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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
    يف األغراض السلمية

  
 املراكز االقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء 

 )املنتسبة لألمم املتحدة(
  

 مقدمة -أوال
 
ميكـن تدريـس علـوم وتكنولوجيا الفضاء يف مستوى           -١

وقــد أدرجــت األمـــم   . املــراحل األولــية والــثانوية واجلامعــية    
ت الفضاء عناصر علوم وتكنولوجيا الفضاء يف املهـتمة بـرحال   

ولكـن هــذا  . املـنهاج الدراسـي العـلمي عـلى تلـك املسـتويات      
ويعزى هذا  . الـتجديد مل حيـدث يف العديـد من البلدان النامية          

مـن ناحـية إىل أن فوائد علوم وتكنولوجيا الفضاء مل تقّدر مبا             
فق فــيه الكفايــة، كمــا يعــزى، مــن ناحــية أخــرى، إىل أن املــرا 

واملـوارد الالزمـة لـتدريس العلوم والتكنولوجيا يف املؤسسات          
التعليمــية يف تلــك الــبلدان ليســت مــتطورة بقــدر كــاف حــىت  

ــاء يف   . اآلن ــيا الفضـ ــوم وتكنولوجـ ــبح تدريـــس علـ ــد أصـ وقـ
" الويب"الـبلدان املـتطورة مـتفاعال للغايـة؛ وأصـبحت شـبكة             
فيدة يف  العاملـية وغريهـا مـن تكنولوجيات املعلومات وسائل م         

 .برامج التعليم على مجيع املستويات

وميكــن أن خيــدم إدخــال عناصــر علــوم وتكنولوجــيا    -٢
الفضــاء يف املــناهج الدراســية العلمــية عــلى املســتوى اجلــامعي  

ـــى    ــيـة علـ ــبلدان النامـ ــتطورة والـ ــبلدان املـ ــزدوجا للـ ــا مـ غرضـ
ـــن     . الســـواء ــبلـدان أن تســتفيـد م ــبذلـك تســتطيـع مجــيـع ال ف
والفوائــد املالزمــة للتكنولوجــيات اجلديــدة، الــيت تعتــرب  املــزايا 

ــيا      يف ــوم وتكنولوجـ ــارة علـ ــن عصـ ــاالت مـ ــن احلـ ــد مـ العديـ
وميكـن أن يـؤدي إدخـال عناصـر علـوم وتكنولوجيا            . الفضـاء 

ــيم      ــال مفاهــ ــيم وإىل إدخــ ــام التعلــ ــاش نظــ ــاء إىل إنعــ الفضــ
التكنولوجـيا الرفيعة املستوى حبيث ال تقصر على نطاق ضيق          

تفيدين وحبيـث تسـاعد عـلى خلـق قـدرات وطنية يف             مـن املسـ   
ويف هـذا الصدد أكد     . جمـال العلـوم والتكنولوجـيا بوجـه عـام         

" يف خدمـة الطبيعة   "لويـس بينسـون يف مؤلفـه األخـري املعـنون            
(Servants of Nature)

 : على أن)١(

الالمركـزة اجلغرافـية واالبـتكارات العلمية يف فروع         "
 كلمات السر يف العلوم    املعـرفة املتداخلة قد أصبحت    

واىل حــد مــا، تــؤدي معاجلــة املعلومــات   . األكادميــية
ــية إىل تفــادي ضــرورة أن يقــيم العــلمي أو    اإللكترون

ــية تعليمــية عــريقة   فاجلامعــات يف كــل  . العــامل يف كل
 -مكـــــان تكيفـــــت وفقـــــا للظـــــروف االجتماعـــــية 



 

 2 
 

 A/AC.105/782 

وقد . االقتصـادية اجلديـدة بتوسيع مناهجها الدراسية      
تجيب هبــذه الطــريقة، وان مل تكــن كانــت دائمــا تســ

. تسـتجيب أبـدا بالسـرعة الـيت كان يريدها منتقدوها         
وميـثل االبـتكار املـوزون واملـتعمد أحد األعباء الثقيلة           

. لألكادميــية، كمــا ميــثل مصــدرا عظــيما لقوهتــا أيضــا 
فمجــاالت املعــرفة الناشــئة ال تصــبح فــروعا علمــية      

. اجلامعاتجديـدة إال بعـد مـا جتـد مكاهنا الثابت يف           
ــوق      ــن رأي موث ــثا ع ــات حب ــتطلع إىل اجلامع ــنحن ن ف

وتظهر أفكار علمية جديدة    . حـول آخر االبتكارات   
ــراثا مشــتركا      ــنوعة، ولكــنها ال تصــبح ت بأشــكال مت
لإلنسـانية إال بعـد ما تعاجلها مؤسسة تعليمية متقدمة      

 ."كاجلامعة احلديثة

وهـناك عدة حتديات يف تدريس العلوم على املستوى          -٣
ــبلدان املــتطورة عــلى الســواء،     ــبلدان النامــية وال اجلــامعي يف ال

ــية     ــبلدان النام ــتحديات أكــرب يف ال ــذه ال واملشــكلة . ولكــن ه
العامـة الـيت تواجـه تدريـس العلـوم تتمـثل يف عجـز الطلبة عن                 
رؤيــة الظواهــر الــيت جيــري تدريســها وعــدم معرفــتهم هلــذه        

كـثري مـن   الظواهـر مـن واقـع الـتجربة، األمـر الـذي يـؤدي يف        
األحـيان إىل العجز عن فهم املبادئ األساسية واىل العجز عن           
رؤيـة العالقـة بـني مفهومـني أو أكـثر والصلة العملية بني هذه               

يضـاف إىل تلـك املشاكل   . املفاهـيم ومشـاكل احلـياة الواقعـية       
ــلة   ــيات ذات الصـ ــارات يف جوانـــب الرياضـ ــتقار إىل املهـ االفـ

وهناك . تيجيات حل املشاكل واالفـتقار إىل املهارات يف استرا     
مشـــاكل مـــتعلقة باللغـــة أيضـــا يف الـــبلدان الـــيت ال يـــتم فـــيها 

ــة    ــوم باللغ ــات(تدريــس العل ــية) أو اللغ ــتداد  . الوطن ــلى ام وع
الســــنني تغلبــــت الــــبلدان املــــتطورة عــــلى معظــــم املشــــاكل 
األساسـية، رمبـا باسـتثناء املشـكلة السيكولوجية اليت يواجهها           

. ىل العلــوم باعتــبارها موضــوعا صــعبا الطلــبة ألهنــم يــنظرون إ
ولكـن املشـاكل األساسـية مـا زالـت قائمـة يف البلدان النامية،              

وتـزداد تعقـيدا نتـيجة لعـدم وجـود عـدد كـاف من املدرسني                
 .املدربني تدريبا أكادمييا ومهنيا جيدا

وقـد أيـدت اجلمعـية العامـة لألمـم املـتحدة يف قرارها               -٤
، ١٩٩٠ديســـمرب  /ول كـــانون األ١١، الصـــادر يف ٤٥/٧٢

ــتابع للجــنة الفرعــية العلمــية     توصــية الفــريق العــامل اجلــامع ال
والتقنـية كمـا وافقـت علـيها جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلارجي          

 بــالدعم -يف األغــراض الســلمية بــأن تتصــدر األمــم املــتحدة  
ــيـة      ــنظمـات الدولـ ـــة واملـ ــا املتخصصـ ــن وكاالتـهـ ــيط مـ النشـ

راكز إقليمية لتدريس علوم     جهـدا دولـيا إلنشاء م      –األخـرى   
ــية    ــية الوطن ــاهد التعليم ــية /وتكنولوجــيا الفضــاء يف املع اإلقليم

، املـــرفق الـــثاين، A/AC.105/456(القائمــة يف الـــبلدان النامــية   
 )).ن (٤الفقرة 

 ٣٠وأيـدت اجلمعـية العامـة لألمـم املتحدة يف الفقرة             -٥
ــرارها   ــن ق ــانون األول٦، الصــادر يف ٥٠/٢٧م ديســمرب / ك

، توصـية جلـنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض          ١٩٩٥
بــأن تقــام هــذه املراكــز عــلى أســاس االنتســاب إىل   "الســلمية 

األمـم املتحدة يف أقرب وقت ممكن وأن يوفر ذلك االنتساب           
لـلمراكز االعـتراف الـالزم وأن يعزز إمكانية اجتذاب املاحنني      

دولية اليت  وإقامـة عالقـات أكادميـية مع املؤسسات الوطنية وال         
 ".هلا صلة بالفضاء

وأنشــئت مراكــز إقليمــية مــن هــذا القبــيل يف اهلــند        -٦
ملـنطقة آسـيا واحملـيط اهلـادئ، ويف املغـرب ونـيجرييا ألفريقيا،              
ــبـي، ويف     ــية والكاري ــريكا الالتين ــربازيل واملكســيك ألم ويف ال
األردن آلسـيا الغربية، حتت رعاية برنامج التطبيقات الفضائية         

ذه مكتـب األمـم املـتحدة لشـؤون الفضاء اخلارجي           الـذي يـنف   
(A/AC.105/749) .   ــز ــز يف تعزيـ ــذه املراكـ ــدف هـ ــثل هـ ويتمـ

ــيا، يف خمــتلف فــروع     قــدرات الــدول األعضــاء، إقليمــيا ودول
علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء الــيت ميكــن أن تســاعد عــلى تقــدم 

ويقوم كل مركز   . تطورهـا العـلمي واالقتصادي واالجتماعي     
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ـــ  ــتوفري التعل ــوق    بـ ــا فـ ــيـة ملــ ــربامـج التطبيقـ ــبحـوث والـ يـم والـ
املســتوى اجلــامعي مــع التركــيز عــلى االستشــعار عــن بعـــد        
ــوم     ــاتلية وعلـ ــة السـ ــاد اجلويـ ــاتلية واألرصـ ــاالت السـ واالتصـ
ــيني يف    ــافة إىل العلمــ ــاء للمدرســــني اجلامعــــيني باإلضــ الفضــ

وتقـوم مجيع املراكز بتنفيذ أربعة      . جمـاالت الـبحوث والتطبـيق     
االستشـعار عـن بعـد، واالتصاالت الساتلية،       (راسـية   مـناهج د  

وتطبـيقات األرصـاد اجلويـة الساتلية وعلوم الفضاء والغـالف           
لـــدورات فـــوق املســتـوى اجلــامعـي مدهتــا تســعة       ) اجلــــوي

ــناهــج       ــين بوضــع م شــهور انبثقــت عــن اجــتماع اخلــرباء املع
ــيـا    ـــوم وتكنولوجـ ــتدريـس علـ ــيـة لـ ــلمراكز اإلقليمـ ــية لـ تعليمـ

لفضـــاء الــــذي نظمــتـه األمــم املــتحـدة فـــي غــرناطــة فـــي        ا
 قدمــــت ١٩٩٥ومـــنــذ عــــام  . ١٩٩٥اســـبانيـا فــــي عـــام   

املـناهــج ونوقشــت فــي اجـتمـاعـات إقليمـيــة ودولــيـــة       هــذه 
 واملوقـــــــع  A/AC.105/649انظـر الوثيقــة   (خاصــــة بالتعـليــم    

http://www.oosa.unvienna.org/SAP/centres/centres.htm.( 

ــتحدة الثالـــث املعـــين     -٧ ــم املـ ــر األمـ ــى مؤمتـ ــد أوصـ وقـ
باستكشـــاف الفضـــاء اخلـــارجي واســـتخدامه يف األغـــراض     

/ ، الـذي عقـد يف فييـنا يف متوز      )اليونيسـبيس الثالـث   (السـلمية   
، بإقامـة تعـاون بني املراكز اإلقليمية واملنظمات         ١٩٩٩يولـيه   

خـرى لتعزيز عناصر مناهجها     الوطنـية واإلقليمـية والدولـية األ      
 ٥٤/٦٨ وأيـــدت اجلمعـــية العامـــة يف قـــرارها    )٢(.التعليمـــية

 قرار اليونيسبيس   ١٩٩٩ديسمرب  / كانون األول  ٦الصـادر يف    
إعـالن فييـنا بشـأن الفضاء       : األلفـية الفضـائية   "الثالـث املعـنون     
، حيـث أوصـي باختاذ إجراء لضمان آليات         "والتنمـية البشـرية   
 )٣(.لمراكز اإلقليميةمتويلية مستدامة ل

  

اجـتماع خـرباء األمـم املـتحدة بشـأن املراكز            -ثانيا
: اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء    

 الوضع الراهن والتطور املستقبلي
 
قـــام مكتـــب شـــؤون الفضـــاء اخلـــارجي يف األمانـــة،   -٨

بالـتعاون مـع وكالـة الفضاء األوروبية، بتنظيم اجتماع خرباء           
 بشــــأن املراكــــز اإلقليمــــية لــــتدريس علــــوم األمــــم املــــتحدة

الوضـــع الـــراهن والـــتطور املســـتقبلي، : وتكنولوجـــيا الفضـــاء
ــيا مــن   ســبتمرب / أيلــول٧ إىل ٣وذلــك يف فراســكايت يف إيطال

واستضـــاف االجـــتماع املعهـــد األورويب لـــبحوث    . ٢٠٠١
 .الفضاء التابع لوكالة الفضاء األوروبية يف فراسكايت

الـة تأسيس املراكز اإلقليمية     واسـتعرض االجـتماع ح     -٩
ــنها      ــيما بي ــتعاون ف ــية حتســني ال ــغيلها بغ ــدف  . وتش ــان ه وك

االجـتماع الرئيسـي استعراض املناهج وحتديثها على املستوى         
االستشــعار عــن : اجلــامعي وعــرب الــثقافات يف أربعــة جمــاالت 

ــاتلية،    ــاتلية، واالتصـــاالت السـ ــة السـ ــاد اجلويـ ــد، واألرصـ بعـ
جــتماع أن التعلــيم يــتفاوت تفاوتــا ورأى اال. وعلــوم الفضــاء

كــبريا مــن بلــد إىل آخــر، بــل ومــن مؤسســة إىل أخــرى حــىت  
ــناهج     ــتالفات يف املـ ــؤدي إىل اخـ ــا يـ ــه، ممـ ــبلد نفسـ داخـــل الـ
ــاء مـــن حيـــث    ــيا الفضـ ــية يف جمـــال علـــوم وتكنولوجـ التعليمـ

والحــظ االجــتماع أن املــناهج  . املضــمون وأســاليب العــرض 
قــد أســهمت يف حــل   (A/AC.105/649)التعليمــية النموذجــية 

 .هذه املشاكل

وأنشــأ االجــتماع مخســة أفــرقة عاملــة للتركــيز عــلى    -١٠
ــناهج التعليمــية ذات الصــلة    ــية وامل ) أ: (املواضــيع احملــددة التال

) ج(االستشــعار عــن بعــد؛ ) ب(املســائل اإلداريــة لــلمراكز؛ 
علوم  )ه(االتصاالت الساتلية؛   ) د(األرصـاد اجلوية الساتلية؛     

واســـتندت األفـــرقة العاملـــة إىل معـــارف وخـــربات  . ءالفضـــا
املشـاركني، مراعـية بذلـك نـتائج الـدورات السـابقة اليت متت              
عــلى مســتوى فــوق املســتوى اجلــامعي طــوال تســعة شــهور،   
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 يف ١٩٩٦ســـيما الـــدورات الـــيت مت تنظـــيمها مـــنذ عـــام   وال
املركـز اإلقلـيمي لـتدريس علـوم وتكنولوجـيا الفضاء يف آسيا             

 ١٩٩٨هلـادئ، والـدورات الـيت مت تنظيمها منذ عام           واحملـيط ا  
يف املركــــز األفــــريقي لعلــــوم وتكنولوجــــيا الفضــــاء، باللغــــة 
الفرنســية، ويف املركــز اإلقلــيمي لــتدريس علــوم وتكنولوجــيا  

 .الفضاء، باللغة اإلنكليزية

وقام االجتماع، من خالل أفرقته العاملة، بتحديث                         -١١
قام بوضع مقررات دراسية                 املناهج التعليمية األربعة، كم               

للدورات خمتلفة عن معظم املقررات الدراسية املوجودة يف                                  
وهي تقوم على        . العاملية  " الويب  "الكتب وعلى شبكة         

الفيزياء والرياضيات واهلندسة اليت تدرس يف العديد من                          
وليست مفصلة على أي              . اجلامعات يف شىت أحناء العامل              

فضائية حمددة قد تكون               مشاريع فضائية حمددة أو على بعثة                  
وترد مداوالت        . نفذهتا أو تعتزم تنفيذها أي مؤسسة حمددة                       

األفرقة العاملة ومواصفات املناهج التعليمية يف الوثائق                     
A/AC.105/L.238   وA/AC.105/L.239      وA/AC.105/L.240 

 .A/AC.105/L.241و  
  
 حلواشيا

)  ١( L. Pyenson and S. Sheets-Pyenson, Servants of 
Nature: a History of Scientific Institution, Enterprises, 
and Sensibilities (New York, W. W. Norton and 

Company, 1999). 

تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء              )٢  (
 ٣٠-٩اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينا،        

ات األمم املتحدة، رقم املبيع         منشور (١٩٩٩يوليه  /متوز
E.00.I.3(      ٢٢٠، الفصل الثاين، القسم زاي، الفقرة. 

 ١، الفقــرة    ١املصدر السابق نفسه، الفصـل األول، القـرار          )٣  (
يوجــد اإلعــالن أيضــا علــى الصفحــة               . ‘٢‘) ه(

االستهالليـة ملكتـب شـؤون الفضـاء اخلارجـي علـى            
 .(http://www.oosa.unvienna.org): اإلنترنـت
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