموات 
ـــة  األفريقيــة" الــذي تضمــن رحلــة شــاركت فيــها فرقــة دولي
للشباب من ثالثة عشر بلدًا من مخس قارات وامتـدت الرحلـة 
من جوهانسبورغ إىل نـريويب واسـتغرقت ٤٠ يومـاً يف صيـف 
٢٠٠١. وزارت الفرقــة مخســة بلــدان، وبلغــت ٣٤ مدرســـة 
يقدم فيها إىل ٤٠٠٠ طالب تعليم يتناول جمموعة من املواضيع 
ــــاريخ والثقافـــة. وكـــان  الفضائيــة تشــمل علــوم الفضــاء والت
ـــار محــاس  املشـروع مثـاالً بـارزًا علـى التعـاون الـدويل الـذي أث
الشباب األفريقي ومشاركتهم وقدرام. وكان من أبرز معامل 
البعثة مؤمتر استغرق ثالثة أيام وتصادف انعقـاده مـع كسـوف 
مشســي، وشــارك مكتــب شــؤون الفضــــاء يف ذلـــك املؤمتـــر. 
وسيكرر تنظيم هذا املشروع يف سنة ٢٠٠٢ مع النية بتوسيعه 

ليشمل آسيا والعامل أمجع فيما بعد. 

وقدم ستيوارت جيل (أستراليا) عرضاً أعـد مبشـاركة  -٣٣
جيمــس مــودي (أســتراليا) عــن رابطــة الطــالب األســـتراليني 
للفضاء، ومؤمتر مستقبل الفضـاء ٢٠٠٠ الـذي نظمتـه الرابطـة 
وانعقد أثناء األسبوع العاملي للفضاء، حيـث اجتـذب مـا يزيـد 
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عن ٢٠٠ من الطالب اجلامعيني األستراليني واملهنيني الشباب. 
وأتـاح املؤمتـر للشـباب األسـترايل ملتقـى للتعـرف علـى أنشــطة 
الفضـاء الـيت تضطلـع ـا أسـتراليا، واحلصـول علـى إمكانيـــات 
الربـط الشـبكي والوصـول إىل جمتمـع الفضـــاء الــدويل. وكــان 
موضــوع املؤمتــر "التعليــم والتعــاون � بنــاء صناعــــة فضائيـــة 
مستدامة"، ومتثل الناتج الرئيسي للمؤمتر بإصدار ميثاق الشباب 
للفضاء، الذي يعكس رؤى الشباب بشـأن األنشـطة الفضائيـة 
األسترالية. وقد عرض امليثاق على احلكومـة األسـترالية وتلقـى 
منـها ترحيبـاً إجيابيـاً. كمـا عقـد باالرتبـــاط مــع املؤمتــر ملتقــى 
تربوي ساعد على حفز نشاط كبري يف إطار التعليـم األسـترايل 
ــون  يف جمـال الفضـاء، وأدى إىل ختصيـص منحـة مببلـغ ٦,٤ ملي
ــــم الفضـــائي يف فكتوريـــا،  دوالر أســترايل لبنــاء مركــز للتعلي
وإدراج منــهج عــن الفضــــاء يف مبـــادرة كويـــرتالند التربويـــة 
املعروفة باسم "نيوبيسكس". وسيجري يف سنة ٢٠٠٠ تنظيـم 
مؤمتـر ثـان عـن مسـتقبل الفضـاء، وســـريكز هــذا املؤمتــر علــى 
ـــيا  التجديـد والتنميـة، وسـيمتد إىل بلـدان أخـرى يف منطقـة آس

واحمليط اهلادئ. 

وقـدم ألنســـون دي بورتــويل (الــربازيل) عرضــاً عــن  -٣٤
النشاط املعنون "سبيس" شرح فيه األنشطة اليت نفـذت لصـاحل 
الشباب يف الربازيل. وقد انبثق مفهوم سبيس عن ملتقـى جيـل 
الفضاء الذي انعقد يف أثنــاء اليونيسـبيس الثـالث سـنة ١٩٩٩. 
ـــوم  واســتهدف هــذا النشــاط تعريــف الطــالب املوهوبــني بعل
الفضاء وتكنولوجياته عن طريق إتاحة مشاريع مثـرية للتحـدي 
تقـوم ـا أفرقـة الشـباب وجـرى التـــأكيد بصفــة خاصــة علــى 
عرض هذه املشـاريع علـى اجلمـهور. وتضمنـت املشـاريع الـيت 
اسـتكملت بنـاء صواريـخ جتريبيـة وسـاتل "يونوســـات األول"، 
الذي بناه الطالب مبشاركة اتمع، وسيقوم هذا الساتل ببـث 
أول صوت برازيلي يف الفضـاء. وكـان ينتظـر أن تعـرض هـذه 
املشـاريع أمـام مؤمتـر االحتـــاد الــدويل للمالحــة الفلكيــة الثــاين 
واخلمسني، املنعقد يف تولـوز، فرنسـا يف تشـرين األول/أكتوبـر 

 .٢٠٠١

وأعد غرينوت غرومير (النمسا) عرضاً مبشاركة مارك  -٣٥
دجيميــك (كنــدا) تنـــاول مشـــروع "املنـــهج العـــاملي للتعليـــم 
الفضائي" التابع للمجلس االستشاري جليـل الفضـاء. ويـهدف 
هـذا املشـروع إىل إعـداد منـهج دراسـي فضـائي عـــاملي موجــه 
لتالميذ املدارس االبتدائية والثانوية واملستوى التعليمي الثـالث. 
وسيستجيب املنهج ملبادرات األمم املتحدة التعليمية اليت ترمـي 
إىل إدراج علوم وتكنولوجيا الفضاء يف النظم التعليمية يف مجيع 
البلــدان. وكــانت املبـــادرة األخـــرى للمجلـــس االستشـــاري 
املشروع الطموح املعنون "الفـهرس العـاملي للتعليـم الفضـائي". 
ـــة للتعليــم  الـذي سـيؤدي إىل إنتـاج دليـل موحـد للمـواد الكائن
الفضـائي مـن أجـل تيســـري احلصــول عليــها. وجــرت كذلــك 
ـــا فيــها  مناقشـة عـدد مـن الـربامج الدوليـة الرياديـة األخـرى، مب

تنظيم حدث أثناء األسبوع العاملي للفضاء. 

مبادرات الشباب اإلقليمية (اجللسة ٤)  جيم -

قــدم باتريســيو فيغــرييدو (األرجنتــني)، وهــــو أحـــد  -٣٦
مؤسسي رابطة أمريكا الالتينية للفضاء يف نـدوة غراتـس لسـنة 
٢٠٠٠، صــورة شــاملة عــن أنشــطة الرابطــة، حيــث تعمــــل 
ـــغ عمرهــا عامــاً واحــدًا، كمركــز لالتصــال  الرابطـة، الـيت يبل
اإلقليمـي يتيـح للشـباب فـرص زيـادة وعيـهم بالفضـاء بصـــورة 
عامــة، عــن طريــق التعــاون يف مشــاريع مشــــتركة، والتعليـــم 
واألنشــطة الوصولــة. وتضمــــن املشـــروع واألنشـــطة إعـــداد 
مشـــروع لصفحـــة ويـــب، وجتـــارب يف ميـــدان الصواريــــخ، 

ودراسات دميوغرافية، وأنشطة الزراعة املائية املؤمتتة. 

وتقاسـم ويـل مارشـال (اململكـــة املتحــدة) خربتــه يف  -٣٧
تأليف فريق استشارة وطين للشباب ليعمل بالتعاون مع جملـس 
الفضاء الربيطاين الوطـين. واقـترح بعـض األسـاليب الـيت متكّـن 
الشـباب مـن التأثـري، مـن األسـفل إىل األعلـــى، علــى السياســة 
احلكومية واإلسهام فيـها. وشـجع املشـاركون يف النـدوة علـى 
حبـث هـذه اإلمكانيـات يف بلداـم األصليـة، فإجيـاد العالقــات، 
علـى سـبيل املثـال، يـؤدي إىل زيـادة وعـــي املســؤولني احملليــني 
ـــدون يــد املســاعدة يف تنفيــذ  وتعزيـز جـهود الشـباب الذيـن مي
توصيات اليونيسبيس الثـالث وملتقـى جيـل الفضـاء. واخلطـوة 
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املنطقية التالية هي العمل على الصعيد اإلقليمـي، وذلـك يعـين، 
يف حالة أوروبا، االتصال باإليسا. 

واقترح أثناء املناقشة اليت تلت ذلك أن يتعاون الس  -٣٨
االستشاري مع سائر األفرقة االستشـارية للشـباب (منـها علـى 
سبيل املثال الس االستشـاري للشـباب التـابع لربنـامج األمـم 

املتحدة للبيئة) من أجل بناء التداؤب يف أنشطة الشباب. 

وقدم أسانيت فوستر (غانا) عرضاً عـن برامـج مبـادرة  -٣٩
الشباب األفريقي يف الفضاء اليت انبثقت عن جناح اليونيسـبيس 
الثالث يف حفز العامل، وخاصـة العـامل األفريقـي، علـى تشـجيع 
االسـتفادة مـن التطبيقـات الفضائيـة. وـدف هـذه الــربامج إىل 
إجيـاد التعليـم الفضـائي وتشـجيعه، ممـا سـيدعم التنميـة البشــرية 
املستدامة ويضاعف فرص تطبيق األنشطة الفضائية يف أفريقيـا. 
وتواجه أفريقيا صعوبات عديدة علـى رأسـها قلـة الوعـي العـام 
واحلكومي بقدرات تكنولوجيا الفضاء علـى تزويـد املسـؤولني 
باملعلومات، وتتعقد مشكلة قلة الوعي بعدم وجـود بـىن حتتيـة، 
ال سيما يف جمال تكنولوجيا املعلومات لنشـر تلـك املعلومـات. 
وهــذه الصعوبــات هــي الــيت حتــدد أهــــداف فريـــق الشـــباب 
األفريقــي. وحتقيــق هــذه األهــداف يســتلزم تطويــر عالقـــات 
التعـاون مـع جمتمـع الفضـاء الـدويل، وهـو يلـتزم بصفـة خاصـــة 
ـــة يــوري،  بـترويج أنشـطة مثـل األسـبوع العـاملي للفضـاء، وليل
وشىت مشاريع الوصول البعيد املدى للشباب اليت تثري احلمـاس 
واالهتمام. وتضمنت اإلجراءات اخلاصة األخرى تطوير مؤمتر 
إقليمـي ريـادي للشـباب، وأنشـطة حمتملـة أخــرى أثنــاء مؤمتــر 

الفضاء العاملي لعام ٢٠٠٠. 

وقدم عمران جميد (باكستان) عرضاً ملشاركة الشباب  -٤٠
ومـهنيي الفضـاء يف غـريب آسـيا يف مشـروع "خـــاال" ويــهدف 
املشروع إىل حفز املخططني اإلقليميني والشباب علـى العمـل، 
ـــاء شــبكة ذكيــة مــن الشــباب امللــهمني. وتتضمــن  وذلـك لبن
ــــها بواســـطة تطبيـــق تكنولوجيـــات  املشــاكل الــيت ينتظــر حلّ
ــــط  االستشـــعار عـــن بعـــد مشـــكليت زوال الغابـــات والتخطي
ـــج التعليــم  احلضـري. وتشـمل األنشـطة يف هـذه اـاالت تروي
للجميـع والتوعيـة. واسـتهدف املشـروع أيضـاً نشـر املعلومــات 

عـن أنشـطة الفريـــق العــامل للشــباب املســلمني، الــذي يتــوىل 
الترويج ألنشطة الس االستشاري جليل الفضاء، وليلة يوري، 

وتنظيم أنشطة األسبوع العاملي للفضاء يف باكستان. 

وقــدم ايلشــني بابــايف (أذربيجــان) معلومــات عـــن  -٤١
وكالـة أذربيجـان الوطنيـة اجلويـة الفضائيـة، الـيت تشـمل مخــس 
منشـآت علميـة وتكنولوجيـة، باإلضافـة إىل عـدد مـن املراصـــد 
الفلكيـة وغريهـا مـن املنظمـات ذات الصلـة بالفضـــاء. ويعمــل 
أربعـة عشـــر شــاباً حاليــاً بنشــاط يف الفــرع احمللــي للمجلــس 
االستشاري جليل الفضاء. ويهدف نشاطهم إىل جتسيد قدرات 
الشباب الكائنة عن طريق تزويدهم بـأهداف فضائيـة لتنفيذهـا 
ـــى  يف املسـتقبل القريـب. ومشلـت إجنـازات الفريـق احلصـول عل
تغطية صحافية واسعة وإتاحة فرص العمل للشباب املوهوبـني. 
وتتضمـن اخلطـوات املقبلـة إقامـة اتصـاالت مـع شـىت وكــاالت 

الفضاء الدولية. 

وركز عرض قدمه أربعـة مشـاركني علـى كاسـيويب،  -٤٢
وهو أحد مشروعني تصميميـني لـدورة صيـف ٢٠٠١ جلامعـة 
الفضاء الدولية. وقـد طـور هـذا املشـروع كسـاتل بيئـي يركـز 
على أوروبا للتحقق من االلـتزام بـربوتوكول كيوتـو، وخاصـة 
يف جمال غازات الدفيئة اليت تؤثر على تغير املناخ العـاملي. وقـد 
خطط إلطالق الســاتل يف عـام ٢٠٠٥ وسـيقوم برصـد القـارة 
األوروبية بأكملها. ويتوقع أن تساعد بعثة الساتل على توسيع 
املعرفـــة بشـــــأن االبتعاثــــات األحيائيــــة، وحتســــني مســــتوى 

التكنولوجيا، ورصد االلتزام بربوتوكول كيوتو. 

أفرقة الشباب العاملة اإلقليمية (اجللستان ٥ و ٦)  دال -

ــــدوة الجتماعـــات األفرقـــة  كــرس اليــوم الثــالث للن -٤٣
اإلقليميـة. وصـاغت األفرقـة يف تلـك االجتماعـــات مقترحــات 
ملبادرات عملية تستهدف تنفيـذ توصيـات اليونيسـبيس الثـالث 
وملتقــى جيــل الفضــاء، كمــا اقــترحت عــددًا مــن األنشــــطة 
األخرى. وكما أشري إليه يف الفقرة ٢٠ أعاله، ستتوىل األفرقة 
اإلقليمية بعد اختتام الندوة وضع خطط العمل لكل اقتراح من 
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تلك االقتراحات. وترد فيما يلي عناوين املشاريع وبيانات بعثة 
كل فريق من األفرقة اإلقليمية. 

أمريكا الالتينية 

فيما يلي مشاريع الفريق اإلقليمي ألمريكا الالتينية:  -٤٤

رابطة أمريكا الالتينيـة للفضـاء: وضـع اسـتراتيجية  (أ)
ملواصلـة تنميـة الرابطـة والتطبيـق، عـــن طريــق ذلــك، إلحــدى 
توصيـــات ملتقـــــى جيــــل الفضــــاء بشــــأن رؤيــــة املســــتقبل 

(A/CONF.184/L.14)؛ 

موقع ويب لرابطة أمريكا الالتينية للفضاء: توسيع  (ب)
موقع ويب للرابطة للعمل كمصدر للمعلومات، وإتاحة مركز 

لالتصال وتيسريه ما بني مواطين أمريكا الالتينية؛ 

مدرسة الفضاء األمريكية الالتينيـة: وضـع برنـامج  (ج)
لتدريــس املعلمـــني والطـــالب علـــوم الفضـــاء وتكنولوجياتـــه 
وتطبيقاــا الســلمية. ونشــر املعلومــات، وإعــــداد املدرســـني، 

وإتاحة الفرص التعليمية ملواطين أمريكا الالتينية. 

آسيا واحمليط اهلادئ وغريب آسيا 

فيمـا يلـي مشـــاريع الفريــق اإلقليمــي آلســيا واحمليــط  -٤٥
اهلادئ وغريب آسيا: 

صنـدوق إقليمـي للتعليـم: تأسـيس صنـدوق لدعــم  (أ)
جوائز الفضاء وتعزيـز الـربامج التعليميـة يف جمـال الفضـاء علـى 
املسـتويني اإلقليمـي والعـاملي. كمـــا ســيمول الصنــدوق أيضــاً 

مدرسة الفضاء اإلقليمية املقترحة؛ 

كتيب فلسفة الفضاء: إعداد كتيب متعدد اللغات  (ب)
من أجل تعزيز رؤية الشباب وإذكاء وعي احلكومات الوطنيـة 
وعامة الناس بالفضاء وتعزيز الروابط الثقافية. وستشرف علـى 

هذا العمل جلنة معنوية وأخالقية مشتركة بني األجيال؛ 

مؤمتر إقليمي للشباب: تنظيم مؤمتر يستهدف دعم  (ج)
وتنســيق أنشــطة أفرقــة الشــباب العاملــة عــن طريــــق الـــس 
االستشاري؛ وإقناع أجهزة ختطيط السياسـات واجلمـهور مـن 
أجل توليد الدعم لعلوم وتكنولوجيا الفضاء. وستوجه الدعـوة 

إىل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي للمشاركة يف املؤمتر؛ 

وكالة فضاء إقليمية: إجراء دراسـة جـدوى تعزيـز  (د)
التعاون بني البلدان بغية تلبيـة االحتياجـات اإلقليميـة، وحتسـني 
قدرة احلصول على املعلومات اخلاصة بالفضاء بغية سد فجـوة 

املعلومات؛ 

(هـــ) إدارة الكــوارث: تشــجيع اســتخدام تكنولوجيـــا 
الفضاء من أجل ختفيف آثار الكوارث الطبيعية وتيسري إدارا؛ 

احلطام الفضائي: تأسـيس جلنـة معنيـة بإيكولوجيـا  (و)
الفضاء إلذكاء الوعي مبخاطر الفضاء؛ 

تكنولوجيـــا معلومـــات الفضـــاء: تطويـــر قواعــــد  (ز)
البيانـات ومواقـع ويـب مـــن أجــل زيــادة القــدرة اإلقليميــة يف 

احلصول على املعلومات. 

أفريقيا 

فيما يلي مشاريع الفريق اإلقليمي ألفريقيا:  -٤٦

مؤمتــر الشــباب األفريقــــي حـــول علـــوم الفضـــاء  (أ)
والتطبيقــات الفضائيــة: عقــد مؤمتــر أفريقــــي معـــين بالفضـــاء 
لتحسـني وعـي الشـباب األفريقـي مبجـــال الفضــاء، وســيبحث 
املؤمتـــر ســـبل إدراج تكنولوجيـــا الفضـــاء يف برامـــج التنميــــة 

املستدامة واملناهج الدراسية يف أفريقيا؛ 

مشـروع بورونـدي املعـين بـزوال الغابـات: صـــون  (ب)
املوارد الطبيعية باستخدام تكنولوجيـا الفضـاء؛ وإذكـاء الوعـي 
بشأن االستخدامات املناسـبة لتكنولوجيـا الفضـاء (االستشـعار 
ـــا؛ وتأســيس  عـن بعـد) ودورهـا يف التنميـة املسـتدامة يف أفريقي
أفرقة شباب حملية غـري حكوميـة لدعـم هـذه املبـادرة؛ وضمـان 
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اشـتراك اتمعـات احملليـة يف صـون مواردهـم البيئيـة احملليـة عــن 
طريق اختاذ القرارات، وبالتايل حتسني نوعية احلياة؛ 

املؤمتر العاملي للفضاء: االستفادة من املؤمتر العـاملي  (ج)
للفضـاء يف تعزيـز رؤيـة تدريـس موضـوع الفضـــاء يف أفريقيــا؛ 
وإقامـة شـبكة لالتصـاالت الدوليـة عـن طريــق حضــور املؤمتــر 
العــاملي للفضــاء؛ وضمــان تأســيس منــاضد الفضــاء يف مجيـــع 
املؤسسات األفريقية احلكومية وغري احلكومية كوسيلة لتحسني 

تنفيذ املشاريع وحتقيق استدامتها. 

أوروبا 

فيما يلي مشاريع الفريق اإلقليمي ألوروبا:  -٤٧

تكامل األنشطة األوروبية: تشجيع إنشاء وكاالت  (أ)
وطنية للفضاء يف كل بلد أورويب ودمج أنشطتها يف إطار هيئة 

أوروبية شاملة؛ 

جائزة فضاء عاملية: إجياد جائزة فضاء عاملية رفيعة  (ب)
الصفات (مماثلة جلائزة نوبل) لتشجيع اإلجنازات الفضائية؛ 

منهج دراسي يف موضوع الفضاء: تقييم مضـامني  (ج)
ــــدان  مواضيـــع الفضـــاء يف املنـــاهج الدراســـية القائمـــة يف البل
األوروبيــة ــــدف رفـــع مســـتوى تعليـــم مواضيـــع الفضـــاء. 
وسيجري البدء أوالً بتنفيذ مشروع ريادي يشمل ستة بلدان؛ 

حشـد األمـوال: حشـد األمـوال مـن أجـــل تطويــر  (د)
وعـي الناشـئة بعلـوم الفضــاء، والتوصيــة بشــكل مــن أشــكال 
التمويـل للمشـاريع واملنظمـات املرتبـــط بــالس االستشــاري. 
وستستخدم املشاريع اليت ميكن أن حتقـق األربـاح (ليلـة يـوري 
علـى سـبيل املثـال) يف حشـد األمـوال لســـائر مشــاريع الــس 
االستشـاري احلاليـة واملقبلـة (حتـت السـموات األفريقيـة، علـــى 

سبيل املثال)؛ 

برنـامج تبـادل مدرسـي العلـــوم: تبــادل املدرســني  (هـ)
واخلـربات بـني أوروبـا وأفريقيـا، حيـث يوجـد فـائض يف عـــدد 

ــــن البلـــدان  مدرســي بعــض التخصصــات العلميــة يف عــدد م
األفريقية، وحاجة للمدرسني يف أوروبا. 

أمريكا الشمالية 

فيما يلي مشاريع الفريق اإلقليمي ألمريكا الشمالية:  -٤٨

املؤمتر العاملي للفضاء: تنظيم مؤمتر الفضاء للشباب  (أ)
بـالترابط مـع املؤمتـر العـاملي للفضـــاء ٢٠٠٢ الــذي ســيعقد يف 
هوسـتون، تكسـاس، الواليـات املتحـدة األمريكيـة، والتشــجيع 
على املشاركة الواسعة فيه، وال سيما مشاركة الدول النامية؛ 

تطوير الس االستشاري جليل الفضاء يف أمريكـا  (ب)
ـــة وتطويــر الــس االستشــاري جليــل  الشـمالية: مواصلـة تنمي
الفضاء يف أمريكا الشمالية؛ ومواصلة دعم األنشطة واملبادرات 
اجلارية وتطوير اجلديـد منـها؛ وتوسـيع قـدرات منطقـة أمريكـا 
الشمالية ووضع أساليب اتصـال حمسـنة، ممـا سيشـجع التعـاون 

داخل املنطقة وعلى الصعيد العاملي. 

الفريق العامل العاملي 

يوصي الفريق العامل العاملي مبا يلي:  -٤٩

يقـترح الـس االستشـــاري، إىل جــانب عــدد مــن املنظمــات 
األخرى، تأسيس جلنة لألمم املتحدة تعىن ببقاء اجلنس البشري 
ورخائه املمتدين ألجل طويل، ويقدم االقتراح إىل البلدان الـيت 
حيتمـل أن ترعـى مثـل هـذه اللجنـة وأن حتيـل هـذه الفكـــرة إىل 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة أو إىل اليونسكو. 

هاء � علم األحياء الفضائي (اجللسة ٧) 

"علـم األحيـاء الفضـائي هـــو دراســة أصــل احليــاة يف  -٥٠
الكـون وتوزيعـها ومسـتقبلها"، يف إطـار هـذا التعريـف الواســع 
والتخيلي عرض مارك لوبيسيالّ علم األحياء الفضائي باعتبـاره 
يتفـق مـع أهـداف ومرامـي الـس االستشـاري جليـل الفضــاء. 
وشـدد تـأكيده علـى أن طـابع هـذا العلـم املتعـدد التخصصــات 
واهتمام اتمع الواسع به يؤديان بطبيعة احلال إىل تطبيقاتـه يف 
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جمال التعليم التجديدي وأنشطة الوصول الواسع إىل اجلماهــري، 
وإىل مناقشـة مســـائل الرعايــة الكوكبيــة ومحايتــها، والشــؤون 
األخالقيـة والتكنولوجيـة، واألثـر الـذي سـيترتب علـى البشـرية 
وانتقال التلوث بني األجسام السماوية نتيجة للتأكد من وجود 

حياة أخرى يف الكون. 

وذكرت أثناء املناقشة مواضيع خمتلفة ذات صلـة ـذا  -٥١
العلم، مبا فيها أنشــطة اإليسـا يف جمـال علـم األحيـاء الفضـائي، 
وشبكة علم األحياء الفضائي الناشئة يف اململكة املتحدة مبـا يف 
ذلـك خمـاطر التلـوث الـيت تسـببها البعثـات البشـرية إىل املريــخ، 
وجــداول أعمــال االجتماعــات املقبلــة جلمعيــة علــم األحيـــاء 

الفضائي. 

احلواشي 
                                              

انظر تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعـين باستكشـاف الفضـاء  (١)
ــــراض الســـلمية، فيينـــا، ١٩-٣٠  اخلــارجي واســتخدامه يف األغ
 (A.00.I.3 منشورات األمم املتحدة/رقم املبيع) متوز/يوليو ١٩٩٩

أوالً، القرار ١. 
اجلمعية العامة، الوثائق الرمسية للدورة اخلامسة واخلمسني، امللحق  (٢)

 .(A/55/20) رقم ٢٠
انظر تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعـين باستكشـاف الفضـاء  (٣)

اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية ...، املرفق الثاين. 


