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  خلفية املوضوع واألهداف        -أوال  
ــ -١ ــة بالنســبة إىل      لب ــانون الفضــاء أمهــية بالغ ــيم يف جمــال ق ناء القــدرات والتدريــب والتعل

ــر األنشــطة الفضــائية،        ــا يف تطوي ــية إىل املضــي قُدم ــية الرام ــية واإلقليمــية والدول اجلهــود الوطن
وخصوصـا فـيما يـتعلق بالـترويج لتوسـيع نطـاق الفهـم والقـبول بشـأن اإلطـار القـانوين الدويل             

وقـد ســلّم مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باستكشــاف       .  باألنشـطة الفضـائية  الـناظم للقـيام  
بضرورة بناء القدرة ) اليونيسبيس الثالث(الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية        

احمللـية يف جمـال قـانون الفضـاء والسياسـة العامـة بشأن الفضاء، وأُكّد عليها يف استراتيجية جلنة            
ضـــاء اخلـــارجي يف األغـــراض الســـلمية بشــأن املضـــي قُدمـــا يف تنفـــيذ توصـــيات  اســتخدام الف 

 .اليونيسبيس الثالث

وإن أحـدا مـن األركـان الـيت تدعـم تطويـر األطـر القانونـية والسياسـاتية عـلى الصعيد                       -٢
الوطـين يكمـن يف توافـر االختصاصـيني املهنـيني القـادرين عـلى تقدمي اخلدمات الالزمة يف هذا                     

لــذا فــإن االرتقــاء بالتعلــيم يف جمــال قــانون الفضــاء مشــمول يف الــربنامج املعــين ببــناء  و. املــيدان
ــتابع      القــدرات يف جمــال قــانون الفضــاء الــذي يضــطلع بــه مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي ال

 .لألمانة، وينظر فيه خالل حلقات عمل األمم املتحدة السنوية حول قانون الفضاء

 توصلت إليها حلقات العمل تلك والتوصيات ذات        وبـناء عـلى االستنتاجات اليت      -٣
الصـلة بالتعلـيم يف جمـال الفضـاء الصادرة عن جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض                 
السـلمية وجلنـتها الفرعـية القانونـية، نظّـم مكتـب شـؤون الفضاء اخلارجي انعقاد اجتماع                 

  ٣ال قـانون الفضاء، يف فيينا، يف  األمـم املـتحدة األول للخـرباء بشـأن تعزيـز التعلـيم يف جمـ         
 .٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٤و

وكـان اهلـدف الرئيسـي مـن االجـتماع بـدء العمـل عـلى وضـع مـنهاج دراسي لدورة                       -٤
أساسـية عـن قـانون الفضـاء، ميكن دجمها يف برامج املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا          

 .م االجتماع مدرسني ورؤساء املراكز اإلقليميةوقد ض. الفضاء املنتسبة إىل األمم املتحدة
  

  الربنامج   -ثانيا  
ــرامج العمــل          -٥ ــة موجــزة عــن ب ــناء جمــرى االجــتماع، قُدمــت للمشــاركني حملــة عام أث

والـتدريس يف املراكـز، وتباحـثوا يف الشـروط الـيت تعمـل مبوجـبها املراكـز، وكذلك التحديات          
يل دمــج الــدورة الدراســية املــراد إعدادهــا ضــمن  الــيت تواجههــا، وذلــك لضــمان إمكانــية تســه 
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ونظـر املشـاركون أيضـا يف بنـية تنظـيم الـدورة ومقرراا الدراسية،               . بـراجمهم التعليمـية احلالـية     
 .وتباحثوا يف سبل ضمان مواصلة العمل على إعدادها عقب اختتام االجتماع

  
  احلضور   -ثالثا  

عــبدالرمحن تــوزاين، مديــر املركــز : ز اإلقليمــيةمــثّل املشــاركون التالــية أمســاؤهم املراكــ -٦
باللغة الفرنسية؛ وأولوغبيميغا أوالواله    -اإلقلـيمي األفـريقي لـتدريس علـوم وتكنولوجيا الفضاء         

باللغة اإلنكليزية؛ -جغـيده، مديـر املركـز اإلقلـيمي األفريقي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء     
ــا ساوســن، مديــرة املقــر الــربازي   ــتدريس علــوم وتكنولوجــيا   وتانــيا ماري ــلمركز اإلقلــيمي ل لي ل

ــتحدة؛ وســريجيو كاماتشــو،        ــم امل ــبـي، املنتســب إىل األم ــية والكاري ــريكا الالتين الفضــاء يف أم
األمـني العـام املقـبل لـلمركز اإلقلـيمي لـتدريس علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء يف أمـريكا الالتينــية           

ــبـي ض إيضــاحية أعدهــا كــلٌ مــن جــورج   وقُدمــت للمشــاركني يف االجــتماع عــرو  . والكاري
جوزيــف، مديــر مركــز تدريــس علــوم تكنولوجــيا الفضــاء يف آســيا واحملــيط اهلــادئ، وخوزيــه   
ــتدريس علــوم وتكنولوجــيا      ــلمركز اإلقلــيمي ل مــارك دا كوســتا، األمــني العــام املنتهــية مدتــه ل

 .الفضاء يف أمريكا الالتينية والكاريبـي

جامعة بوينس آيرس؛   (موريـن ويليامز    : الـية أمسـاؤهم   وحضـر االجـتماع املدرسـون الت       -٧
أسوسياتشـــيو بـــرازيلريا دي ديريـــتو (، وخوزيـــه مونســـريات فيـــلهو )رابطـــة القـــانون الـــدويل

، وفالدميري كوبال )معهـد قـانون اجلـو والفضاء، جامعة ماك جيل   (، ورام جـاكو   )ايروناوتـيكو 
ــة بيلســـن ( ــيل كرييســـت  )جامعـ باس انترناســـيونو ايـــه دي  انســـتيتود دو دروا ديســـ (، وأرمـ

، )معهـــد قـــانون الفضـــاء الـــدويل واالتصـــاالت، جامعـــة بريـــتاين الغربـــية (تليكومونيكاســـيون 
جامعة (، وسريجيو ماتشيسيو    )معهـد قـانون اجلـو والفضاء، جامعة كولونيا        (واسـتيفان هـوب     

قانون اجلو ، وفرانـز فون در دونك، معهد )سـابيينـزا، بـروما، املركـز األورويب لقـانون الفضـاء      
ــدن  ــة الي ــتوريا (، وجســتني هوايــت  )والفضــاء، جامع ــة بري ــيا ماليشــيفا  )جامع املركــز (، وناتال

املركـز الوطـين لالستشـعار عـن بعد وقانون          (، وجـوان غابريونوفيـتش      )الـدويل لقـانون الفضـاء     
 ).الفضاء، جامعة ميسيسيبـي

  
  التوصيات واالستنتاجات         -رابعا  

املـنهاج الدراسـي للدورة األساسية عن قانون الفضاء سوف        اتفـق االجـتماع عـلى أن         -٨
األمنوطـة األوىل، واملـزمع إتاحـتها لكل الطالب، سوف    . يـتكون مـن أمنوطـتني متكاملـتني معـا       

تعـاجل املفاهـيم األساسـية يف القـانون الـدويل، وسـوف تتضمن مقدمة عن النظام القانوين الذي          
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منوطــة الثانــية ســوف توجــه حنــو تقــدمي معلومــات عــن    واأل. حيكــم القــيام باألنشــطة الفضــائية 
القوانـني واللوائح التنظيمية اليت تسري على التطبيقات احملددة املشمولة حاليا يف إطار الربنامج              
التعلـيمي احلـايل لـدى املراكـز، أي االستشـعار عـن بعـد ونظـم املعلومات اجلغرافية، واألرصاد               

 .ي، واالتصاالت الساتلية، وعلوم الفضاء والغالف اجلوياجلوية الساتلية، واملناخ العامل

واختـتم االجتماع قراءته األوىل ملشروع املقررات الدراسية لكل من األمنوطتني، وبدأ             -٩
 .بتجميع قائمة باملوارد املرجعية

وقـد اتفـق االجـتماع عـلى إنشـاء أفـرقة عاملـة صـغرية مـن أجل املضي قدما يف إعداد                   -١٠
 .لدراسية اخلاصة بكل من األمنوطتني، ويف إكمال قائمة املوارد املرجعيةاملقررات ا

كمـا اتفق االجتماع على أن يواصل املشاركون عملهم بالوسائل اإللكترونية، وبعقد             -١١
، بغية إجناز القراءة الثانية للمقررات      ٢٠٠٨اجـتماعات عـلى هـامش أنشـطة أخـرى أثـناء عام              

 .٢٠٠٩الدراسية حبلول بداية العام 
 


