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    مقّدمة  -أوال  
استعرضت اللجنة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة التابعـة للجنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف            -١

، أنـشطة برنـامج األمـم املتحـدة      ٢٠١١ربعـني، يف عـام      الثامنـة واأل  األغراض السلمية، يف دورهتـا      
 قـد أُجنـزت علـى       ٢٠١٠ أنشطة الربنـامج لعـام       والحظت اللجنة الفرعية أنَّ   . الفضائيةللتطبيقات  
 يف ٢٠١٢ اجلمعيــة العامــة أنــشطة الربنــامج لعــام أقــّرتوبنــاًء علــى توصــية اللجنــة، . حنــو ُمــرضٍ

وقــّدمت اللجنــة الفرعيــة إىل اللجنــة . ٢٠١١ديــسمرب / كــانون األول٩ املــؤرخ ٦٦/٧١قرارهــا 
هـا،  ة اللجنـة علي   ، بغيـة احلـصول علـى موافقـ        ٢٠١٢ عـام    تنفيذها يف ر  شطة املقرّ توصية بشأن األن  

وتــرد يف املــرفقني األول والثــاين معلومــات عــن     . وأحاطــت علمــاً بأنــشطة الربنــامج األخــرى    
  .٢٠١٢واألنشطة املقّرر تنفيذها يف عام  ٢٠١١ األنشطة املضطلع هبا يف إطار الربنامج يف عام

    
    دة إىل برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائيةسَنالوالية امل  -ثانيا  

ــا     -٢ ــة، يف قرارهـ ــة العامـ ــعت اجلمعيـ ــؤرخ ٣٧/٩٠وسَّـ ــانون األول١٠ املـ ــسمرب / كـ ديـ
دة إىل برنــامج األمــم املتحــدة للتطبيقــات الفــضائية لكــي تــشمل، الواليــة املــسَننطــاق  ،١٩٨٢

  :على وجه اخلصوص، العناصر التالية
  اليت هلا تطبيقات حمّددة؛الفعلية بادل اخلربات تشجيع زيادة ت  )أ(  
مـة  تشجيع املزيد من التعاون يف علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء بـني البلـدان املتقدّ            )ب(  

  والبلدان النامية وكذلك فيما بني البلدان النامية؛النمو 
ــضائيني        )ج(   ــوجيني الفـ ــدريب التكنولـ ــية لتـ ــاالت دراسـ ــامج زمـ ــتحداث برنـ اسـ

  بيقات الفضائية تدريبا متعّمقا؛واختصاصيي التط
تنظـــيم حلقـــات دراســـية بـــشأن التطبيقـــات الفـــضائية املتقّدمـــة والتطـــورات     )د(  

مديري وقادة أنشطة تطـوير التطبيقـات والتكنولوجيـات الفـضائية،           صلحة  اجلديدة يف النُّظم، مل   
  وكذلك تنظيم حلقات دراسية للمستعِملني يف تطبيقات حمّددة؛

، بالتعاون مـع سـائر مؤسـسات        اعدة تكنولوجية مستقلة  كز حملية وق  حفز منو مرا    )ه(  
  صة؛أو الدول األعضاء يف األمم املتحدة أو األعضاء يف الوكاالت املتخّص/األمم املتحدة و

  نشر املعلومات عن التكنولوجيا والتطبيقات اجلديدة واملتقّدمة؛  )و(  
ــات      )ز(   ــة أو اختــاذ ترتيب ــشورة التقني ــوفري خــدمات امل ــشاريع   ت ــشأن م ــا ب  لتوفريه

  .صةالتطبيقات الفضائية، بناًء على طلب الدول األعضاء أو أّي وكالة متخّص
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أكتـــوبر / تـــشرين األول٢٠املـــؤرخ  ٥٩/٢وقـــد أّيـــدت اجلمعيـــة العامـــة، يف قرارهـــا   -٣
خطة العمل اليت اقترحتها جلنة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية مـن        ،  ٢٠٠٤

وصـــيات مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة الثالـــث املعـــين باستكـــشاف الفـــضاء اخلـــارجي أجـــل تنفيـــذ ت
-البـاب سادسـاً   ،  A/59/174الوثيقة   ()١()اليونيسبيس الثالث  (واستخدامه يف األغراض السلمية   

الكيانـات  نظومـة األمـم املتحـدة وكـذلك         الكيانـات التابعـة مل     وحثّـت مجيـع احلكومـات و       ؛)باء
خطـة العمـل،    تنفيذ  بالفضاء على   متصلة  بأنشطة  تضطلع  مية اليت   احلكومية الدولية وغري احلكو   

قـراره  ال سـّيما     تنفيـذ توصـيات اليونيـسبيس الثالـث، و         مواصـلة على سبيل األولوية، مـن أجـل        
  )٢(".إعالن فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية: األلفية الفضائية"املعنون 

    
    توّجه الربنامج  -اثالث  

 العمـــل، مـــن خـــالل التعـــاون الـــدويل، علـــى مواصـــلة التـــرويج ربنـــامج إىلاليهـــدف   -٤
ــة     ــة االقتـــصادية واالجتماعيـ ــتخدام التكنولوجيـــات والبيانـــات الفـــضائية ألغـــراض التنميـ السـ
املستدامة يف البلدان النامية، عن طريق زيادة وعـي مّتخـذي القـرارات بفعاليـة التكلفـة واملنـافع            

خدام تكنولوجيـا   أو تعزيز قدرة البلـدان الناميـة علـى اسـت          اإلضافية اليت ميكن اكتساهبا؛ وإنشاء      
  . الرامية إىل نشر الوعي باملنافع املكتسبةالتوعية اخلارجيةأنشطة الفضاء؛ وتعزيز 

وتتمثل استراتيجية الربنامج العامة يف التركيـز علـى جمـاالت خمتـارة ذات أمهيـة حامسـة                     -٥
بـني  متتـد   لعمـل علـى إجنازهـا يف غـضون فتـرة            للبلدان النامية، ووضع أهداف ميكـن حتقيقهـا وا        

وجمـاالت الربنـامج ذات األولويـة       . سنتني ومخس سنوات، وتستند إىل نتـائج األنـشطة الـسابقة          
االتـصاالت الـساتلية    ) ج(؛  املـوارد الطبيعيـة   إدارة  ) ب(الرصد البيئـي؛    ) أ: (هي كما يلي  تلك  

ــد؛      ـــب عــن ُبع ــد والتطبي ــيم عــن ُبع ــن خمــاطر الكــوارث  ) د (اخلاصــة بتطبيقــات التعل   ؛ احلــّد م
ــسواتل املالحــة؛      ) ه( ــة ل ــنظم العاملي ــدرات يف جمــال اســتخدام ال ــضاء  ) و(تطــوير الق ــوم الف عل

تغــري ) ح(؛ قــانون الفــضاء) ز(املبــادرة الدوليــة بــشأن طقــس الفــضاء؛ ، مبــا يف ذلــك األساســية
  .لفضاء البشريةمبادرة تكنولوجيا ا) ي(؛ مبادرة علوم الفضاء األساسية) ط(املناخ؛ 

 لتكنولوجيا الفضاء، وتعزيـز مـشاركة       العَرضيةن توّجهات الربنامج األخرى املنافع      وتتضّم  -٦
  .يف أنشطة الربنامجالقطاع الصناعي اخلاص الشباب يف األنشطة الفضائية، وتشجيع مشاركة 

                                                         
مه يف األغراض السلمية، تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخداانظر  )1(  

  .)A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ١٩٩٩يوليه / متوز٣٠‐١٩فيينا، 
  .١املرجع نفسه، الفصل األول، القرار  )2(  
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  : ما يليمن خالل الربنامج وجيري تنفيذ  -٧
من أجـل بنـاء القـدرات يف البلـدان الناميـة مـن              توفري الدعم للتعليم والتدريب       )أ(  

  خالل املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء املنتِسبة إىل األمم املتحدة؛
وتكنولوجيـا   التطبيقات الفـضائية     بشأنتنظيم حلقات عمل وحلقات دراسية        )ب(  
  مد؛برامج تدريـبية قصرية األمد ومتوسطة األكذلك املتقّدمة، والفضاء 
تعزيز برناجمه اخلاص بالزمـاالت الدراسـية الطويلـة األمـد حبيـث يـشمل تـوفري                   )ج(  

  ؛استرشاديةالدعم لتنفيذ مشاريع 
أنشطة الربنـامج يف اجملـاالت ذات    ة  تابعاسترشادية مل دعم أو استهالل مشاريع       )د(  
  الدول األعضاء؛ بني اجملاالت اليت هتتم هبااألولوية 
 واهليئــات ،شورة التقنيــة، عنــد الطلــب، إىل الــدول األعــضاءتقــدمي خــدمات املــ  )ه(  

  ؛ظمات الوطنية والدولية ذات الصلة واملن،صة ضمن منظومة األمم املتحدةوالوكاالت املتخّص
  .حتسني سبل الوصول إىل البيانات واملعلومات األخرى ذات الصلة بالفضاء  )و(  

    
      أنشطة الربنامج  -ارابع  

     بناء القدرات يف البلدان الناميةالتدريب من أجل  - ألف  
    املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتِسبة إىل األمم املتحدة  - ١  

ــ  -٨ ــة  الحظ ــة العام ــدير،  ت اجلمعي ــع التق ــا م املركــزين اإلقليمــيني   نَّأ ،٦٦/٧١يف قراره
ــاللغتني الفرنــسية وا   ــا الفــضاء، ب  يف الكــائننيإلنكليزيــة، األفــريقيني لتــدريس علــوم وتكنولوجي

يف آســيا املغــرب ونيجرييــا علــى التــوايل، وكــذلك مركــز تــدريس علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء   
ــضاء        ــا الف ــوم وتكنولوجي ــدريس عل ــي لت ــز اإلقليم ــادئ واملرك ــة  واحملــيط اهل ــا الالتيني يف أمريك

ووافقـت  ،  ٢٠١١، املنتسبة إىل األمم املتحدة، قد واصلت براجمها التعليميـة يف عـام              والكاريـيب
  . على أن تواصل املراكز اإلقليمية تقدمي تقارير عن أنشطتها إىل اللجنةاجلمعية

ديـــسمرب / كـــانون األول١٠ املـــؤرخ ٦٤/٨٦ورّحبـــت اجلمعيـــة العامـــة، يف قرارهـــا    -٩
 مراكز معلومات تابعة للجنة الدوليـة املعنيـة بـالنظم           ستقوم بدور  املراكز اإلقليمية    بأن ،٢٠٠٩
نـشر املعلومـات يف جمـال الـنظم         ب املراكـز اإلقليميـة      تعريـف ومـن أجـل     . لسواتل املالحـة  العاملية  

يف مجيـع املراكـز     العاملية لسواتل املالحـة وبـدء وضـع منـهج تعليمـي عـن تلـك الـنظم، ُعقـدت                     
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ــة  ــن املالحـــ   اإلقليميـ ــها، عـ ــا ومتويلـ ــة يف تنظيمهـ ــة الدوليـ ــتركت اللجنـ ــة، اشـ ة دورات تدريبيـ
، ويف املغـرب واملكـسيك يف       ٢٠٠٨يف اهلند يف عـام      وذلك  ،  ع بالسواتل وخدمات حتديد املواق  

  .٢٠١٠، ويف نيجرييا يف عام ٢٠٠٩عام 
وتعقـــد جمـــالس اإلدارة، وهـــي اهليئـــات العامـــة لتقريـــر الـــسياسات يف مجيـــع املراكـــز    -١٠

  .اإلقليمية، اجتماعات منتظمة
ير عن أنشطتها التعليمية وحالـة تـشغيلها   مجيع املراكز اإلقليمية إىل تقدمي تقار     دعا الربنامج   و  -١١

قارير وعروض عـن أنـشطة املراكـز اإلقليميـة          ميكن االطالع على ت   و. رات يف عملها  وعن آخر التطوّ  
 /www.unoosa.org/oosa/en/SAP/centres) شــؤون الفــضاء اخلــارجي علــى املوقــع الــشبكي ملكتــب 

index.html).  ّبناء القدرات يف جمال علوم وتكنولوجيا      عنونة  ص هلذه التقارير يف الوثيقة امل      ويتاح ملخ
ــضاء ــضاء،     : الفـ ــا الفـ ــوم وتكنولوجيـ ــدريس علـ ــة لتـ ــز اإلقليميـ ــِسبةاملراكـ ــدة املنتـ ــم املتحـ   إىل األمـ

(ST/SPACE/41) .     يقـوم    وإىل نـصوص تكميليـة وفّرهتـا املراكـز اإلقليميـة           واستنادا إىل تلـك التقـارير ،
 الـدول األعـضاء    لـدى وعي بأنـشطة املراكـز  الـ وية إلذكـاء    سـن  عاملية   توعية خارجية ت  املكتب حبمال 

  .الفضاءذات الصلة بشؤون وسائر اجلهات ومكاتب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
 لتدريس علوم وتكنولوجيا الفـضاء، بـاللغتني        وأنشأ كل من املركزين اإلقليميني األفريقيني       -١٢

، (www.arcsstee.org)ونيجرييـا    (www.crastelf.org.ma) يف املغـرب     نيالكـائن الفرنسية واإلنكليزية،   
يف يف آسيا واحملـيط اهلـادئ، الكـائن         على التوايل، وكذلك مركز تدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء         

يف أمريكـا الالتينيـة      واملركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفـضاء         ،(www.cssteap.org)اهلند  
 (www.inpe.br/unidades/cep/atividadescep/crectealc/inicial.htm) ، الكـائن يف الربازيـل     والكاريـيب

ــة علــى اإلنترنــت     (www.crectealc.org)واملكــسيك  ــم املتحــدة، بّوابــات إعالمي  ، املنتــسبة إىل األم
  . بالتحديثتهابتعرض من خالهلا أنشطتها بالتفصيل، ويتعهد كل منها بّو

ليــة، مــن خــالل التعلــيم حميــة هــو تطــوير قــدرة لمراكــز اإلقليمومــا زال اهلــدف العــام ل  -١٣
عـــد ونظـــم املعلومـــات االستـــشعار عـــن ُبب اخلاصـــة والتطبيقـــات يف جمـــال البحـــوثق، املتعّمـــ

اجلغرافيــة، واألرصــاد اجلويــة الــساتلية واملنــاخ العــاملي، واالتــصاالت الــساتلية، وعلــوم الفــضاء  
ــالف اجلــوي  ــنظم،والغ ــة   وال ــسواتل املالح ــة ل ــد ا.  العاملي ــذه    وق ــية هل ــاهج دراس ســُتحدثت من

ة منوذجيـ ة  دراسـي منـاهج   وجيري إعداد   . اجتماعات ُعقدت يف إطار الربنامج    أثناء  التخصصات  
  . العاملية لسواتل املالحة وقانون الفضاءالنظمحتت رعاية األمم املتحدة يف جمال أخرى 
 الـدعم   تنـال ميـة الـيت     وترد يف املرفق الثالث املالمح الرئيسية ألنشطة كل املراكز اإلقلي           -١٤

  .يف إطار الربنامج
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اجتماعهـا الـسادس يف   العامليـة لـسواتل املالحـة    بـالنظم  اللجنـة الدوليـة املعنيـة    وعقدت    -١٥
ــةواصــلت اللجنــةو. ٢٠١١ســبتمرب / أيلــول٩ إىل ٥طوكيــو مــن   اســتعراض ومناقــشة  الدولي

توافـق الـنظم   : ائل التاليـة  وتناولـت املـس  ،التطورات علـى صـعيد الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة       
؛ وتعزيــز أداء خــدمات الــنظم العامليــة لــسواتل املالحــة؛ ونــشر املعلومــات وقابليتــها للعمــل معــاً

  الدوليـة ز التعـاون بـني اللجنـة    ويركّـ  .وبناء القـدرات؛ واألطـر املرجعيـة والتوقيـت والتطبيقـات          
  . العاملية لسواتل املالحةواملراكز على بناء القدرات، وخصوصا على التعليم يف جمال النظم

 لعقد اجتماع خـرباء األمـم املتحـدة الرابـع بـشأن املراكـز           بالتحضرياتويقوم الربنامج     -١٦
وســوف ُتبــذل جهــود يف ذلــك االجتمــاع مــن . اإلقليميــة لتــدريس علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء

ــاهج الدراســية القائمــة  مواصــلة تطــوير أجــل  ــة املن ــد أجــرى و .واملقبل ــدريس  ق ــوم  مركــز ت عل
 مـن  ،تنقيحـات للمنـاهج الدراسـية األربعـة القائمـة      وتكنولوجيا الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ       
  .أجل مواصلة النظر فيها يف اجتماع للخرباء

 مركز تدريس علوم وتكنولوجيـا الفـضاء يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ وثيقـة شـاملة                   وأعّد  -١٧
الوثيقة جلميع املراكز اإلقليميـة     تلك   أتيحت و ؛"واستشراف املستقبل املركز  تقييم أداء   " بعنوان

، وللجنـة وهيئتيهـا الفـرعيتني،        املنتـِسبة إىل األمـم املتحـدة       ،لتدريس علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء      
نت وللمرة األوىل منـذ افتتـاح املركـز، تـضمّ    . وللكيانات ذات الصلة بالفضاء على نطاق العامل      

 هبــا الــدورات التدريبيــة تنفَّــذالنظر يف الكيفيــة الــيت الوثيقــة حتلــيال ُمفــّصال إلجنازاتــه، وذلــك بــ 
 اإلفـادات وراعـت الوثيقـة     . الطويلة األمد، ويف أدائه فيمـا يتعلّـق بتلبيـة أهـداف األمـم املتحـدة               

تقــدِّم رؤيــة للكيفيــة الــيت ُيمكــن هبــا ملنطقــة آســيا والــيت جــاءت مــن عــدد كــبري مــن اخلــرجيني، 
  . من املركزحتسِّن استفادهتاواحمليط اهلادئ أن 

ركـز تـدريس علـوم وتكنولوجيـا        أبلغت حكومة األردن الربنامج باالفتتاح املرتقب مل      و  -١٨
  .، املنتِسب إىل األمم املتحدةالفضاء يف غرب آسيا

    
    برامج الزماالت الدراسية للتدريب  - ٢  

، اسـتهلّت حكومـة إيطاليـا، مـن خـالل معهـد البوليتكنيـك يف تورينـو                  ٢٠٠٤يف عام     -١٩
هد ماريو بويالّ للدراسات العليا، وبالتعـاون مـع معهـد غـاليليو فّرياريـس الـوطين للتقنيـات                   ومع

 يف جمـال   شـهرا للدراسـات العليـا        ١٢الكهربائية، عرضا بتقدمي زماالت دراسية مدة كل منـها          
ــنظم  ــا      ال ــصلة هب ــات املت ــة والتطبيق ــسواتل املالح ــة ل ــدان الناميــة   لالعاملي ــن البل   . لمتخصــصني م
. ٢٠١١سـبتمرب   / الدراسـية دراسـاهتا يف أيلـول       برنـامج الزمـاالت    مـن    الثامنةأت الدفعة   وقد بد 
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املنظمـات الراعيـة يف اختيـار أربعـة ممـثلني ملنظمـات             مكتب شؤون الفضاء اخلـارجي و     واشترك  
ــن    ــة مـ ــة وأكادمييـ ــسات حبثيـ ــة ومؤسـ ــار   حكوميـ ــا وميامنـ ــا والـــصني ومنغوليـ ــصول ألبانيـ   للحـ

  .هد البوليتكنيك يف تورينو، إيطالياعلى زماالت دراسية يف مع
ــامج الزمــاالت      و  -٢٠ ــان برن ــة الياب ــشؤون الفــضاء وحكوم ــن مكتــب األمــم املتحــدة ل دشَّ

ــة       ــسواتل النانوي ــات ال ــشأن تكنولوجي ــان ب ــة األمــد املــشترك بــني األمــم املتحــدة والياب  ،الطويل
 متقـدما   ٣٨ن بـني     مرشحان ناجحان، اخـتريا مـ      وبدأ. بالتعاون مع معهد كيوشو للتكنولوجيا    

وسـوف ُتقبـل الطلبـات بـشأن     . ٢٠١١نـوفمرب  /مؤهال، دراسـاهتما يف املعهـد يف تـشرين الثـاين     
ــسان       ــة ني ــاالت حــىت هناي ــامج الزم ــصفيات يف إطــار برن ــن الت ــة م ــة التالي ــل /اجلول . ٢٠١٢أبري

وتفاصــيل إجــراءات تقــدمي الطلبــات متاحــة مــن خــالل املوقــع الــشبكي ملكتــب األمــم املتحــدة  
  .ون الفضاء اخلارجيلشؤ

    
    علوم الفضاء وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا  - باء  

    الرصد البيئي وإدارة املوارد الطبيعية  - ١  
املــؤمتر الــدويل الثــاين املــشترك بــني األمــم املتحــدة واألرجنــتني حــول اســتخدام     ُعقــد   -٢١

 )اإليـسا  (لفـضاء األوروبيـة   ُنظِّـم بالتعـاون مـع وكالـة ا        تكنولوجيا الفضاء يف إدارة املياه، الـذي        
 / آذار ١٨ إىل   ١٤يف بـوينس آيـرس مـن        ،  جائزة األمري سلطان بن عبـد العزيـز العامليـة للميـاه           و

اللجنــةُ الوطنيــة لألنــشطة الفــضائية    ت احلــدثَ  واستــضاف. )A/AC.105/995 (٢٠١١مــارس 
يت تــوفّر ؤمتر تطبيقــات تكنولوجيــا الفــضاء الــ املــواستكــشف  .بالنيابــة عــن حكومــة األرجنــتني 

حلوال فّعالة من حيث التكلفة أو معلومات أساسية من أجل ختطيط وتنفيذ بـرامج أو مـشاريع        
يف ختفيــف آثــار كــذلك هتــدف إىل تعزيــز إدارة مــوارد امليــاه ومحايتــها واستــصالحها، وتــسهم 

  . ومكافحة التصّحر،أمونةاملشرب ال وتوفري مياه ،حاالت الطوارئ املرتبطة باملياه
" يـوم جـائزة امليـاه      "املعنونـة اصـة   اخللـسة    واجل سّت جلسات تقنية  املؤمتر   برنامج   ومشل  -٢٢

وأعقبــت اجللــسات التقنيــة . نظّمتــها جــائزة األمــري ســلطان بــن عبــد العزيــز العامليــة للميــاهالــيت 
طـــرح كـــذلك اجتماعـــات لفـــريقني عـــاملني ُشـــكِّال إلعـــداد مالحظـــات املـــؤمتر وتوصـــياته و

مناقـشات  وأسـفرت    .ملتابعة ودراسـة الـشراكات الـيت ميكـن إقامتـها           مشاريع ا  بشأنمقترحات  
استمرار املمارسة املتمثلـة يف إقامـة    ) أ: ( ما يلي  ، منها عن عدد من التوصيات   ني  العاملالفريقني  

ــة وحلقــات عمــل قــصرية    ــاون مــع أجهــزة األمــم    األجــل دورات تدريبي ــة األجــل بالتع وطويل
الشبكات القائمة، من قبيل مبادرة الـشبكة العامليـة        قوية  وتعزيز وت دعم  ) ب(؛  املختصةاملتحدة  
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 التابعـة   )G-WADI (شبكة عامليـة  : املعنية باملعلومات املتعلقة باملياه والتنمية يف األراضي القاحلة       
 تــساقطومــشروع تقــدير حجــم ، )اليونــسكو(ملنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة 

  العـصبية االصـطناعية    ات مستشَعرة عـن ُبعـد باسـتعمال الـشبك         األمطار اعتماداً على معلومات   
، وتعزيزهـا وتقويتـها، مـن أجـل تقاسـم البيانـات        التابع جلامعـة كاليفورنيـا يف إيـرفني      )برسيان(

 واملنظمـات   واليونـسكو واخلربات، وذلك بالتعاون الوثيق مع مكتب شؤون الفـضاء اخلـارجي            
 اســتراتيجيات ةناقــشم قــضايا تغّيــر املنــاخ وةعاجلــ م)ج(؛ غــري احلكوميــة واألوســاط األكادمييــة

ــ ــاه   التكّي ــن أجــل إدارة مــوارد املي ــات املقبلــة  ،ف م ــق حتــسني   ) د(؛ يف االجتماع ــة طرائ معاجل
  . على املستويات احلكومية كافةذات الصلة باملياه السياسات التكامل بني

ة العمـــل حلقـــ ٢٠١١ أكتـــوبر/تـــشرين األول ١٤ إىل ١٠مـــن يف هـــانوي وُعقـــدت   -٢٣
املشتركة بني األمم املتحدة وفييت نام بشأن تسخري تطبيقات تكنولوجيـات الفـضاء مـن أجـل                 

وكــان اهلــدف مــن حلقــة العمــل هــو  ). A/AC.105/1020(حتقيــق منــافع اجتماعيــة واقتــصادية  
 الوعي باملنافع االجتماعية واالقتصادية لتطبيقات تكنولوجيا الفضاء على الصعيد الـوطين            زيادة
 واالتــصاالت ،عــد بواســطة الــسواتل علــى االستــشعار عــن ُبمــع التركيــزقليمــي والــدويل، واإل

 وسـعت   . وبناء القدرات والتعـاون اإلقليمـي والـدويل        ، والنظم العاملية لسواتل املالحة    ،الساتلية
ــة         ــن أجــل االحتياجــات االجتماعي ــضاء م ــا الف ــات تكنولوجي ــتبانة تطبيق ــل إىل اس ــة العم حلق

 واقتـراح األفرقـة العاملـة املمكنـة ملعاجلـة           ؛ وحتديد الثغرات  ؛قييم الوضع الراهن   وت ؛واالقتصادية
  .تلك االحتياجات عن طريق التنمية التعاونية الدولية

بنــاء ) أ: ( عــروض حــول املواضــيع التاليــةمت فيهــاقُــّد ســّت جلــسات عامــة وُعقــدت  -٢٤
ــا الفـــضاء؛ جمـــال القـــدرات يف  آخـــر ) ج(ن ُبعـــد؛ تطبيقـــات االستـــشعار عـــ ) ب(تكنولوجيـ

إدارة الكـوارث ونظـم اإلنـذار املبكـر الـساتلية؛           ) د(رات يف علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء؛         التطّو
 واالتصاالت الـساتلية؛    ، املعلومات اجلغرافية  ، ونظم تطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة    ) ه(
اع الـسياسات مـن      وصـنّ  هندسـني امللعلماء و لحلقةُ العمل   ووفَّرت  . رصد األرض والصحة  ) و(

ــدان   ــف البل ــضالعني يف خمتل ــتخدامال ــاهتم    اس ــدة جمتمع ــضاء لفائ ــا الف ــادل فرصــةً  تكنولوجي لتب
ص يـوم كامـل مـن    وُخـصّ . خرباهتم واستكشاف فرص إجراء دراسات حبثيـة وتطبيقيـة تعاونيـة        

  .ام املعلومات اجلغرافية ووظائفهللتدريب على أسس نظأيام حلقة العمل 
قليمية حلقة العمل اإل   ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٢٦ إىل   ٢٣ان من   يف طهر ُعقدت  و  -٢٥

ــة    ــران اإلإاملــشتركة بــني األمــم املتحــدة ومجهوري ــا الفــضاء   ي ســالمية حــول اســتخدام تكنولوجي
باسـم حكومـة مجهوريـة إيـران     يرانيـة  وكالـة الفـضاء اإل  استضافتها اليت لتحسني الصحة البشرية،  

ارك يف رعاية حلقة العمل حكومة مجهورية إيـران اإلسـالمية           وش). A/AC.105/1021 (اإلسالمية
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ومكتب شـؤون الفـضاء اخلـارجي، وكـان هـدفها الرئيـسي تعزيـز الـوعي باسـتخدام تكنولوجيـا                     
ــضاء املطّب ــصحية  الف ــة ال ــى الرعاي ــة عل ــل   ،ق ــات مث ــا تطبيق ــة عــن    واســتعراض مزاي دراســة األوبئ

  .التعليم عن ُبعد يف جمال الطبو /التطبيب عن ُبعد/عدالرعاية الصحية عن ُب/عدُب
ــة وســبع جلــسات عمــل تناولــت        -٢٦ ــسة عامــة وجلــسة ختامي ومشلــت حلقــة العمــل جل

 التعلــيم إليــصال كوســيلة غــري مكلفــة التلفــزي واإلذاعــيالبــث ) أ: ( التاليــةالــساتليةاخلــدمات 
 وعـداً ئل   الوسـا  الـيت هـي أكثـر     االتـصاالت   ) ب(اخلاص بالرعايـة الـصحية إىل املواقـع البعيـدة؛           

 يف حـاالت    تقـدمي اخلـدمات   ) ج(للوصول إىل املناطق الضعيفة اخلدمات واملعزولـة يف املنطقـة؛           
 ،ؤ بـاألمراض املعديـة    التنبّـ ) ه( علـى األرض؛     لـة املقّدمة لألجسام املتنقّ  اخلدمات  ) د(الطوارئ؛  
م واقــع ونظــنظم العامليــة لتحديــد امل باســتخدام االستــشعار الــساتلي عــن ُبعــد والــ ،مثــل املالريــا

مـن البيانـات    البيانـات اإليكولوجيـة والبيئيـة وغريهـا     اجلمـع بـني  املعلومات اجلغرافية من خالل   
. ومكافحتـها  املعديـة    مراقبـة األمـراض   أنشطة  بغية استحداث مناذج تنبؤية ميكن استخدامها يف        

 فيمـا   ادئمنظمة التعاون الفضائي آلسيا واحملـيط اهلـ        هي تلك اليت طرحتها      أهم توصية وكانت  
 أيِّالرعاية الـصحية عـن ُبعـد يف مجهوريـة إيـران اإلسـالمية أو       ب عىنُيخيص إنشاء مركز إقليمي     

  .دان املنطقة األعضاء يف املنظمة من بلبلد آخر
    

    الفضائية التمكينيةتكنولوجيات ال  - ٢  
ينـــاير / كـــانون الثـــاين٢٠ إىل ١٦يف ديب، اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة، مـــن ُعقـــدت   -٢٧

والواليـات املتحـدة    حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة واإلمارات العربية املتحدة           ٢٠١١
نيابــة عــن حكومــة استـضافتها  حــول تطبيقــات الــنظم العامليـة لــسواتل املالحــة، الــيت  األمريكيـة  

 .)A/AC.105/988 (ارات للعلـــوم والتقنيـــة املتقّدمـــةمؤســـسة اإلمـــاإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة 
 بالـشبكة ركت يف رعاية حلقة العمل الواليات املتحـدة مـن خـالل اللجنـة الدوليـة املعنيـة                   اشتو

ــة لــسواتل املالحــة  ــة  . العاملي ــافع ) أ (:وســعت حلقــة العمــل إىل حتقيــق األهــداف التالي بيــان املن
التحـاور مـع   ) ب( من النظم العامليـة لـسواتل املالحـة؛      القصوىاالستفادة   اليت تتيحها والفرص  

تزويد املـستخدمني باملعـدات     ) ج(؛   والتشغيل املتبادل  التوافقي اخلدمات حول متطلبات     مقدِّم
 لـدعم التطبيقـات العاليـة الدقـة مثـل التطبيقـات             الالزمـة والبىن التحتية اخلاصة بالتعزيز األرضي      

مجـع فريـق مـن اخلـرباء للتركيـز علـى وضـع منـهاج            ) د(املساحية ورسم اخلرائط؛    واجليوديسية  
  .دورة دراسية أساسية عن النظم العاملية لسواتل املالحةدراسي ل

النظم العامليـة   اخلاص ب  املنهاج التعليمي    يتناولحلقة العمل بأن    ى املشاركون يف    وأوص  -٢٨
األسَس الرياضية والفيزيائيـة واجليوديـسية للتحديـد األرضـي الفـضائي للمواقـع        لسواتل املالحة   
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ــة  والتواقيــت ــنظم العاملي ــنظم      باســتخدام ال ــشمل أســس فهــم تلــك ال ــا ي ــساتلية، مب  للمالحــة ال
 والغــالف اجلــوي الــسفلي  األيــوينالغــالف اجلــوي (بــأنَّ حتــسني منذجــة  وا وســلّم .وتطبيقاهتــا
 ميكن أن يزيد من دقة النظم العاملية لسواتل املالحة بالنسبة جلميـع املـستعملني، وبأنـه             )والتأللؤ

 الـنظم العامليـة لـسواتل       بفهـم عـاملي ملفارقـات      املتـصلة    ينبغي أيضا هلذا السبب معاجلة املواضـيع      
على نقل املعرفة عن طريق نظم التعلُّم اإللكتروين باسـتخدام           املشاركون أيضا    شّجعو .املالحة

  .عد القائمة على اإلنترنتبرامج التعلم عن ُب
األخــرية النــدوة  ٢٠١١ســبتمرب / أيلــول١٦ إىل ١٣يف غــراتس، النمــسا، مــن وُعقــدت   -٢٩
  سلـسلة مـن ثـالث نـدوات مـشتركة بـني األمـم املتحـدة والنمـسا ووكالـة الفـضاء األوروبيـة                        من
تــها اشــتركت يف رعايالــيت  بــشأن بــرامج الــسواتل الــصغرية مــن أجــل التنميــة املــستدامة،  )إيــسا(

 الوزارة االحتادية النمساوية للشؤون األوروبية والدولية ومقاطعة سـترييا ومدينـة غـراتس واإليـسا              
)A/AC.105/1005 .(بـــرامج الـــسواتل الـــصغرية علـــى تنفيـــذ ٢٠١١عـــام يف نـــدوة الزت وركّـــ :

اســـتعراض آخـــر ) أ: ( مـــا يلـــياملـــسائل التقنيـــة واإلداريـــة والتنظيميـــة والقانونيـــة، واســـتهدفت 
علـى نطـاق العـامل، مـع        ) يلـوغرام  ك ١٠٠أقـل مـن     (رات يف حالة أنشطة الـسواتل الـصغرية         التطّو

دراسة املسائل املتصلة بتنفيـذ بـرامج الـسواتل         ) ب(ون الدويل واإلقليمي؛     على التعا  خاصركيز  ت
ســتراتيجية أحــد البلــدان أو إحــدى  تطــوير تكنولوجيــا الفــضاء يف إطــار إ  مثــل أنــشطة ،الــصغرية

 ومتويـل بـرامج الـسواتل الـصغرية واملـسائل الربناجميـة وإدارة              ،املنظمات يف جمال البحث والتطـوير     
االستفاضـة يف مناقـشة املـسائل التنظيميـة املتـصلة بـربامج            ) ج(تلـك الـربامج؛     املشاريع فيما خيص    

االستفاضـة يف   ) د(السواتل الـصغرية مثـل ختـصيص التـرددات وتـدابري ختفيـف احلطـام الفـضائي؛                  
 مثـل تـسجيل الـسواتل ومـسؤوليات         ، املـسائل القانونيـة املتـصلة بـربامج الـسواتل الـصغرية            مناقشة

، وخـصوصا   مبادرة علـوم الفـضاء األساسـية       يف   دماًمناقشة سبل املضي قُ   ) ه (الدولة اليت تطلقها؛  
  .للهندسة الفضائية اجلويةتنظيم املؤمترات اإلقليمية ووضع منهج دراسي 

 اجلوانــب اإلداريــة والربناجميــة العامــة لــربامج الــسواتل الــصغرية، تناولــت وعــالوة علــى  -٣٠
امة أنــشطة الفــضاء اخلــارجي علــى املــدى   اســتدالنــدوة علــى وجــه اخلــصوص مــسائل تتعلــق ب  

واختتمــت . ، مثــل مــسائل تــدابري ختفيــف احلطــام الفــضائي لــربامج الــسواتل الــصغرية   الطويــل
ــادرة األمــم املتحــدة لعلــوم الفــضاء األساســية  النــدوة باعتمــاد برنــامج عمــل   . ٢٠١٢ لعــام مب

وقـع الـشبكي ملكتـب      وتفاصيل ونصوص مجيع العروض اإليضاحية املقدَّمة متاحة من خـالل امل          
  .األمم املتحدة لشؤون الفضاء اخلارجي

 / تـشرين األول   ٢سـبتمرب إىل    / أيلول ٣٠يف كيب تاون، جنوب أفريقيا، من       وُعقدت    -٣١
حلقـة العمـل املـشتركة بـني األمـم املتحـدة واالحتـاد الـدويل للمالحـة الفـضائية                     ٢٠١١أكتوبر  
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احلاديـة  املـشتركة   وهـي حلقـة العمـل       ئـي،   حول استخدام الفضاء من أجل األمن البـشري والبي        
ــشرون ــسلة والع ــذه السل ــك ،  يف ه ــع  وذل ــالتزامن م ــؤمترب ــدويلامل ــاين و  ال ــستني للمالحــة  الث ال
 تنظــيم حلقــة العمــل مكتــب  وتــشاركت. )A/AC.105/1006(وكحــدث مــرتبط بــه  الفــضائية 

كادمييـة الدوليـة   األ، بالتعـاون مـع    واالحتـاد الـدويل للمالحـة الفـضائية       شؤون الفـضاء اخلـارجي      
 مؤســسة العــامل اآلمــنو اإليــسارعايتــها ، وتــشاركت جلنــة أحبــاث الفــضاء وللمالحــة الفــضائية

 لعـام   ملالحـة الفـضائية   املـؤمتر    اللجنـة التنظيميـة احملليـة        أنشأتهوبرنامج دعم البلدان النامية الذي      
البلـدان الناميـة يف      الفضائية من أجل دعم مشاركة ممثلني مـن          واالحتاد الدويل للمالحة   ٢٠١١

وتطبيقاتــه الفــضاء تكنولوجيــات ونــاقش املــشاركون . حلقــة العمــل واملــؤمتر علــى حــد ســواء 
الـيت تـدعم    املـستدامة   وخدماته اليت تسهم يف برامج التنمية االقتـصادية واالجتماعيـة         ومعلوماته  

  .الاجملذلك زيادة التعاون اإلقليمي والدويل يف  وكذلك فرص ، البشري والبيئياألمن
وكـان بعـض أهـم      .  أربـع جلـسات تقنيـة وثالثـة أفرقـة عمـل             علـى   حلقة العمل  واشتملت  -٣٢

االستنتاجات يرتبط باحلاجة إىل زيادة اجلهود لـضمان أن تكـون الـدول كافـة مـشمولة يف الـشبكة                  
  التنمـوي املـستوى ، حـسب  لـدان  الب لكلكونيالعاملية للمعلومات بشأن بارامترات تغري املناخ وأن   

للزمـاالت  طويلـة األمـد     ، إسهامها يف تقييم تغري املنـاخ؛ واحلاجـة إىل وضـع بـرامج               عيَّن لكل منها  امل
 الرعايــة الــصحية يف املنــاطق   جمــالالدراســية وبــرامج تعليميــة طويلــة األمــد للمعلمــني واملهنــيني يف  

ــى نطــاق أوســ      ــة؛ واحلاجــة إىل اســتخدام املعلومــات الفــضائية عل ــدان النامي ــة بالبل ــادي الريفي ع لتف
ــة املــشتركة    د املــشاركون علــى ضــرورة  كمــا أكّــ . الــصراعات عــرب احلــدود حــول املــوارد الطبيعي

 عـن طريـق حلقـات    وخدماتـه الفـضاء ومعلوماتـه    تطبيقـات     جمـال   يف املستداممواصلة بناء القدرات    
  .ةصالعمل والدورات التدريبية اليت تنظَّم مبساعدة من املنظمات الدولية والوكاالت املتخّص

اجتمـاع   ٢٠١١نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٨إىل   ١٤يف بوتراجايا، ماليزيـا، مـن       وُعقد    -٣٣
استـضافه معهـد   و ،تكنولوجيا الفـضاء البـشرية  اخلرباء املشترك بني األمم املتحدة وماليزيا حول   
ومتثلــت أهــداف اجتمــاع ). A/AC.105/1017(علــوم الفــضاء التــابع للجامعــة الوطنيــة املاليزيــة  

ء يف إذكاء الـوعي بـشأن تكنولوجيـا الفـضاء البـشرية وتطبيقاهتـا بـني الـدول األعـضاء يف                      اخلربا
 واشـتمل .  يف العـامل   بـادرة تكنولوجيـا الفـضاء البـشرية       األمم املتحدة ومناقشة كيفيـة التـرويج مل       

علــوم اجلاذبيــة :  تــسع جلــسات تقنيــة قُــّسمت إىل الفئــات األربــع التاليــة علــىاجتمــاع اخلــرباء
 وبناء القدرات؛ وبرامج الفـضاء الوطنيـة واإلقليميـة         والتوعية اخلارجية ية الصغر، والتعليم    املتناه

كمــا ُعقــد ثــالث جلــسات ألفرقــة عاملــة وجلــسة   . والدوليــة؛ وبــرامج حمطــة الفــضاء الدوليــة 
ونظــرت األفرقــة العاملــة يف علــوم اجلاذبيــة املتناهيــة الــصغر؛ . واحــدة مــشتركة لألفرقــة العاملــة

  .مبادرة تكنولوجيا الفضاء البشرية وبناء القدرات؛ ووالتوعية اخلارجية والتعليم
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: ، وهـي   كلـهم  أقّروهـا  توصـيات    ١٠وأثناء مناقشات األفرقة العاملة، صاغ املـشاركون          -٣٤
 إلجيــاد الــوعي بــني أصــحاب   إجــراءاتمبــادرة تكنولوجيــا الفــضاء البــشرية  ينبغــي أن تتخــذ) أ(

ــيهم صــّناع القــر   ــاحثون والطــالب؛   املــصلحة، مبــن ف   ارات يف القطــاعني احلكــومي واخلــاص والب
ــادرة فــرص البحــوث املتــصلة بالفــضاء وأن تبلــغ هبــا الــدول األعــضاء؛    حتــّدد أن ينبغــي) ب(    املب
 املبـادرة التعـاون الـدويل       حتفّـز  أن   ينبغـي ) د( املبـادرة بـرامج لبنـاء القـدرات؛          تنشئ أن   ينبغي) ج(

 املبـادرة تبـادل   تعـّزز  أن ينبغـي ) ه(وعـات مـصاحل مـشتركة؛    تكوين جممعلى تشجيع المن خالل   
 آليـات سـهلة االسـتعمال مـن أجـل           وتـرويج املعارف وتقاسم البيانـات مـن خـالل إذكـاء الـوعي             

تــشجيع احلكومــات واملؤســسات واألفــراد علــى اســتخدام املنــصات  ) و(الوصــول إىل البيانــات؛ 
كومـــات واملؤســـسات واألفـــراد علـــى تـــشجيع احل) ز(الفـــضائية البـــشرية مـــن أجـــل األحبـــاث؛ 

استكشاف األحباث األرضية من أجل العلوم املتصلة باجلاذبيـة ومـن أجـل إعـداد جتـارب فـضائية                   
تــشجيع احلكومــات واملؤســسات واألفــراد علــى  ) ح( املتناهيــة الــصغر؛ ألجهــزة حماكــاة اجلاذبيــة

تـشجيع احلكومـات   ) ط(اء؛ استكشاف البدائل التجارية للقيـام بأنـشطة تعليميـة وحبثيـة يف الفـض            
واملؤسسات على استخدام التعليم الفضائي كأداة إلهلام الناس وحفزهم وإدامة االهتمـام بـالعلوم              

 الفـضاء يف مناهجهـا الدراسـية        بـشأن  التعلـيم    إدراجتشجيع احلكومات على    ) ي(والتكنولوجيا؛  
  .اجلامعيةالوطنية ضمن املواد املختلفة يف املدارس وكذلك يف مناهج الربامج 

    
    علوم الفضاء وقانون الفضاء  - ٣  

ــدت   -٣٥ ــن  ُعقـ ــا مـ ــشرين األول٢١ إىل ١٧يف أبوجـ ــوبر / تـ ــة العمـــل   ٢٠١١أكتـ حلقـ
ــضاء،           ــس الف ــشأن طق ــة ب ــادرة الدولي ــا حــول املب ــم املتحــدة ونيجريي ــني األم ــشتركة ب ــيت امل ال

وكالــة الوطنيــة لالتــابع لمركــز علــوم الفــضاء األساســية   نيابــة عــن حكومــة نيجرييــا استــضافها 
يف تنظــيم حلقــة وشــاركت ). A/AC.105/1018( وير يف جمــال الفــضاءالنيجرييــة للبحــث والتطــ

الوكالـة اليابانيـة     و إلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفـضاء بالواليـات املتحـدة         العمل ورعايتها ا  
، ابــانالي، حبــوث البيئــة الفــضائية التــابع جلامعــة كيوشــو   ومركــز الستكــشاف الفــضاء اجلــوي 

  . العاملية لسواتل املالحةبالشبكةللجنة الدولية املعنية وا
. على أنَّ التغّيرات الشمسية ختلّـف آثـاراً سـلبية علـى كوكـب األرض               الربنامج   وركّز  -٣٦

هبـا  يـؤثِّر    اعتماد اجملتمع على النظم الفضائية، فـإن مـن الـضروري فهـم الكيفيـة الـيت                   تزايدومع  
على النظم الفـضائية وحتليـق اإلنـسان يف الفـضاء،             الناجم عن التغيُّرات الشمسية    طقس الفضاء 

الـنظم العامليـة لـسواتل     العالية التردُّد، وإشـارات    الراديويةونقل الطاقة الكهربائية، واالتصاالت     
، والـرادار الطويـل املـدى، وكـذلك رفـاه ركـاب الطـائرات الـيت حتلـق علـى ارتفاعـات                       املالحة



 

14 V.11-87972 
 

A/AC.105/1011

 الدوليـة بـشأن طقـس       اخلاص باملبادرة ترد النتيجة الرئيسية حللقة العمل يف قرار أبوجا         و. كبرية
 الذي اعتمده املـشاركون باإلمجـاع والـذي يـدعون فيـه إىل إنـشاء مركـز دويل لعلـوم                     ،الفضاء

 حكومـة   خّصـصت وقـد   . مركز حبوث بيئة الفـضاء جبامعـة كيوشـو        وتدريس طقس الفضاء يف     
ملبـادرة   ا إضـفاء الطـابع املؤسـسي علـى       ية والبشرية للمركـز، وسـيبدأ املركـز         اليابان باملوارد املال  

ــة بــشأن طقــس الفــضاء  ــوم الفــضاء  وســوف يستــضيف  .  مــن أجــل املــستقبل الدولي مركــز عل
 خيـص أفريقيـا، بينمـا ستستـضيف كليـة           مياً مماثالً يمركزاً إقل  جبامعة نيجرييا، نسوكا،     األساسية

  . خيص غرب آسيااً إقليمياً مماثالًمركزالعلوم جبامعة حلوان، مصر، 
ونظَّم مكتب شـؤون الفـضاء اخلـارجي دورات خاصـة بـشأن قـانون الفـضاء يف إطـار                      -٣٧

ــة       ــا الفــضاء ألغــراض التنمي ــة الرابــع بــشأن تــسخري علــوم وتكنولوجي ــادات األفريقي مــؤمتر القي
  .) أدناه٤١انظر الفقرة  (املستدامة

    
     والتعاون اإلقليمياخلدمات االستشارية التقنية  - جيم  

 األمــم املتحــدة بــشأن التطبيقــات  نقــاشنظّــم مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي حلقــة  -٣٨
 الـــذي ُعقـــد يف )Med-e-Tel( الـــصحة يف إطـــار مـــؤمتر التطبيـــب عـــن ُبعـــد يف جمـــالالـــساتلية 

مــه اجلمعيــة الدوليــة ، وهــو حــدث ســنوي تنظ٢٠١١ّأبريــل / نيــسان٨ إىل ٦لكــسمربغ مــن 
 عاملـا  ٤٥٠ أكثـر مـن    ٢٠١١وحـضر املـؤمتر يف عـام        . عـد والـصحة اإللكترونيـة     للتطبيب عن بُ  

  . من مجيع أحناء العاملومرّبيا وصانع قرار ومهندسا
حـول  حلقـة العمـل      ووكالة الصحة العامة يف كندا       وكالة الفضاء الكندية  واستضافت    -٣٩

ق التكيُّــف مــع تغيُّــر اإلجــراءات املتعلقــة بالــصحة العامــة يف ســياتكنولوجيــا الفــضاء مــن أجــل 
يف وذلـك   ،  واإليـسا متها حكومة كندا ودعمها مكتب شؤون الفضاء اخلارجي          اليت نظّ  ،املناخ

 جـزءاً مـن    حلقة العمل أيضا     وكانت. ٢٠١١ يونيه/حزيران ٢١ إىل   ١٩من   ، كندا ،مونتريال
  ة  جلـسة عامـة واحـد    حلقـة العمـل   ومشلـت . لرابطـة الـصحة العامـة الكنديـة     ٢٠١١مؤمتر عـام    

 أربعــة أفرقــة عاملــة، وأعــّدوا إىل املــشاركون قُــّسمويف اجللــسة اخلتاميــة، .  جلــسات عمــل٥و
  .بإجراءات العمل بندا ٢٠قائمة متهيدية من 

 الـسنوي الـذي ميتـد لتـسعة     دراسات الفضاءاجلامعة الدولية للفضاء لبرنامج  ويف إطار     -٤٠
، قـام   ٢٠١١سـبتمرب   / أيلـول  ٩ليـه إىل    يو/ متوز ١١الذي ُعقد يف غراتس، النمسا، من        ،أسابيع

باملــشروع لع طُوقــد اضــ". دليــل حــول بــرامج الــسواتل الــصغرية"أحــد أفرقــة املــشاريع بإعــداد 
مبادرة علـوم   اء ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي ضمن إطار        بالتعاون مع اجلامعة الدولية للفض    

  .الفضاء األساسية
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 بـشأن تـسخري علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء           مؤمتر القيادات األفريقية الرابـع     وكجزء من   -٤١
ســبتمرب / أيلــول٢٨ إىل ٢٦قــد يف مومباســا، كينيــا، مــن ُع ألغــراض التنميــة املــستدامة، الــذي

  جمــاليف حــول بنــاء القــدرات جلــساتة ، نظَّــم مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي عــّد٢٠١١
 ء األساسـية التابعـة    إطار مبـادرة تكنولوجيـا الفـضا      تطوير تكنولوجيا الفضاء وقانون الفضاء يف       

وسـوف تـسهم نتـائج تلـك املناقـشات يف اجلهـود             . ربنامج األمم املتحدة للتطبيقـات الفـضائية      ل
مبـادرة علـوم الفـضاء     سـيطبَّق يف إطـار   ،الرامية إىل وضع منهج لتـدريس علـوم الفـضاء اجلـوي           

ــية ــام األساس ــضا   . ٢٠١٢ يف ع ــع أي ــن املزم ــد وم ــرة أن تعق ــار٢٠١٥-٢٠١٤يف الفت   يف إط
  .ير تكنولوجيا الفضاء يف أفريقياتطوجمال  حول بناء القدرات يف املبادرة حلقة العمل

 علـى  مؤمتر القيـادات األفريقيـة الرابـع      قانون الفضاء أثناء    ب اخلاصة اجللسات   واشتملت  -٤٢
 مـع التركيـز علـى حالـة         ،قـانون الفـضاء يف أفريقيـا      جمـال   قسمني، أحدمها عن بناء القدرات يف       

ــيم يف واحتياجــات ــستوى اجلــامعي، واآلخــر     جمــال  التعل ــى امل ــضاء عل ــانون الف ــسائل عــنق  امل
 مـع التركيـز     ،القانونية املرتبطة بتطوير تكنولوجيا الفضاء، وخصوصا يف جمال السواتل الصغرية         

 واملـسؤولية عـن األضـرار الـيت تـسببها األجـسام             ،على املسؤولية عن األنشطة الفضائية الوطنيـة      
.  وتـدابري ختفيـف احلطـام الفـضائي      ،ل األجسام املطلقـة إىل الفـضاء اخلـارجي        الفضائية، وتسجي 

 لــدى البلــدان  اخلاصــة بالفــضاءةيــكمــا قُــّدمت أمثلــة علــى التــشريعات الوطنيــة واألطــر التنظيم
  .األفريقية يف جمال الفضاء

كتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي حــول تطبيقــات تكنولوجيــا  حلقــة نقــاش موُعقــدت   -٤٣
كـل   "الـدورة الرابعـة عـشرة ملـؤمتر ومعـرض الـسواتل          الرعاية الصحية يف إطـار       اليف جم الفضاء  

، يف بـايل،  جملـس آسـيا واحملـيط اهلـادئ لالتـصاالت الـساتلية       الـيت نظمهـا   ،"األعني على الساتل 
ــسيا، مــن   ــول٢٩ إىل ٢٧إندوني ــة النقــاش واستعرضــت . ٢٠١١ســبتمرب / أيل  التطــورات حلق

 واملنافع العَرضية لتكنولوجيـا الفـضاء       ، بالصحة ذات الصلة الساتلية  التطبيقات  جمال  اجلديدة يف   
  . مشاركا٣٥٠وحضر املؤمتر حنو . يف حاالت الكوارث

حلقـة  ،  ٢٠١١أكتـوبر   / تشرين األول  ٤يوم  جنوب أفريقيا،   ،  كيب تاون يف  وُعقدت    -٤٤
ة الفـضائية بـشأن     عشرة املشتركة بـني األمـم املتحـدة واألكادمييـة الدوليـة للمالحـ             الثانية  العمل  

والــستني الثــاين تــسخري الــسواتل الــصغرية خلدمــة البلــدان الناميــة، ضــمن إطــار املــؤمتر الــدويل    
باعتبارهـا جـزءا ال يتجـزأ مـن          نـصف يـوم      دامتاليت  حلقة العمل   وُنظمت  . للمالحة الفضائية 

 عرضـا  ١٣اع وقُـدَِّم يف االجتمـ  .  من املشاركني املـسجلني يف املـؤمتر      ٨٠، وحضرها حنو    املؤمتر
دعم البعثـات   لـ لـسواتل الـصغرية     معظمهـا علـى املـسامهات الـيت ميكـن أن تقـدمها ا             تقنيا، ركّـز    
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التــشديد علــى أمهيــة التعــاون الــدويل ، مــع ثــات رصــد األرض وبعثــات االتــصاالتالعلميــة وبع
  .ربامج للبلدان الناميةتلك الوالتعليم والتدريب ومنافع 

لجمعيــة الدوليــة  لدعمــاً ماليــاً أيــضاً ة للتطبيقــات الفــضائيةقــدَّم برنــامج األمــم املتحــدو  -٤٥
 من أجل تنظيم حلقة عمل إقليمية للخرباء من البلـدان           عدللمسح التصويري واالستشعار عن بُ    

 املـدن  املـصمَّم ملـساعدة      ،يف شـرقي أفريقيـا    دارة البيئـة    إل وريـا شروع حبرية فيكت  النامية املعنيني مب  
وُعقــد .  التخطــيط والتنميــةألغــراض دعــم التــصوير الــساتلي اماســتخديف شــرق أفريقيــا علــى 

 لــنظم أثنــاء مــؤمتر أفريقيــا ،٢٠١١نــوفمرب / تــشرين الثــاين١١ إىل ٧االجتمــاع يف أبوجــا مــن 
  .املعلومات اجلغرافية

يف  عـد ونظـم املعلومـات الفـضائية        االستـشعار عـن بُ     ييووفّر الربنامج جلمعية اختصاص     -٤٦
ايل املـ دعم  الـ ستـشارية و  االساعدة   الوطنية يف لوجـان، األرجنـتني، املـ        جامعةوللأمريكا الالتينية   

يــام التعلــيم حــول االستــشعار الفــضائي عــن ُبعــد يف إقلــيم   الــدورة الثامنــة ألاملطلــوبني لتنظــيم 
 الـــيت ُعقـــدت يف ألتـــا غراســـيا،، )مريكوســـور (الـــسوق املـــشتركة لبلـــدان املخـــروط اجلنـــويب 

وكـان اهلـدف الرئيـسي مـن املـؤمتر      . ٢٠١١نـوفمرب  /شرين الثـاين  ت١٦ إىل ١٣ من  األرجنتني،
م املعلومــات اجلغرافيــة يف مجيــع املــستويات ام بيانــات االستــشعار عــن ُبعــد ونظــتعزيــز اســتخد

  .التعليمية، من املدارس االبتدائية حىت اجلامعات، يف املنطقة
بأنــشطة الفــضاء  التقريــر اخلــاص لالجتمــاع املــشترك بــني الوكــاالت املعــين       وكــان   -٤٧

 منظومــة األمــم املتحــدة مــن أجــل التــصدِّي  يفاخلــارجي بــشأن اســتخدام تكنولوجيــا الفــضاء  
ــاخ   ــر املن ــة بتغيُّ ــو)A/AC.105/991 (للمــسائل املتعلق ــيت متّخــ   ه ــاع   النتيجــة ال ــها االجتم ض عن

النظـام  :  العامليـة التاليـة    الرصـد نظـم    بالتعاون مع    ٢٠١٠ املعقود يف عام     املشترك بني الوكاالت  
العاملي لرصد املناخ، والنظام العاملي لرصد احمليطات، والنظام العاملي ملراقبـة األرض؛ وكيانـات              

أمانـة اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بـشأن تغّيـر املنـاخ، ومنظمـة األمـم                    : األمم املتحدة التالية  
ــا، املتحـــدة لألغذيـــة والزراعـــة، واالحتـــاد الـــدويل لالتـــصاالت، واللجنـــة االقتـــ   صادية ألفريقيـ

 وجلنتها الدولية احلكومية لعلوم احمليطات، وبرنامج األمـم املتحـدة للبيئـة، ومكتـب               واليونسكو
شــؤون الفــضاء اخلــارجي التــابع لألمانــة، وبرنــامج األغذيــة العــاملي، ومنظمــة الــصحة العامليــة،  

اإلسـهام يف  كون علـى   واتفـق املـشار  . واجمللس الـدويل للعلـوم    ؛واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية   
مت حتديــدها تعزيــز اســتخدام تكنولوجيــا الفــضاء مــن أجــل تلبيــة االحتياجــات ذات الــصلة الــيت 

ودعـم اإلجـراءات الراميـة إىل تنفيـذ          )٣( اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّير املناخ       مبوجب
                                                         

  .٨٠٨٢٢، الرقم ٤٧٧١، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )3(  
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 اهليئـة الفرعيـة املعنيـة     تلك االتفاقية، كاإلجراءات املتخذة يف سياق اتفاقات كانكون ويف إطار         
  .باملشورة العلمية والتكنولوجية

    
    ص األنشطة ذات الصلة بربنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائيةملّخ  -دال  

    ٢٠١١ذة يف عام أنشطة الربنامج املنفّ  - ١  
نـــدوة واحـــدة واجتمـــاع خـــرباء واحـــد  يف إطـــار الربنـــامج  ٢٠١١يف عـــام  ُنظِّمـــت  -٤٨

  .يف املرفق األول وترد قائمة باألنشطة. حلقات عملن ومخس واجتماعان دوليا
    

    ٢٠١٢ تنفيذها يف عام املزمعأنشطة الربنامج   - ٢  
دورات الــيف املرفــق الثــاين قائمــة باالجتماعــات واحللقــات الدراســية والنــدوات و تــرد   -٤٩

  .نشودة منهاذلك األهداف امل، مبا يف ٢٠١٢ عام  تنفيذها يفاملزمع وحلقات العمل يةالتدريب
    

 أنشطة املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتِسبة إىل األمم املتحدة،  - ٣  
    ٢٠١٣- ٢٠١٠لفترة ل

 تـسعة  ة كـل منـها  ترد يف املرفق الثالث قائمة بـدورات الدراسـات العليـا الـيت تبلـغ مـد           -٥٠
لوجيـا الفـضاء، املنتـِسبة إىل األمـم          املراكـز اإلقليميـة لتـدريس علـوم وتكنو         تقـدِّمها أشهر والـيت    
  .٢٠١٣-٢٠١٠الفترة املتحدة، يف 

    
    التربعات  -خامسا  

الـدعم والتّربعـات النقديـة    مـن   ٢٠١١ التنفيذ الناجح ألنشطة الربنامج يف عـام   استفاد  -٥١
مــة مــن الــدول األعــضاء ومؤســساهتا، وكــذلك باملــساعدة والتعــاون مــن جانــب   والعينيــة املقّد

  .ية وغري حكومية إقليمية ودوليةمنظمات حكوم
ــدعم          -٥٢ ــة ال ــة التالي ــري احلكومي ــة وغ ــات احلكومي ــضاء واملنظم ــدول األع ــدَّمت ال ــد ق وق
  :٢٠١١نشطة الربنامج يف عام أل

للــشؤون األوروبيــة والدوليــة،  االحتاديــة النمــسا، مــن خــالل وزارهتــا  وفّــرت   )أ(  
تكـاليف الـسفر اجلـوي الـدويل        تغطية   يورو ل  ٧١ ٥٠٠مبلغ  ، ومدينة غراتس،    ستريياومقاطعة  

 للمـشاركني يف    احمللّـي  واملرافق، واإلقامة والطعـام والنقـل        احمللّي، وتكاليف التنظيم    للمشاركني
اســتخدام بــرامج الــسواتل  بــشأن واإليــسا املــشتركة بــني األمــم املتحــدة والنمــسا  الثالثــةالنــدوة
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ــستدامة،     ــة امل ــراض التنمي ــصغرية يف أغ ــدت يف ال ــيت ُعق ــن   ال ــسا، م ــراتس، النم  ١٦إىل  ١٣ غ
  ؛)انظر املرفق األول( ٢٠١١سبتمرب /أيلول

مبـادرة تكنولوجيـا الفـضاء      مـن أجـل تنفيـذ        دوالر   ١٢٠ ٠٠٠ اليابانوفّرت    )ب(  
  ؛٢٠١١ يف عام البشرية

 دوالر دعمـا لتنفيـذ خطـة عمـل اللجنـة            ١٠٠ ٠٠٠ وفّرت الواليات املتحدة    )ج(  
ز على نشر املعلومات وبنـاء القـدرات،       اليت تركّ  ،ملية لسواتل املالحة  العا بالشبكةالدولية املعنية   

  العاملية لسواتل املالحة؛النظم  بتطبيقات تتعلّقوكذلك أنشطة خمتارة 
 يف إطـار الربنـامج تكـاليف    لألنـشطة الـيت ُنظّمـت    احلكومات املـضيفة    حتّملت    )د(  
 لــبعض املــشاركني مــن البلــدان الناميــة لّــياحمل واملرافــق واإلقامــة والطعــام والنقــل احمللّــيالتنظــيم 

 مـن جانـب هـذه       ٢٠١١ يف عـام     الــُمقّدم جمموع الدعم العيين     أنَّ   رقّدوُي). انظر املرفق األول  (
  ؛ دوالر٥٨٧ ٠٠٠ حنو بلغاحلكومات 

الدول األعضاء، ومؤسساهتا ذات الصلة بالفـضاء، وكـذلك منظمـات           وفّرت    )ه(  
 حـضور خـرباء لتقـدمي عـروض إيـضاحية تقنيـة واملـشاركة يف                إقليمية ودولية، الرعاية من أجـل     

  ؛)انظر املرفق األول والتقارير عن األنشطة(داوالت بشأن أنشطة الربنامج امل
ــرت  )و(   ــسا  وفّ ــامج   ٦٠ ٠٠٠اإلي ــشطة الربن ــا ألن ــيت  دوالر دعم شــاركت يف ال

  ؛)انظر املرفق األول( ٢٠١١رعايتها يف عام 
 يــورو دعمــا حللقــة العمــل ٢٠ ٠٠٠لمالحــة الفــضائية وفّــر االحتــاد الــدويل ل  )ز(  

الفـضاء مـن     حـول اسـتخدام    الفـضائية االحتـاد الـدويل للمالحـة       واألمم املتحـدة    الـُمشتركة بني   
سـبتمرب  / أيلول ٣٠، اليت ُعقدت يف كيب تاون، جنوب أفريقيا، من          البشريأجل األمن البيئي    

 مــن املــشاركني ٢٥يل اجملّــاين لــصاحل كمــا وفّــر التــسج. ٢٠١١أكتــوبر / تــشرين األول٢إىل 
  .املموَّلني يف حلقة العمل حلضور املؤمتر الثاين والستني لالحتاد الدويل للمالحة الفضائية

    
    ٢٠١٣-٢٠١٢ فترة السنتني خاللاالعتمادات املالية وإدارة األنشطة   -ادساس  

  :رير، على النحو التايل، املشمولة هبذا التق٢٠١٢عام يف ربنامج السوف ُتنفَّذ أنشطة   -٥٣
 ســوف ُيــستخدم  يف إطــار امليزانيــة العاديــة لألمــم املتحــدة.االعتمـادات املاليــة   )أ(  

مــن املــوارد املخّصــصة للزمــاالت الدراســية واملــَنح يف   دوالر أمريكــي ٤٢٢ ٠٠٠مبلــغ قــدره 
ني لتنفيـذ أنـشطة     ة والـست  رابعـ  الـيت وافقـت عليهـا اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا ال              يـة يزانية الربناجم امل
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، ألغـراض االضـطالع بأنـشطة الربنـامج يف عـام            ٢٠١٣-٢٠١٢الربنامج خالل فترة الـسنتني      
 الربنامج على حنو فّعال بالوالية املسَندة إليه وبأنـشطته املوّسـعة، ال بـّد              يضطلعولكي  . ٢٠١٢
وف ُتـستخدم   وس.  شكل تّربعات، دعماً ألنشطته    يف أموال إضافية، ُتقدَّم     التماس من   للربنامج

  تلك التربعات لتكميل ميزانية الربنامج العادية؛
يـضطلع مكتـب    وف   س .تويل املوظفني شؤون اإلدارة ومسامهتهم ومشاركتهم       )ب(  

يقـوم  وف ويف هـذا الـصدد، سـ   . شؤون الفضاء اخلارجي باألنشطة الوارد وصفها يف هذا التقرير  
من اعتمادات ميزانية السفر املخّصـصة   موظفون من املكتب بأسفار، حسبما هو مناسب، ُتموَّل         

  .للمكتب لفترة السنتني وكذلك، حسبما قد تقتضيه الضرورة، من التّربعات
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كيب تاون، جنوب أفريقيا
  

٣٠
 أيلول

/
سبتمرب

-٢
 تشرين 

األول
/

أكتوبر 
٢٠١١

 

جنوب أفريقيا
 

األمم املتحدة، االحتاد 
الدويل للمالحة 
الفضائية، اإليسا
، 

مؤسسة العامل اآلمن، 
برنامج دعم البلدان 

النامية
 

املرصد الفلكي يف 
أفريقيا جنوب 

 
قّد

مت
 

األمم
 

املتحدة
 

واجلهات 
املتشاركة

يف 
 

الرعاية
 

دعماً
 

مالياً
 

كامالً
أو 

 
جزئياً

لـ 
٣٢ 

مشاركاً
 

من 
٢٧

 بلدا ناميا
 .

كما 
أعفى

االحتاد الدويل للمالحة الفضائية 
 

٢٥ 
مشاركا

من 
 

رسوم
 

التسجيل 
 يف

مؤمتر
 

االحتاد 
الدويل

 
للمالحة
 

الفضائية
. 

٣٩
  

١١٥
  

A
/A

C
.105/1006 

حلقة العمل املشتركة بني األمم 
املتحدة وفييت نام بشأن تسخري 

تطبيقات تكنولوجيات الفضاء من 
أجل حتقيق منافع اجتماعية 

واقتصادية
  

  
هانوي

 
  

١٠
-

١٤
 تشرين األول

/
أكتوبر 

٢٠١١
 

فييت نام
 

األمم املتحدة، 
اإليسا
، 

ا
جلمعية الدولية للمسح 
التصويري واالستشعار 

عن ُب
عد

، اإلدارة 
الوطنية للمالحة 

اجلوية والفضاء يف 
الواليات املتحدة 

األمريكية 
)

ناسا
( 

األكادميية 
الفييتنامية 
للعلوم والتكنولوجيا

 
قّد

مت
 

األمم
 

املتحدة
 

واجلهات 
املتشاركة

يف 
 

الرعاية
 

دعماً
 

مالياً
 

كامالً
أو 

 
جزئياً

لـ 
١٨ 

م
شاركاً

.  

٢٨
  

١٣٩
  

A
/A

C
.105/1020 

حلقة العمل املشتركة بني األمم 
املتحدة ونيجرييا حول املبادرة 

الدولية بشأن طقس الفضاء
 

  
أبوجا

  ١٧
-

٢١
 تشرين األول

/
أكتوبر 

٢٠١١
 

نيجرييا
 

األمم املتحدة، اللجنة 
الدولية املعنية 

بالشبكة
العاملية لسواتل املالحة 

 ،
الوكالة اليابانية 

الستكشاف
 الفضاء 

اجلوي
 ،

ناسا،
 مركز 
حبوث البيئة الفضائية 
التابع جلامعة كيوشو

 ،
اليابان

  

مركز علوم الفضاء 
األساسية

التابع   
ل

لوكالة الوطنية 
النيجريية للبحث 
والتطوير يف جمال 

الفضاء
 

قّد
مت األمم املتحدة 
و

اللجنة 
الدولية املعنية 

بالشبكة
 

العاملية 
لسواتل املالحة دعماً مالياً لـ

١٧ 
مشاركاً

، فيما قّد
مته 

ناسا
 لـ

١٤ 
مشاركاً وقّدمه مركز 

حبوث 
البيئة الفضائية

 لـ
٨

 مشاركني
. 

٢٩
  

١٠٠
  

A
/A

C
.105/1018 

حلقة العمل اإل
قليمية املشتركة بني 

األمم املتحدة ومجهورية 
إ

يران 
اإل

سالمية حول استخدام 
تكنولوجيا الفضاء 

لتحسني الصحة 
البشرية

 
  

مجهورية إيران 
اإلسالمية

 
األمم املتحدة

 
اإلوكالة الفضاء الوطنية 

يرانية
 

اشتركت
 األمم املتحدة و
و

كالة 
الفضاء الوطنية اإل

يرانية 
يف 

دعم
 

١٥
 مشاركاً

.  

١٦
  

١٢٠
  

A
/A

C
.105/1021 
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عن
وان النشاط ومكان 

  
وموعد انعقاده

 
البلد الراعي

 
املنظمة الراعية

 
املؤسسة املضيفة

 
الدعم التمويلي

 
عدد البلدان 
ت املمثّ

والكيانا
لة

  
عدد 

املشاركني
  

رمز وثيقة التقرير
 

طهران
  

٢٣
-

٢٦
 تشرين األو
/ل

أكتوبر 
٢٠١١

 

اجتماع اخلرباء املشترك بني األمم 
املتحدة وماليزيا حول 

تكنولوجيا 
الفضاء البشرية

 
  

بوتراجايا، ماليزيا
  

١٤
-

١٨
 تشرين الثاين

/
نوفمرب 

٢٠١١
  

ماليزيا
 

األمم املتحدة، 
اليابان

 
(معهد علوم الفضاء 

A
N

G
K

A
SA

 (
التابع للجامعة الوطنية 

املاليزية
 

قّد
مت

 
األمم

 
املتحدة

 
واجلهات 

املتشاركة
يف 

 
الرعاية

 
دعماً

 
مالياً

 
كامالً

أو 
 

جزئياً
لـ 

٢١ 
مشاركاً

.  

٢٣
  

١٢٥
  

A
/A

C
.105/1017

 

اجتماع األمم املتحدة الدويل 
حول تطبيقات النظم العاملية   

لسواتل املالحة
 

فيينا  
  ١٢
-

١٦
 كانون األول

/
ديسمرب 

٢٠١١
  

النمسا، الواليات 
املتحدة األمريكية

 
األمم املتحدة، 

الدولية املعنية اللجنة 
بالشبكة
العاملية لسواتل املالحة 
 

مكتب شؤون الفضاء 
اخلارجي

 
قّد

مت
 

األمم
 

املتح
 دة

واجلهات 
املتشاركة

يف 
 

الرعاية
 

دعماً
 

مالياً
 

كامالً
أو 

 
جزئياً

لـ 
٢٤ 

مشاركاً
.  

٣٧
  

٧٠
  

A
/A

C
.105/1019
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    املرفق الثاين
اجلدول الزمين لالجتماعات : الفضائية للتطبيقات املتحدة األمم برنامج    

واحللقات الدراسية والندوات والدورات التدريبية وحلقات العمل 
    ٢٠١٢مع تنفيذها يف عام املز
 اهلدف املكان والتاريخ  النشاطعنوان

  حلقة العمل املشتركة 
 والتفيابني األمم املتحدة 

  بشأن تطبيقات النظم 
 العاملية لسواتل املالحة

  ريغا
مايو /أيار ١٨-١٤

٢٠١٢ 

التعريف بتكنولوجيا النظم العاملية لسواتل املالحة 
ت واملالحة اجلوية واملسح وتطبيقاهتا على النقل واالتصاال
 وإدارة املوارد الطبيعية ،ورسم اخلرائط وعلوم األرض

  توسيعتشجيع والزراعة الدقيقة؛ و،والبيئة والكوارث
تشجيع  وتبادل اخلربات الفعلية اليت هلا تطبيقات حمّددة؛

 الشراكات وشبكات النظم على إقامة التعاون زيادة
الشبكات املرجعية العاملية لسواتل املالحة يف إطار 

) EUPOS(النظام األورويب لتحديد املواقع واإلقليمية 
  ).EUREF(واإلطار املرجعي األورويب 

مبادرة اجتماع خرباء 
 تكنولوجيا الفضاء البشرية

لألمم املتحدة حول 
 تكنولوجيا الفضاء البشرية

  فيينا
 ٢٠١٢يونيه /حزيران

 لتعزيز مناقشة سبل تسهيل األنشطة يف إطار املبادرة
 مع ،تكنولوجيا الفضاء البشرية وتطبيقاهتا لفائدة العامل

التركيز حتديدا على استغالل املنصات الفضائية البشرية 
 .من أجل التعليم ورصد األرض والصحة

   املشتركةالدورة التدريبية 
 بشأنواهلند  املتحدة األمم بني

البحث واإلنقاذ مبساعدة 
  السواتل

  بنغالور، اهلند
 ٢٠١٢أغسطس /آب

مجع مديري البحث واإلنقاذ مبساعدة السواتل ومديري 
 مراكز تنسيق اإلنقاذ واملمثلني املعيَّنني من البلدان واألقاليم

لنظام  حمطة االستقبال الساتلي ل تغطية ضمن نطاقالواقعة
 )سارسات-كوسباس(الساتلي الدويل للبحث واإلنقاذ 

 فهم نظام  ملناقشة كيف ميكن أن يؤدي،يف بنغالور
 إىل حتسني استجابة البحث واإلنقاذ سارسات-كوسباس
 وخصوصا حتسني التواصل العمليايت بني ؛يف املنطقة

 .األجهزة يف أحوال الضوائق
  املشتركة الندوة 

  بني األمم املتحدة 
حتليل بشأن والنمسا 

البيانات الفضائية ومعاجلة 
  الصور

  غراتس، النمسا
  ٢٠١٢سبتمرب /أيلول

 وكذلك  احلاسوبيةوِّري املعدات والربامجمجع مط
 الستعراض التكنولوجيا احلالية لتحليل املستعملني

ات الفضائية البيانات ومعاجلة الصور من أجل التطبيق
 وتقدمي تدريب عملي ومناقشة سبل حتسينها،

 .للمشاركني حول أحدث التكنولوجيات
  حلقة العمل املشتركة 
االحتاد بني األمم املتحدة و

 بشأن الدويل للمالحة اجلوية
التكنولوجيات املطبَّقة على 

  إيطاليا، نابويل
سبتمرب / أيلول٣٠-٢٨

٢٠١٢ 

تطبيقات علوم وتكنولوجيا جمال تبادل اخلربات يف 
 والدويل الفضاء؛ ومناقشة فرص زيادة التعاون اإلقليمي

فيما بني البلدان النامية، وبني البلدان النامية والبلدان 
 .مة النمواملتقّد



 

24 V.11-87972 
 

A/AC.105/1011

 اهلدف املكان والتاريخ  النشاطعنوان

الدروس : احتياجات البشرية
املستفادة من حاالت يف 

 منطقة البحر األبيض املتوسط
املشتركة بني  حلقة العمل

وإكوادور حول األمم املتحدة 
املبادرة الدولية بشأن طقس 

 الفضاء

  كيتو
 / تشرين األول١٢- ٨

 ٢٠١٢أكتوبر 

 إجنازات حلقات العمل السابقة فيما خيص االستفادة من
نشر صفائف  ودعم ،ادرة الدولية بشأن طقس الفضاءاملب

أجهزة طقس الفضاء األرضية يف مجيع أحناء العامل، وحتليل 
 تنفيذ واإلبالغ عن ؛النتائج اليت ُتسجِّلها تلك الصفائف

 .قرار أبوجا
   املشتركة بني حلقة العمل

 حولواليابان األمم املتحدة 
 مبادرة علوم الفضاء األساسية

  يابانال، ناغويا
 /تشرين األول ١٣-١٠

 ٢٠١٢أكتوبر 

، مناقشة فرص يف إطار مبادرة علوم الفضاء األساسية
وحتديات وسبل بناء القدرات والتعاون الدويل يف تطوير 

تكنولوجيا الفضاء، وخصوصا فيما يتصل بأنشطة 
 العمل املنجز بني عامي واالستفادة منالسواتل الصغرية؛ 

 املشتركة الثالثوات  ضمن سلسلة الند٢٠١١ و٢٠٠٩
بني األمم املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية والنمسا بشأن 

 .برامج السواتل الصغرية
املشتركة بني عمل الحلقة 

واألرجنتني األمم املتحدة 
  بشأن قانون الفضاء

  األرجنتني
نوفمرب /تشرين الثاين

٢٠١٢  

يف إطار سلسلة حلقات عمل األمم املتحدة بشأن قانون 
قانون الفضاء جمال اء، التركيز على بناء القدرات يف الفض

يف املنطقة واجلوانب القانونية لتطوير وتطبيقات 
 وكذلك استخدام البيانات اجلغرافية ،تكنولوجيا الفضاء

 . من الفضاء ألغراض التنمية املستدامةاملستقاة

حلقة العمل املشتركة بني 
بشأن وشيلي األمم املتحدة 

تكنولوجيا تسخري تطبيقات 
 أجل حتقيق منافعمن  الفضاء

 اجتماعية واقتصادية

  سانتياغو
  / تشرين الثاين١٦-١٢

  ٢٠١٢نوفمرب 

متابعة حلقة العمل الثانية بشأن املوضوع نفسه املعقودة يف 
، ومواصلة املناقشات بشأن ٢٠١١فييت نام يف عام 

الفوائد اليت ميكن أن يعود هبا استخدام تكنولوجيا الفضاء 
االت متنوعة، كالطريان والنقل البحري والربي، يف جم

ضي، والصحة امسح األرر، ورسم اخلرائط ووالتحضُّ
البشرية، وإدارة الكوارث، والرصد البيئي، وإدارة املوارد 

 من أجل زيادة الوعي باملنافع االجتماعية ،الطبيعية
واالقتصادية لتطبيقات تكنولوجيا الفضاء على املستوى 

 .ليمي والدويلالوطين واإلق

حلقة العمل املشتركة بني 
واجلمهورية األمم املتحدة 

العربية السورية حول 
: تكنولوجيا الفضاء املتكاملة

دعم رصد تغّير املناخ 
 وتأثريه يف املوارد الطبيعية

  دمشق
٢٠١٢ 

التركيز على استخدام التكنولوجيات واملعلومات املتصلة 
استكشاف السبل ف هبدرصد تغيُّر املناخ، يف بالفضاء 

الناجتة عن  االجتماعية واالقتصادية املسائلالكفيلة حبل 
 التعاون زيادةفرص ، ومناقشة تغري املناخ واالحترار العاملي

اإلقليمي والدويل فيما بني البلدان النامية وبني البلدان 
 .النامية والبلدان الصناعية
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    املرفق الثالث
   ملنتسبةا الفضاء، وتكنولوجيا علوم لتدريس اإلقليمية املراكز   

   لعلياا الدراسات لدورات الزميناجلدول : املتحدة األمم إىل
      ٢٠١٣-٢٠١٠ للفترة أشهر، تسعة ة كل منهامّداليت تبلغ 

      املركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ - ١ 
  النشاط املكان  السنة

  عهد اهلندي لالستشعار عن ُبعد امل  ٢٠١١-٢٠١٠
 دون، اهلند دهرا

 عشرة للدراسات العليا اخلامسةالدورة 
يف جمال االستشعار عن ُبعد ونظم 

 املعلومات اجلغرافية
باد، آأمحد ، مركز التطبيقات الفضائية  ٢٠١١-٢٠١٠

 اهلند
الدورة السابعة للدراسات العليا يف جمال 

  العاملياألرصاد اجلوية الساتلية واملناخ
باد، آأمحد ، خمترب البحوث الفيزيائية  ٢٠١١-٢٠١٠

 اهلند
الدورة السابعة للدراسات العليا يف جمال 

 علوم الفضاء والغالف اجلوي
   املعهد اهلندي لالستشعار عن ُبعد  ٢٠١٢-٢٠١١

  دون، اهلند دهرا
 عشرة للدراسات العليا السادسةالدورة 

يف جمال االستشعار عن ُبعد ونظم 
  علومات اجلغرافيةامل

باد، آأمحد ، مركز التطبيقات الفضائية  ٢٠١٢-٢٠١١
 اهلند

 للدراسات العليا يف جمال الثامنةالدورة 
 االتصاالت الساتلية

  املعهد اهلندي لالستشعار عن ُبعد   ٢٠١٣-٢٠١٢
 دون، اهلند دهرا

للدراسات العليا عشرة ة بعالدورة السا
يف جمال االستشعار عن ُبعد ونظم 

 املعلومات اجلغرافية
    

       باللغة الفرنسية- املركز اإلقليمي األفريقي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء  - ٢ 
 النشاط املكان  السنة

املدرسة احملّمدية للمهندسني، جامعة   ٢٠١١-٢٠١٠
  دال، الرباطكحممد اخلامس، أ

الدورة السابعة للدراســات العليا يف جمال 
ظم املعلومات االستشعار عن ُبعد ون

  اجلغرافية
املدرسة احملّمدية للمهندسني، جامعة   ٢٠١٢-٢٠١١

  دال، الرباطكحممد اخلامس، أ
 للدراســات العليا يف جمال الثامنةالدورة 

االستشعار عن ُبعد ونظم املعلومات 
  اجلغرافية
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 النشاط املكان  السنة

املدرسة احملّمدية للمهندسني، جامعة   ٢٠١٣-٢٠١٢
  دال، الرباطكحممد اخلامس، أ

ورة الرابعة للدراسات العليا يف جمال الد
  االتصاالت الساتلية

املدرسة احملّمدية للمهندسني، جامعة   ٢٠١٣-٢٠١٢
 دال، الرباطكحممد اخلامس، أ

ت العليا يف جمال سا للدراالتاسعةالدورة 
عن ُبعد ونظم املعلومات االستشعار 

  يةاجلغراف
    

       باللغة اإلنكليزية- وتكنولوجيا الفضاء املركز اإلقليمي األفريقي لتدريس علوم  - ٣ 
 النشاط املكان  السنة

آيل إيفه،  جامعة أوبافيمي أوولوو،  ٢٠١٠-٢٠١٠
 نيجرييا

 للدراسات العليا يف جمال الثامنةالدورة 
االستشعار عن ُبعد ونظم املعلومات 

 اجلغرافية
جامعة أوبافيمي أوولوو، آيل إيفه،   ٢٠١٠-٢٠١٠

  نيجرييا
 للدراسات العليا يف جمال السابعة الدورة

  االتصاالت الساتلية
جامعة أوبافيمي أوولوو، آيل إيفه،   ٢٠١٠-٢٠١٠

 نيجرييا
 للدراسات العليا يف جمال الثالثةالدورة 

 علوم الفضاء والغالف اجلوي
آيل إيفه،  جامعة أوبافيمي أوولوو،  ٢٠١١-٢٠١١

 نيجرييا
ال  للدراسات العليا يف جمالتاسعةالدورة 

االستشعار عن ُبعد ونظم املعلومات 
 اجلغرافية

جامعة أوبافيمي أوولوو، آيل إيفه،   ٢٠١١-٢٠١١
  نيجرييا

الدورة الثامنة للدراسات العليا يف جمال 
  االتصاالت الساتلية

جامعة أوبافيمي أوولوو، آيل إيفه،   ٢٠١١-٢٠١١
 نيجرييا

 للدراسات العليا يف جمال الرابعةالدورة 
 ضاء والغالف اجلويعلوم الف

جامعة أوبافيمي أوولوو، آيل إيفه،   ٢٠١١-٢٠١١
 نيجرييا

 للدراسات العليا يف جمال الرابعةالدورة 
 األرصاد اجلوية الساتلية واملناخ العاملي

آيل إيفه،  جامعة أوبافيمي أوولوو،  ٢٠١٢-٢٠١٢
 نيجرييا

 للدراسات العليا يف جمال العاشرةالدورة 
د ونظم املعلومات االستشعار عن ُبع

 اجلغرافية
جامعة أوبافيمي أوولوو، آيل إيفه،   ٢٠١٢-٢٠١٢

  نيجرييا
 للدراسات العليا يف جمال التاسعةالدورة 

  االتصاالت الساتلية
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      املركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف أمريكا الالتينية والكاريبـي - ٤ 
 النشاط املكان  السنة

 تااملعهد الوطين لبحوث الفضاء، سان  ٢٠١١-٢٠١٠
، مارّيا، ريو غراندي دو سول

 الربازيل

ات العليا يف جمال  للدراسالثامنةالدورة 
االستشعار عن ُبعد ونظم املعلومات 

 اجلغرافية
املعهد الوطين للفيزياء الفلكية   ٢٠١١-٢٠١٠

، والبصريات واإللكترونيات
 تونانتسينتال، بويبال، املكسيك

ة السادسة للدراسات العليا يف جمال الدور
االستشعار عن ُبعد ونظم املعلومات 

 اجلغرافية
املعهد الوطين للفيزياء الفلكية   ٢٠١١-٢٠١٠

والبصريات واإللكترونيات، 
 تونانتسينتال، بويبال، املكسيك

الدورة الرابعة للدراسات العليا يف جمال 
 االتصاالت الساتلية

 


