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  مقدمة -أوال 
استعرضـت اللجـنة الفرعـية العلمية والتقنية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف         -١

، أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات      ٢٠٠٣ام   ع األربعني،األغـراض السـلمية، يف دورهتـا        
 قــد أجنــزت عــلى حنــو  ٢٠٠٢لجــنة الفرعــية أن أنشــطة الــربنامج لعــام  والحظــت ال. الفضــائية
 ١١ املــؤرخ ٥٧/١١٦وبــناء عــلى توصــية اللجــنة، أقــرت اجلمعــية العامــة، يف قــرارها  . مــرض

 .٢٠٠٣لعام الربنامج نشطة أ، ٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول

ــتها، توصــية بشــ        -٢ ــلى موافق ــية احلصــول ع ــية إىل اللجــنة، بغ أن وقدمــت اللجــنة الفرع
 مـن املزمع تنفيذ و.  الـربنامج األخـرى  ، وأحاطـت عـلما بأنشـطة   ٢٠٠٣األنشـطة املقـررة لعـام       

 كجــزء مــن توصــيات مؤمتــر األمــم املــتحدة الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء مجــيع األنشــطة
ــارجي واســـتخدامه يف األغـــراض الســـلمية     ــبيس الثالـــث (اخلـ املـــتعلقة بالتطبـــيقات  ) اليونيسـ

 اقــترحه خــبري التطبــيقات الفضــائية يف تقريــره املقــدم إىل اللجــنة الفرعــية    حســبما)١(الفضــائية،
وتـــرد يف . (A/AC.105/790) ٢٠٠٢ والـــثالثني يف عـــام التاســـعةالعلمـــية والتقنـــية يف دورهتـــا 

 ٢٠٠٣ألنشطة املضطلع هبا ضمن اطار الربنامج يف عام         معلومات عن ا  املـرفقني األول والـثاين      
 .٢٠٠٤ يف عام  تنفيذهااملزمعواألنشطة 

  
  والية برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية    -ثانيا  

ــرارها    -٣ ــة، يف قـ ــية العامـ ــؤرخ ٣٧/٩٠وّســـعت اجلمعـ ــانون األول١٠ املـ ــمرب / كـ ديسـ
 تشمل، على وجه اخلصوص،     لكي، واليـة بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبيقات الفضائية            ١٩٨٢

 :العناصر التالية

 دة تبادل اخلربات احلقيقية اليت هلا تطبيقات حمددة؛التشجيع على زيا )أ( 

التشـجيع عـلى املـزيد مـن الـتعاون يف علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء بـني البلدان                     )ب( 
 املتقدمة والبلدان النامية وكذلك فيما بني البلدان النامية؛

اســـتحداث بـــرنامج زمـــاالت لتدريـــب أخصـــائيي التكنولوجـــيا والتطبـــيقات  )ج( 
 دريبا متعمقا؛الفضائية ت

تنظـــيم حلقـــات دراســـية بشـــأن التطبـــيقات الفضـــائية املـــتقدمة والـــتطورات    )د( 
اجلديــدة يف الــنظم، لصــاحل مديــري وقــادة أنشــطة التطبــيقات الفضــائية وتطويــر التكنولوجــيا،   

 فضال عن تنظيم احللقات الدراسية للمستعملني يف تطبيقات حمددة؛
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ســائر    مــع نولوجــية مســتقلة، بالــتعاون  حفــز منــو مراكــز حملــية وقــاعدة تك     )ه( 
أو الــدول األعضــاء يف األمــم املــتحدة أو األعضــاء يف الوكــاالت  / األمــم املــتحدة ومؤسســات
 املتخصصة؛

 نشر املعلومات عن التكنولوجيا والتطبيقات اجلديدة واملتقدمة؛ )و( 

ــري )ز(  ــية  توف ــات املشــورة التقن ــتوفريها  اختــاذ أو خدم ــبات ل ع  بشــأن مشــاري  ترتي
 .التطبيقات الفضائية، بناء على طلب الدول األعضاء أو أي وكالة من الوكاالت املتخصصة

  
  توجه الربنامج   -ثالثا  

  إىللتطبــيقات الفضــائية، مــن خــالل الــتعاون الــدويل،ل بــرنامج األمــم املــتحدة يهــدف -٤
تصـــادية اســـتخدام التكنولوجـــيات والبـــيانات الفضـــائية لفـــائدة التنمـــية االق     زيـــادة تـــرويج  

 مـتخذي القـرارات بنجاعة      زيـادة وعـي   واالجتماعـية املسـتدامة يف الـبلدان النامـية، عـن طـريق              
الــتكلفة واملــنافع االضــافية الــيت ميكــن اكتســاهبا؛ وانشــاء أو تعزيــز قــدرة الــبلدان النامــية عــلى    

 .لنشر الوعي باملنافع املكتسبةالوصولة استخدام تكنولوجيا الفضاء؛ وتعزيز األنشطة 

ــية إىل التركــيز عــلى بضــعة جمــاالت ذات أمهــية       -٥ ــربنامج االمجال وهتــدف اســتراتيجية ال
وبالنسبة . كـبرية للـبلدان النامـية ووضـع أهـداف ميكـن حتقـيقها يف األمديـن القصـري واملتوسـط                   

، سـيعتمد كـل نشـاط مـن األنشطة على نتائج األنشطة السابقة              جمـال مـن تلـك اجملـاالت       لكـل   
 اجملاالتأما  . سنتني ومخس سنوات   نـتائج ملموسـة يف فـترة تتراوح بني           الـيت هتـدف إىل حتقـيق      

، حسـبما الحظته جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية           لـربنامج لذات األولويـة    
ــني،   ــا السادســة واألربع ــلي  )٢(يف دورهت ــا ي ــر الكــوارث؛  ) أ (: فهــي كم االتصــاالت ) ب(تدبـ
رصد البيئة ومحايتهـا، مبا    ) ج(م عن بعد والتطبيـب عـن بعد؛       السـاتلية اخلاصـة بتطبيقات التعلي     

التعليم وبناء القدرات،   ) ه(ادارة املـوارد الطبيعيـة؛    ) د(يف ذلـك الوقايـة مـن األمـراض املعدية؛           
ويهدف الربنامج، يف اطار كل واحد  . مبـا يف ذلـك جمـاالت البحـث يف علوم الفضاء األساسية            

بـناء الوعي    )ب(بـناء القـدرات؛     ) أ: ( إىل حتقـيق اهلدفـني التالـيني       مـن اجملـاالت ذات األولويـة،      
لــدى مــتخذي القــرارات مــن أجــل تعزيــز الدعــم احملــلي لالســتخـدام العمــلي للتكنولوجــيات     

 ومـن اجملـاالت األخـرى الـيت يسـعى الـربنامج إىل تعزيزها تنمية القدرات يف جمال                   )٣(.الفضـائية 
خدام الـنظم العاملـية لسـواتل املالحـة وحتديد املواقع والفوائد          التكنولوجـيات املُيسِّـرة، مـثل اسـت       

العرضــية لتكنولوجــيا الفضــاء، وتشــجيع مشــاركة الشــباب يف األنشــطة الفضــائية، وتطبــيقات  
الســواتل الصــغرية والصــغرية، وتشــجيع مشــاركة الصــناعات مــن القطــاع اخلــاص يف أنشــطة     

 )٤(.الربنامج
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ابعة واألربعني توصيات اليونيسبيس الثالث اليت أوليت واسـتبانت اللجـنة يف دورهتا الر    -٦
والحظت أيضا، فيما خيص بعض التوصيات، أن دوال أعضاء مهتمة قد عرضت       . أولويـة علـيا   

واتفقــت اللجــنة عــلى انشــاء أفــرقة . تــويل القــيادة يف تســيري األعمــال املقــترنة بــتلك التوصــيات
وقــد وفــرت ) ٥(.للــدول األعضــاء املهــتمةعمــل لتنفــيذ تلــك التوصــيات حتــت القــيادة الطوعــية 

 .أنشطة الربنامج، قدر االمكان، الدعم إىل أفرقة العمل اليت أنشأهتا اللجنة

 :وسوف تركز أنشطة الربنامج على ما يلي -٧

توفـري الدعـم للتعلـيم والتدريـب مـن أجـل بناء القدرات يف البلدان النامية من                   )أ( 
 ؛م وتكنولوجيا الفضاءخالل املراكز االقليمية لتدريس علو

ــرامج تدريــب      )ب(  ــية بالتطبــيقات الفضــائية املــتقدمة وب تنظــيم حلقــات عمــل معن
 ؛مد ومتوسطة األمدقصرية األ

توفري  حبيث يشمل    مـد  للـزماالت الدراسـية الطويلـة األ        املكتـب  تعزيـز بـرنامج    )ج( 
 ؛استرشاديةالدعم لتنفيذ مشاريع 

  الفضائية؛تشجيع مشاركة الشباب يف األنشطة )د( 

 كمـتابعة ألنشـطة الربنامج يف اجملاالت   استرشـادية دعـم أو اسـتهالل مشـاريع         )ه( 
 ذات األولوية يف اهتمام الدول األعضاء؛

اسـداء املشورة التقنية، عند الطلب، إىل الدول األعضاء واهليئات والوكاالت            )و( 
 ة ذات الصلة؛املتخصصة يف منظومة األمم املتحدة واملنظمات الوطنية والدولي

 .حتسني سبل احلصول على البيانات واملعلومات األخرى املتصلة بالفضاء )ز( 
  

  أنشطة الربنامج   -رابعا  
  التدريب من أجل بناء القدرات يف البلدان النامية                 -ألف  

  املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء املنتسبة إىل األمم املتحدة -١ 
 الـربنامج مـن أجـل تطويـر القدرات احمللية على إنشاء وتشغيل املراكز         تركـزت جهـود    -٨

ويواصل الربنامج التركيز على    . اإلقليمـية لـتدريس علـوم وتكنولوجيا الفضاء يف البلدان النامية          
وقد أبرمت  . الـتعاون مـع الدول األعضاء على الصعيدين اإلقليمي والدويل هبدف دعم املراكز            

ة اتفاقــات انتســاب مــع مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي الــتابع لألمانــة  مجــيع املراكــز اإلقليمــي
 .العامة
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وتـرد يف املـرفق الثالـث املالمـح الرئيسية ألنشطة املراكز اإلقليمية اليت تلقت الدعم يف                  -٩
 .٢٠٠٥ و٢٠٠٤ واألنشطة املخطط هلا لعامي ٢٠٠٣إطار الربنامج يف عام 

  
 ال علوم وتكنولوجيا الفضاءشبكة مؤسسات التعليم والبحث يف جم -٢ 

  يف شرق وسط أوروبا وجنوب شرقها  
شـــاركت الـــدول األعضـــاء يف شـــبكة مؤسســـات التعلـــيم والبحـــث يف جمـــال علـــوم    -١٠

وتكنولوجـيا الفضـاء يف شـرق وسـط أوروبـا وجـنوب شـرقها يف حلقـة العمـل اإلقليمية بشأن           
ا وأسهمت فيها، وقد نظمت     اسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء مـن أجـل تدبر الكوارث يف أوروب             

واشتركت يف رعاية هذا احلدث، الذي نظم يف        . حلقـة العمـل األمم املتحدة وحكومة رومانيا       
، وكالــة الفضــاء األوروبــية  ٢٠٠٣مــايو / أيــار٢٣ إىل ١٩ براســوف، رومانــيا، مــن  -بويانــا 

ولية للحد من   واملركـز الوطـين الفرنسـي للدراسـات الفضـائية وأمانة االستراتيجية الد            ) اإليسـا (
 .الكوارث

  
الدورات التدريبية القصرية األمد يف جمال تطبيقات التكنولوجيا الفضائية اليت تنظمها  -٣ 

هيئة آسيا واحمليط اهلادئ للتعاون املتعدد األطراف يف ميدان التكنولوجيا والتطبيقات 
  الفضائية

عاون املتعدد األطراف يف    أنشـأت حكومـة الصـني أمانـة هيـئة آسـيا واحملـيط اهلـادئ للت                 -١١
، مشاركة خرباء   ٢٠٠١ويرعى الربنامج، منذ عام     . مـيدان التكنولوجـيا والتطبـيقات الفضـائية       

مـن مـنطقة آسـيا واحملـيط اهلـادئ يف الـدورات التدريبـية السنوية القصرية األمد بشأن تطبيقات             
 .التكنولوجيا الفضائية واالستشعار عن بعد اليت تنظمها اهليئة

  
الدورات التدريبية الدولية املشتركة بني األمم املتحدة والسويد بشأن تثقيف املدرسني يف  -٤ 

  جمال االستشعار عن بعد
، أجـــرى مكتـــب شـــؤون الفضـــاء اخلـــارجي، بالـــتعاون مـــع جامعـــة  ٢٠٠١يف عـــام  -١٢

م سـتوكهومل، دراسـة استقصـائية لتقيـيم مـا كـان جملموعة الدورات التدريبية املشتركة بني األم                 
 مـن تـأثري يف إعداد املناهج الدراسية         ٢٠٠٠-١٩٩٠املـتحدة والسـويد الـيت نظمـت يف الفـترة            

وأظهــرت نــتائج الدراســة االستقصــائية . وصــوغ بــرامج التعلــيم والبحــث عــلى الصــعيد احملــلي 
 سنة،  ١١التقييمـية أن جمموعـة الـدورات التدريبـية كانـت جهدا ناجحا جدا اكتسب، خالل                 

وقد جنحت جمموعة   .  ممـتازة لـدى املؤسسـات األكادميـية يف البلدان النامية           مكانـة عالـية ومسعـة     
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الـدورات التدريبـية يف تدريـب جمموعة كبرية من األخصائيني الفنيني الناشطني وذوي احلماس               
ــرامج تعليمــية مســتدامة يف جمــايل االستشــعار عــن بعــد ونظــم         ــادرين عــلى وضــع ب العــايل الق

ــية عــلى الصــع   يد احملــلي، وكذلــك عــلى اســتخدام االستشــعار عــن بعــد يف    املعلومــات اجلغراف
. بيد أن املشاركني قد واجهوا عقبات لدى عودهتم       . مشـاريع تدعـم بـرامج التنمـية يف بلداهنـم          

ــا        ــيق م ــيت واجهــت املشــاركني الســابقني يف تطب فقــد بّينــت الدراســة أن املشــاكل الرئيســية ال
ــتقار   ــيانات الســاتلية واملعــدات  اكتســبوه مــن معــرفة يف الســويد متثلــت يف االف  إىل الصــور والب

ــتدريس        ــية الضــرورية ل ــواد املرجع ــك إىل التدريــب وامل ــتقار كذل ــرباجميات احلاســوبية واالف وال
وإضـافة إىل ذلـك، كشفت الدراسة عن وجود       . االستشـعار عـن بعـد عـلى حنـو نـاجح وفّعـال             

ديـــث معلومـــات حاجـــة ماســـة إىل تدريـــب تكميـــلي يف اجملـــاالت املـــتطورة، وكذلـــك إىل حت 
 .املشاركني السابقني دوريا

، قـــرر املكتـــب وجامعـــة (ST/SPACE/9)وبعـــد حتلـــيل نـــتائج الدراســـة االستقصـــائية  -١٣
ســتوكهومل والوكالــة الســويدية للــتعاون اإلمنــائي الــدويل االضــطالع بعملــية تقيــيم مــن أجــل     

 يف تقيــيم الــتأثري وســيتمثل اهلــدف العــام هلــذه العملــية . ٢٠٠٥-٢٠٠٤املــتابعة طــوال الفــترة  
ــنخفض        ــلمعدل العــايل أو امل ــية، وإجيــاد األســباب الرئيســية ل ــدورات التدريب احملــلي جملموعــة ال
للـنجاح يف تطبـيق املعـرفة املكتسـبة يف السويد، واستبانة طابع ونطاق الدعم احملتمل لكفالة أن                  

. بلدان الناميةتكـون اجلهـود اجلاريـة قـد أرسـت جـذورا راسـخة بـني األوسـاط التعليمـية يف الـ                   
كمــا ســتتيح العملــية اســتعراض حمــتوى الــدورات احلالــية ونســقها بغــية إدخــال تغــيريات عــند    

وستتضـــمن العملـــية إيفـــاد بعـــثات تقيـــيم مشـــتركة بـــني األمـــم املـــتحدة وجامعـــة  . االقتضـــاء
، إىل مــنطقيت اللجــنة االقتصــادية واالجتماعــية آلســيا     ٢٠٠٤ســتوكهومل والوكالــة، يف عــام   

اهلـادئ واللجـنة االقتصـادية ألمـريكا الالتينية والكاريبـي، لزيارة املؤسسات األكادميية             واحملـيط   
وستعقب البعثات حلقات عمل    . الـيت اسـتفادت مـن مشـاركة موظفـيها يف الدورات التدريبية            

 .٢٠٠٥-٢٠٠٤تقيمية اقليمية يعتزم عقدها يف الفترة 
  

  عمقبرامج الزماالت الطويلة األمد للتدريب املت -٥ 
ــتعمق يف إطــار        -١٤ ــة األمــد للتدريــب امل ــزماالت الطويل ــرنامج ال ــزال اإليســا تدعــم ب ال ت

، عرضـت اإليسا برناجمني من برامج الزماالت مدة كل منهما ستة            ٢٠٠٣ويف عـام    . الـربنامج 
أشــهر إلجــراء حبــوث يف جمــال تكنولوجــيا االستشــعار عــن بعــد، يف املعهــد األورويب ألحبــاث    

 .سكايت، إيطالياالفضاء، يف فرا
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 تشجيع استخدام التكنولوجيات واملعلومات الفضائية وتيسري سبل  -باء 
  الوصول إليها

  تكنولوجيا الفضاء وتدبر الكوارث -١ 
يهـــدف اجملـــال ذو األولويـــة املـــتعلق بتكنولوجـــيا الفضـــاء وتدبـــر الكـــوارث والـــتابع    -١٥

دعـــم الـــبلدان النامـــية يف اســـتخدام للـــربنامج، حســـبما أوصـــى بـــه اليونيســـبيس الثالـــث، إىل  
وقـد بـدأت جهـود الربنامج املتجددة    . تكنولوجـيا الفضـاء ملواجهـة مشـاكل الكـوارث بـنجاح          

ــية يف عــام        ــبلدان النام ــر الكــوارث يف ال لتشــجيع اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء مــن أجــل تدب
مــل وقــد عقــدت حلقــات الع.  عــندما عقــدت أُوىل حلقــات العمــل اإلقليمــية اخلمــس ٢٠٠٠

واستبينت مبدئيا، يف كل    ). ٢٠٠٢(وتايلـند   ) ٢٠٠٢(واثيوبـيا   ) ٢٠٠٠(اإلقليمـية يف شــيلي      
 .حلقة من حلقات العمل اإلقليمية اجملاالت ذات األولوية والشراكات احملتملة

ــيا، لصــاحل     ٢٠٠٣ويف عــام  -١٦ ــرابعة يف رومان ــربنامج حلقــة العمــل االقليمــية ال ، نظــم ال
عقد حلقة العمل االقليمية اخلامسة لصاحل منطقة غريب آسيا، وذلك يف           وست. الـبلدان األوروبـية   

ويف حلقــة العمــل االقليمــية الــرابعة، الــيت نظمــت   . ٢٠٠٤اململكــة العربــية الســعودية يف عــام  
باالشـتراك مـع وكالـة الفضـاء الرومانـية واإليسـا واملركـز الوطين الفرنسي للدراسات الفضائية            

د مـن الكـوارث، قـام املتشـاركون يف رعايـة احللقـة بوضـع الصيغة                 واالسـتراتيجية الدولـية لـلح     
 )ب(توافر املعلومات والتكنولوجيا؛ ) أ: (النهائـية خلطـة عمل إقليمية تركز على ثالثة جماالت    

وقـد أنشـئت شـبكة إقليمية، تشمل مجيع هذه اجملاالت،       . بـناء القـدرات   ) ج(البيـئة املؤسسـية؛     
وقد . عمل بينما متكن يف الوقت نفسه من تبادل اخلربة والدراية         لـتوفري التنسـيق الـالزم خلطـة ال        

. اسـتبان املشـاركون جمـاالت املخاطـر يف املنطقة، وأشاروا إىل إمكانات املشاركة يف كل جمال           
ــي         ــيع، هـ ــة مواضـ ــلى أربعـ ــزت عـ ــة ركـ ــرقة عاملـ ــار أفـ ــات يف إطـ ــن املناقشـ ــزيد مـ : ودار مـ

إقامـة نظـام متكامل لتدبر الكوارث يف هنر         ) د(الـزالزل؛   ) ج(احلـرائق؛   ) ب(الفيضـانات؛    )أ(
 .الدانوب

وتدعـو إجـراءات املـتابعة اخلاصـة حبلقات العمل إىل أن حتدد اجتماعات اخلرباء التالية                 -١٧
فاملشـاريع االسترشـادية أساسـية ألهنـا تسهم يف حتديد         . يف املـناطق مشـاريع استرشـادية للتنفـيذ        
تصـلة باحتـياجات كـل بلـد وتوضـح ملـتخذي القرارات             الـنهوج املنهجـية الصـاحلة للتطبـيق وامل        

 .فوائد األخذ حبلول فضائية

ــام  -١٨ ــم أيضــا إىل اجــتماعني للخــرباء، باإلســهام يف      ٢٠٠٣ويف ع ــربنامج الدع ــر ال ، وف
ــراكات عــلى أســاس          ــادية لكــي توضــع يف هيــئة ش ــد مشــاريع استرش ــنقاش وحتدي أفضــل "ال
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ــود ــد استضــاف اجــتماع اخلــرباء األو   ". اجله ــتابع جلــنوب    وق ــيقات الســاتلية ال ل مركــز التطب
، وركز على   ٢٠٠٣يونـيه   / حزيـران  ٦ و ٥أفريقـيا، وعقـد ذلـك االجـتماع يف بريـتوريا يومـي              

اســتخدام أجهــزة استشــعار ســاتلية ذات اســتبانة تــتراوح مــا بــني منخفضــة ومتوســطة ورصــد   
ترك فـــيها ونظــم هــيكل االجـــتماع حــول احلاجــة إىل حتديــد املشـــاريع الــيت تشــ       . الكــوارث 

 ١٣واستخدمت تقنيات إلقامة الشراكات، نتج عنها تقدمي        . مؤسسـات مـن أقـل الـبلدان منـوا         
 .من مالمح املشاريع بغرض زيادة تطويرها وتنفيذها

ونظَّمـت اجـتماع اخلـرباء الـثاين، الـذي ركـز عـلى اسـتخدام تكنولوجيا الفضاء لتدبر                 -١٩
ألرجنتينية لألنشطة الفضائية، وُعقد االجتماع كـوارث الفيضـانات واحلـرائق، اللجـنة الوطنية ا     

. ، بدعــم مــن اإليســا٢٠٠٣نوفمــرب / تشــرين الــثاين٢٦ إىل ٢٤يف كوردوبــا، األرجنــتني، مــن 
وحقق . وركـز االجـتماع عـلى مشـروعني، أحدمها يف جمال الفيضانات واآلخر يتعلق باحلرائق        

 . الفيضانات واحلرائق يف املنطقةاالجتماع أهدافه بإدماج تكنولوجيا الفضاء يف تدّبر كوارث

وعــند االضــطالع باألنشــطة ذات الصــلة باملوضــوع ذي األولويــة املــتعلق بتكنولوجــيا   -٢٠
الفضــاء وتدبــر الكــوارث، أويل االهــتمام إلدمــاج العمــل مــع األنشــطة اجلاريــة األخــرى؛ مــثل  

األغراض السلمية  االسـتناد إىل عمـل فـريق العمـل الـتابع للجـنة اسـتخدام الفضـاء اخلارجي يف                    
 الصـادرة عـن اليونيسـبيس الثالـث بشـأن وضـع نظـام عاملي متكامل                 ٧واملعـين بتنفـيذ التوصـية       

الدارة جهـود ختفـيف الكـوارث الطبيعـية ودرئهـا واالغاثـة مـنها؛ والتعاون مع وكاالت األمم                   
املـــتحدة املتخصصـــة؛ واالســـتناد إىل األنشـــطة ذات الصـــلة الـــيت تضـــطلع هبـــا املؤسســـات         

نظمات؛ ودعـم مـبادرات أخـرى مثل ميثاق التعاون على حتقيق االستخدام املنسق للمرافق        واملـ 
ــية       الفضــاء ‘امليــثاق الــدويل بشــأن   ("الفضــائية يف حــال وقــوع كــوارث طبيعــية أو تكنولوج

؛ وهــيكلة شــبكة إقليمــية لدعــم املؤسســات واســتبانة جمــاالت االهــتمام ")‘والكــوارث الكــربى
 .فاظ على تلك الشبكةاملشترك والشراكات واحل

  
  إدارة املوارد الطبيعية ورصد البيئة -٢ 

يــنفذ الــربنامج، حســبما أوصــى بــه اليونيســبيس الثالــث، املوضــوع ذا األولويــة املــتعلق  -٢١
بـإدارة املـوارد الطبيعـية والرصـد البيـئي لدعـم الـبلدان النامـية يف األخـذ بـاحللول الفضائية حلل                        

وتؤدي تكنولوجيات الفضاء أدوارا هامة . بيـئة وإدارة املوارد الطبيعية املسـائل املـتعلقة برصـد ال    
وتوفـر البـيانات املُستشعرة عن بعد، بصفة خاصة، رؤية ال نظري هلا لألرض              . يف هذيـن اجملـالني    

للدراسـات الـيت تتطلـب مراقـبة شـاملة أو دوريـة مـثل الدراسـات اليت جترى ألغراض عمليات                     
زراعة واهليدروغرافـيا واجليولوجـيا وعلم املعادن ولتحليل الغطاء    احلصـر واملسـح والرصـد يف الـ        
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وميثل االستشعار عن بعد تكنولوجيا سريعة التطور وهو     . األرضـي واسـتخدام األراضي والبيئة     
أحـد الفوائـد العرضـية اهلامـة الـناجتة عن التطبيقات الفضائية وعلوم الفضاء، وقد تطور ليصبح                  

ب مع ختصصات أخرى مثل املسح التصويري ورسم اخلرائط         جمـال ختصـص يسري جنبا إىل جن       
 .والنظم املرجعية اجليوديسية والنظم الساتلية املالحية العاملية ونظم املعلومات اجلغرافية

ويركـز املوضـوع ذو األولويـة املـتعلق بـإدارة املوارد الطبيعية والرصد البيئي على عدد                  -٢٢
ماعات للخرباء لتحديد خطط العمل اإلقليمية    حيـث ُتـنظم حلقـات عمـل واجت        : مـن األنشـطة   

ــادية  ــاريع االسترشـ ــوم      . واملشـ ــتدريس علـ ــية لـ ــز اإلقليمـ ــالل املراكـ ــن خـ ــب مـ ــر التدريـ ويوفـ
وتكنولوجـيا الفضـاء، املنتسـبة إىل األمم املتحدة ومن خالل جمموعة الدورات التدريبية الدولية     

. ني يف جمـال االستشـعار عـن بعد        املشـتركة بـني األمـم املـتحدة والسـويد بشـأن تثقـيف املدرسـ               
وهتـدف مجـيع األنشـطة إىل بـناء أوجـه تضـافر مـع أعمـال أفـرقة العمـل التابعة للجنة استخدام                        
الفضـاء اخلـارجي يف األغراض السلمية ومع كيانات لألمم املتحدة، مثل برنامج األمم املتحدة               

والزراعة ومنظمة األمم املتحدة  للبيـئة وبـرنامج األغذيـة العـاملي ومنظمة األمم املتحدة لألغذية             
وتوفـر حلقـات العمل، بصفة خاصة، فرصة فريدة للجمع بني اخلرباء            . للتربـية والعـلم والـثقافة     

ــد اإلجــراءات       ــارف هبــدف حتدي ــرارات واملمارســني للتشــارك يف اخلــربات واملع ــتخذي الق وم
ارة املوارد الطبيعية   وأنشـطة املـتابعة املطلوبـة لتحسـني اسـتخدام تكنولوجـيا الفضاء من أجل إد               

 .والرصد البيئي

ويف إطـار املوضـوع ذي األولويـة املـتعلق بـإدارة املـوارد الطبيعـية والرصـد البيئي، وفر                     -٢٣
الـربنامج الدعـم الجـتماع اخلـرباء بشـأن استخدام جمموعات البيانات العاملية املتوفرة من ساتل                 

الشراكة " (نيباد"ليت حيتاجها اجتماع    لتوفري املعلومات ا  ) الندسات(استشـعار األرض عن بعد      
 ٢٠٠٣نوفمــرب / تشــرين الــثاين٣٠، وهــو اجــتماع عقــد يف داكــار يف )اجلديــدة لتنمــية أفريقــيا

. (Africa GIS 2003) ٢٠٠٣كاجـتماع سـابق ملؤمتـر نظـم املعلومـات اجلغرافية يف أفريقيا لعام      
وزيع واســتخدام جمموعــات وحقــق االجــتماع هدفــه املتمــثل يف حتديــد اســتراتيجية مشــتركة لــت

ومت ضمان التزامات من جانب مؤسسات . البـيانات العاملـية املـتاحة جمانا من الساتل الندسات      
يف الواليـات املـتحدة األمريكـية وكـيانات تابعـة لألمـم املـتحدة بـتوزيع بـيانات الندسـات، مما                 

زامات يف مبادرة   وقـد جتسـدت تلـك االلـت       . سـيكفل وصـول البـيانات إىل املسـتعملني النهائـيني          
داكــار، وهــي عــبارة عــن بــيان وضــعه املشــاركون يف االجــتماع، ممــا يســهم يف صــوغ رؤيــة     

ويف الوقـت نفسـه، قامـت عـدة مؤسسـات أفريقـية بتجميع مالمح مشاريع وطلبت                 . مشـتركة 
 .الدعم من مكتب شؤون الفضاء اخلارجي يف احلصول على بيانات من الندسات
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  لتكنولوجيا امليسِّرةالتشجيع على استخدام ا -٣ 
ــية         -٢٤ ــية واالقتصــادية للشــبكات العامل ــنافع االجتماع ــلى امل ــث ع شــدد اليونيســبيس الثال

وتشـكل تلـك الشـبكات تكنولوجـيا فضائية ُميسِّرة هامة لتنفيذ تطبيقات يف              . لسـواتل املالحـة   
اخلــرائط جمــاالت مــثل نظــم املعلومــات اجلغرافــية، والطــريان، والــنقل الــبحري والــربي، ورســم 

واملسـح، والـزراعة، وشـبكات الطاقـة واالتصـاالت، واإلنذار بالكوارث، واالستجابة حلاالت              
وبالنسـبة للـبلدان النامـية، توفـر تطبـيقات الشـبكات العاملـية لسـواتل املالحـة حلوال            . الطـوارئ 

ناجعــة مــن حيــث الــتكلفة للســعي لتحقــيق الــنمو االقتصــادي دون التــنازل عــن االحتــياجات    
 .ية واملقبلة للحفاظ على البيئة، وبالتايل تشجيع التنمية املستدامةاحلال

، بــدأ الــربنامج يف تنظــيم سلســلة مــن حلقــات العمــل اإلقليمــية الــيت   ٢٠٠١ويف عــام  -٢٥
تركــز عــلى بــناء القــدرات يف مــيدان اســتخدام الشــبكات العاملــية لســواتل املالحــة يف خمــتلف     

، نظـــم ٢٠٠٣-٢٠٠١وخـــالل الفـــترة . املســـتدامةجمـــاالت التطبـــيقات الـــيت تدعـــم التنمـــية  
الـربنامج، بـرعاية حكومـة الواليـات املـتحدة األمريكية، أربع حلقات عمل إقليمية بشأن تلك                 

. الشـبكات، يف شـيلي وزامبـيا ومالـيزيا والنمسـا، وعقـد اجـتماعني دولـيني للخـرباء يف النمسا               
تائج سلسلة االجتماعات تلك    وقـد أسهمت ن   . واشـتركت اإليسـا يف رعايـة ثالثـة اجـتماعات          

إسـهاما كـبريا يف أعمـال فريق العمل الذي أنشأته جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض        
 الصادرة عن اليونيسبيس الثالث بشأن حتسني سبل الوصول         ١٠السـلمية لكـي ُيعـىن بالتوصـية         

 .لك الشبكاتعامليا إىل الشبكات الفضائية للمالحة وحتديد املواقع وحتسني توافق ت

، يف هيـــئة ٢٠٠٣ديســـمرب /وقـــد عقـــد االجـــتماع الـــدويل األخـــري يف كـــانون األول  -٢٦
اجـتماع مشـترك بـني فـريق العمل املعين بالشبكات العاملية لسواتل املالحة وجمموعة خمتارة من           
اخلــرباء الذيــن أســهموا يف حلقــات العمــل اإلقليمــية واالجــتماع الــدويل الــيت عقــدت كــلها يف  

ــترة ــل    . ٢٠٠٢-٢٠٠١ الفـ ــات العمـ ــلة حلقـ ــتابعة سلسـ ــبادرات مـ ــتماع مـ ــتعرض االجـ واسـ
واالجــتماعني الدولــيني بــناء عــلى نــتائج دراســة استقصــائية أجريــت وســط اخلــرباء يف الــبلدان   

وانـتقى االجـتماع مبادرات للمتابعة ورّتبها من        . النامـية الذيـن شـاركوا يف تلـك االجـتماعات          
تب شؤون الفضاء اخلارجي من أجل احتمال تقدمي الدعم         حيـث األولويـة لكـي يـنظر فيها مك         

ــترة   ــريق العمــل املعــين بالشــبكات     . ٢٠٠٥-٢٠٠٤هلــا يف الف ويف ذلــك االجــتماع، وضــع ف
العاملــية لســواتل املالحــة الصــيغة النهائــية لــتقريره لكــي يقدمــه إىل اللجــنة، آخــذا يف احلســبان     

كما اختذ فريق العمل خطوات     . ن النامية املسـامهة املقدمـة مـن خـرباء تلك الشبكات من البلدا           
أولـية صـوب تنفـيذ بعـض توصـياته، مبـا يف ذلـك إعـداد مشـروع إطـار مـرجعي للجنة الدولية                         

 .املرتقبة املعنية بالشبكات العاملية لسواتل املالحة
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، واتساقا مع مبادرة مؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومات، الذي عقد           ٢٠٠٣ويف عـام     -٢٧
، نظم الربنامج حلقة عمل مشتركة      ٢٠٠٣ديسمرب  / كـانون األول   ١٢ إىل   ١٠مـن   يف جنـيف    

بـني األمـم املـتحدة وتايلند حول إسهام تكنولوجيا االتصاالت الساتلية يف سد الفجوة الرقمية                 
 ٥ إىل   ١ملصـلحة الـبلدان النامـية يف مـنطقة آسـيا واحملـيط اهلـادئ، وقد عقدت يف بانكوك من                     

كانت حلقة العمل تلك هي الثانية اليت تنظم بشأن هذا املوضوع يف            و. ٢٠٠٣سـبتمرب   /أيلـول 
 جــزءا مــن جمهــود متواصــل تــبذلــه األمــم املــتحدة للتشــجيع عــلى إطــار الــربنامج، كمــا كانــت

توســيع نطــاق اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء وزيــادة الــتعاون بــني الــبلدان ســعيا لســد الفجــوة    
 . النامية وفيما بني البلدان الناميةالرقمية بني البلدان الصناعية والبلدان

أوهلما هو صوغ مسامهة يف مؤمتر القمة من منظور قطاع          : وكـان حللقة العمل هدفان     -٢٨
االتصــاالت الســاتلية، وثانــيهما هــو اســتعراض حالــة خمــتلف جوانــب تكنولوجــيا االتصــاالت    

 هبا البلدان النامية ونظـرت حلقـة العمـل يف السـبل اليت ميكن أن تستخدم        . السـاتلية ومسـتقبلها   
تقنـيات االتصـاالت الفضـائية، مـثل إيصال خدمات اإلنترنت عن طريق السواتل، والسبل اليت                
ميكــن أن يســهم هبــا الــتعلّم االلكــتروين والصــحة اإللكترونــية املقدمــان عــن طــريق الســواتل يف  

 .هلادئحتسني الظروف االجتماعية وحتقيق النجاح االقتصادي يف منطقة آسيا واحمليط ا

وصـاغ املشـاركون يف حلقة العمل مالحظات وتوصيات بشأن ما هو مطلوب اختاذه               -٢٩
مـن خطـوات تالـية لتحسـني سـبل الوصـول إىل اإلنترنـت املـتوفرة لتطبـيقات التعلّم االلكتروين                 

وقـــد قدمـــت تلـــك    . والصـــحة اإللكترونـــية يف بلداهنـــم يف مـــنطقة آســـيا واحملـــيط اهلـــادئ       
ــائق مؤمتــر القمــة     والتوصــيات  املالحظــات ــا ضــمن وث ــة مؤمتــر القمــة إلدراجه انظــر (إىل أمان

WSIS/PC-3/C/0182.( 

وعـلى سـبيل مـتابعة حلقـة العمـل وبـناء عـلى طلـب الدول األعضاء يف جلنة استخدام                      -٣٠
الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية بشــأن مشــاركة مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي يف   

 .تماعا خمصصا لفريق من خرباء السواتل أثناء انعقاد مؤمتر القمةمؤمتر القمة، نظم الربنامج اج
  

  التطبيقات الفضائية من أجل التنمية املستدامة -٤ 
يعــد تــرويج اســتخدام علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء وتطبــيقاهتا لدعــم التنمــية املســتدامة    -٣١

ملواضــيع وهــو كذلــك أحــد ا. هدفــا رئيســيا يســعى مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي لتحقــيقه
اهلامـة الـيت ال يـزال يتـناوهلا االجـتماع املشـترك بـني الوكاالت بشأن أنشطة الفضاء اخلارجي،                    
الـذي يعمـل مبـثابة مهـزة وصـل للتنسـيق والـتعاون بـني الوكاالت يف األنشطة املتصلة بالفضاء،            

مر وظـل الـربنامج عـلى    . كمـا تتـناوهلا جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية                
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السـنني يقـدم الدعـم إىل اجلهـود اليت يبذهلا املكتب واالجتماع املشترك بني الوكاالت واللجنة                 
عــن طــريق تنظــيم حلقــات عمــل ونــدوات هتــدف إىل زيــادة الوعــي لــدى مقــرري السياســات  
وعامـة الـناس بـالدور اهلـام الـذي تؤديـه علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء وتطبيقاهتا يف تعزيز التنمية                      

 .ةاملستدام

ــيقات الفضــائية يف    ٢٠٠٢ويف عــام  -٣٢ ــربنامج يف التركــيز عــلى مســامهات التطب ــدأ ال ، ب
حتقــيق أهــداف مؤمتــر القمــة العــاملي للتنمــية املســتدامة، الــذي عقــد يف جوهانســربغ، جــنوب    

فقــد ُعقــدت نــدوة يف جــنوب . ٢٠٠٢ســبتمرب / أيلــول٤أغســطس إىل / آب٢٦أفريقــيا، مــن 
لقمـة العـاملي مباشـرة من أجل زيادة الوعي لدى متخذي القرارات             أفريقـيا قـبل انعقـاد مؤمتـر ا        

وابتداء من . الذيـن شـاركوا يف مؤمتـر القمـة بـالفوائد اجملتمعية واالقتصادية للتطبيقات الفضائية           
، وبـرعاية حكومـة النمسـا، شـرع الـربنامج يف تنظيم سلسلة من الندوات لدراسة                 ٢٠٠٣عـام   

تطبـيقات الفضـائية يف تنفـيذ اإلجـراءات املوصى هبا يف خطة        السـبل الـيت ميكـن أن تسـهم هبـا ال           
 وقـد اسـتبانت الندوة      )٦(").خطـة جوهانسـربغ للتنفـيذ     ("تنفـيذ توصـيات مؤمتـر القمـة العـاملي           

األوىل جمـاالت خمـتلفة ميكـن أن تقـدم التطبـيقات الفضـائية فـيها مسـامهات كبرية ملـتابعة نتائـج            
دوة القادمــة عــلى االســتعانة بالتطبــيقات الفضــائية مــن أجــل وســتركز الــن. مؤمتــر القمــة العــاملي

 .استخدام موارد املياه وإدارهتا
  

  "الفضاء والكوارث الكربى"امليثاق الدويل بشأن  -٥ 
مبـبادرة من اإليسا واملركز     " الفضـاء والكـوارث الكـربى     "ُوضـع امليـثاق الـدويل بشـأن          -٣٣

انظر (قـتراح تقدمـا به أثناء اليونيسبيس الثالث         الوطـين الفرنسـي للدراسـات الفضـائية نتـيجة ال          
أمـا الشركاء اآلخرون فهم وكالة الفضاء الكندية واإلدارة الوطنية لدراسة  ).  أيضـا ٢٠الفقـرة   

احملـيطات والغالف اجلوي التابعة للواليات املتحدة األمريكية واملؤسسة اهلندية ألحباث الفضاء            
ويهـدف امليـثاق إىل توفـري نظام موحد بشأن          .  الفضـائية  واللجـنة الوطنـية األرجنتينـية لألنشـطة       

حـيازة البـيانات الفضـائية وتقـدمي نواتـج ذات قيمة مضافة جمانا، من خالل مستعملني مرخص                 
ــبل مكتــب شــؤون الفضــاء   ٢٠٠٣ويف عــام . هلــم، إىل املتضــررين مــن الكــوارث الكــربى   ، قُ

 امليثاق، مما ميكّن منظومة األمم املتحدة      اخلـارجي الـتابع لألمانـة العامـة كهيـئة مـتعاونة يف إطار             
، ٢٠٠٣يوليه / متوز١وابـتداء مـن   . مـن اسـتعمال امليـثاق بصـفتها جهـة مسـتعملة مرخصـا هلـا            

أنشـأ املكتـب خطـا مباشـرا دائمـا ميكـن لوكـاالت األمـم املـتحدة أن تطلب عن طريقه بيانات            
مــم املــتحدة تلــك اآللــية وقــد اســتخدمت األ. مــن خــالل امليــثاق لالســتجابة حلــاالت الطــوارئ

ــام   ــوز : ٢٠٠٣ثـــالث مـــرات يف عـ ــرة األوىل يف متـ ــيه /فقـــد كانـــت املـ  للتصـــدي ٢٠٠٣يولـ
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 للتصـــدي لفيضـــانات يف  ٢٠٠٣نوفمـــرب /لفيضـــانات يف نيـــبال، والثانـــية يف تشـــرين الـــثاين    
 للتصدي الهنياالت أرضية    ٢٠٠٣ديسـمرب   /اجلمهوريـة الدومينيكـية، والثالـثة يف كـانون األول         

 .فلبنييف ال
  

  املعلومات الفضائية -٦ 
ميكـن االطـالع عـلى املعلومـات املوجهـة إىل الـدول األعضـاء وعامـة الـناس عـن آخر                       -٣٤

موقع  الـتطورات يف األنشـطة املـنفذة يف اطـار بـرنامج األمم املتحدة للتطبيقـات الفضائيـة علـى                
الــذي هــو جــزء مــن موقــع ، (www.oosa.unvienna.org/sapidx.html)الــربنامج عــلى االنترنــت 

ــية واألهــداف    . مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي  كمــا تــرد يف موقــع الــربنامج اجلــداول الزمن
 .والربامج اخلاصة باألنشطة واملشاريع املخطط هلا

وصـدر العـدد اخلـامس عشـر مـن سلسـلة املنشـورات الـيت تتضـمن ورقـات خمتارة من                       -٣٥
ة لـربنامج األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضائية          احللقـات الدراسـي   أنشـطة الـربنامج، حتـت عـنوان         

 .(ST/SPACE/20) ٢٠٠٣لعام 
  

  تشجيع نشر املواضيع القائمة على املعرفة وزيادة الوعي هبا                     -جيم   
  علوم الفضاء األساسية -١ 

نظـم الـربنامج سلسـلة مـن حلقات العمل السنوية املشتركة بني األمم املتحدة واإليسا                 -٣٦
، قام كل من    ٢٠٠٣ويف عام   . ٢٠٠٢ - ١٩٩١ األساسية خالل الفترة     بشـأن علـوم الفضـاء     

األمـم املـتحدة واإليسـا واملرصـد اجلـنويب األورويب، بالـتعاون مـع املشاركني يف حلقات العمل                   
وممـثلني من مجيع البلدان املضيفة هلا، بوضع الصيغة النهائية لتقرير التقييم العقدي بشأن تطوير                

 .على نطاق العاملعلوم الفضاء األساسية 

، ٢٠٠١ومـا انفكـت جلـنة أحبـاث الفضـاء واالحتـاد الفلكـي الدويل ينظمان، منذ عام           -٣٧
بالـتزامن مـع حلقات العمل املشتركة بني األمم املتحدة واإليسا بشأن علوم الفضاء األساسية،               

 بعثيت  حلقـات عمـل إقليمـية سـنوية لعـلماء الفلـك والفضـاء بشـأن معاجلة البيانات الواردة من                   
، أســهم الــربنامج ٢٠٠٣ويف عــام . (XMM-Newton)نــيوتن -أم-أم-الفضــاء تشــاندرا وإكــس

يف التخطـيط حللقـة العمـل الثالـثة يف تلـك السلسـلة، الـيت عقـدت يف املركـز اإلقليمي لتدريس                       
علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء آلسيا واحمليط اهلادئ يف اهلند، ورعى مشاركة عدد من العلماء من                 

وحلقــات العمــل هــي جــزء مــن مــبادرة جلــنة أحبــاث الفضــاء واالحتــاد الفلكــي . النامــيةالــبلدان 
 .الدويل لبناء القدرات ملصلحة البلدان النامية



 

15  
 

A/AC.105/815

  قانون الفضاء -٢ 
نظـم الـربنامج، بالـتعاون مع املعهد الكوري ألحباث الفضاء اجلوي، حلقة عمل األمم                -٣٨

/  تشرين الثاين٦ إىل ٣يون، مجهورية كوريا، من املـتحدة الثانـية بشـأن قـانون الفضـاء يف داجيـ            
وقــد استضــافت مجهوريــة كوريــا حلقــة العمــل، الــيت ركــزت عــلى موضــوع  . ٢٠٠٣نوفمــرب 

وهدفت ". اإلجراءات على الصعيد الوطين   : معـاهدات األمـم املـتحدة بشأن الفضاء اخلارجي        "
ن الفضاء اخلارجي وقبوهلا    حلقـة العمـل إىل تعزيـز فهـم معـاهدات األمـم املتحدة ومبادئها بشأ               

وتنفـيذها، خصوصـا يف مـنطقة آسـيا واحملـيط اهلـادئ، ومناقشـة تنفـيذ معاهدات األمم املتحدة                   
ودعـت إحـدى التوصـيات الصـادرة عن حلقة     . بشـأن الفضـاء اخلـارجي عـلى الصـعيد الوطـين           

جمال العمـل إىل مواصـلة تنظـيم سلسـلة حلقـات العمـل تلـك، بالتركـيز عـلى بناء القدرات يف                       
قـــانون الفضـــاء، ال ســـيما بالـــرجوع إىل معـــاهدات األمـــم املـــتحدة ومـــبادئها بشـــأن الفضـــاء 

 .اخلارجي
  

  تقدمي اخلدمات االستشارية التقنية وتشجيع التعاون االقليمي                           -دال  
ــيت        -٣٩ ــة إىل األنشــطة ال ــية املقدم ــاه وصــف ملخــتلف اخلدمــات االستشــارية التقن ــرد أدن ي

 .واليت ُيشترك يف رعايتها حتت إشراف الربنامجتشجع التعاون االقليمي 
  

  جملس االتصاالت الساتلية ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ -١ 
 جملـس االتصـاالت السـاتلية ملـنطقة آسـيا واحملـيط اهلـادئ، مـنذ انشـائه يف عام                مـا فتـئ    -٤٠

أصبح فقد  ؛  منوا كبريا ينمو   بـرنامج األمـم املتحدة للتطبيقات الفضائية،          مـن   مبسـاعدة  ،١٩٩٤
 تطويـــر شـــجيعوقـــد قـــام اجمللـــس بـــدور رئيســـي يف ت.  بلـــدا٣٠ عضـــوا مـــن ٩٥يضـــم اآلن 

وذلــك بــتوفري   ذلــك اجملــال،االتصــاالت الســاتلية يف مــنطقة آســيا واحملــيط اهلــادئ والــتعاون يف
 لتـــبادل اآلراء واألفكـــار بشـــأن مـــا اســـتجد مـــن التكنولوجـــيات والـــنظم والسياســـات حمفـــل

ــات االتصــاالت  ــة العمــل      . الســاتليةوخدم ــربنامج خــالل حلق ــم لعمــل ال ــّدم اجمللــس الدع  وق
املشــتركة بــني األمــم املــتحدة وتايلــند حــول اســهام تكنولوجــيا االتصــاالت الســاتلية يف ســّد      

وقـام املكتـب فـيما بعـد باستخدام نتائج حلقة       . ٢٠٠٣الفجـوة الرقمـية، الـيت عقـدت يف عـام            
 /قمة العاملي جملتمع املعلومات الذي عقد يف كانون األولالعمل يف إعداد اسهاماته يف مؤمتر ال

 .٢٠٠٣ديسمرب 
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  تقدمي عرض إيضاحي حّي عن التطبيب عن بعد بواسطة السواتل -٢ 
ــدورة السادســة واألربعــني للجــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض      -٤١ خــالل ال

ــتعاون مــع مركــز يو  ٢٠٠٣الســلمية يف عــام  ــربنامج، بال ــيم للــبحوث الكــائن يف  ، قــام ال وانوي
ــد بواســطة           ــب عــن بع ــلي عــن التطبي ــيم عــرض ايضــاحي حــّي وتفاع ــراتس، النمســا، بتنظ غ

وتــوىل مركــز . وُنظِّــم العــرض اإليضــاحي لفــائدة وفــود الــدول األعضــاء يف اللجــنة  . الســواتل
يووانويــيم للــبحوث توفــري كــل املعــدات، مبــا فــيها تلــك املــتعلقة باجلــزء الفضــائي، وخدمــات    

 .خلرباءا
  

 املشورة التقنية إىل اللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل اسداء -٣ 
  للتجارب النووية

قـّدم الـربنامج أيضـا املسـاعدة ألمانـة اللجـنة التحضـريية ملـنظمة معاهدة احلظر الشامل                 -٤٢
ملشاركني يف  للـتجارب الـنووية يف إعـداد مشـروع التوصـيات اليت كان من املزمع تقدميها إىل ا                 

حلقـة العمـل التقييمـية املشـتركة السـنوية اخلاصـة املعنـية مبرفق االتصاالت العاملي، اليت ُعقدت                  
وقـّدم الربنامج للمشاركني يف احللقة      . ٢٠٠٣أكـتوبر   / تشـرين األول   ٢٣ إىل   ٢٠يف فييـنا مـن      

رتفاع، مـا يتصـل مبشـروع التوصـيات مـن معلومـات أساسـية يف جمـال نظم املنصات العالية اإل                    
وكانت من  . الـيت هـي نظـم اتصـاالت أرضـية ناشـئة حديـثا يف جمال االتصال بواسطة السواتل                  

ضــمن التوصــيات اخلمــس الــيت اعــتمدها الفــريق العــامل املعــين بتكنولوجــيا مــرفق االتصــاالت   
ــتطوير يف جمــال تكنولوجــيا         ــب وال ــربنامج بشــأن مســتقبل التعقّ ــاملي توصــيتان وضــعهما ال الع

 .ساتليةاالتصاالت ال
  

  مؤمتر القارة األمريكية الرابع املعين بالفضاء  -٤ 
، وقّـع مكتـب شـؤون الفضـاء اخلارجي على مذكرة تفاهم مع األمانة            ٢٠٠٣يف عـام     -٤٣

املؤقـتة ملؤمتـر القـارة األمريكـية الـرابع املعـين بالفضـاء مـن أجل املساعدة على تنفيذ خطة عمل                
ذه األمانـة عـلى ختطـيط عدد من األنشطة اهلادفة إىل تنفيذ              ويـتعاون الـربنامج مـع هـ        )٧(.املؤمتـر 

خطـة العمـل، مبـا فـيها حلقة عمل معنية باستخدام الشبكات العاملية لسواتل املالحة يف أنشطة                  
 لفائدة منطقة أمريكا الالتينية والبحر ٢٠٠٤الـنقل الـيت مـن املزمع عقدها يف كولومبيا يف عام       

 .الكاريبـي
  



 

17  
 

A/AC.105/815

  فنـزويال -٥ 
قــّدم الــربنامج ملعهــد اهلندســة الــتابع لــوزارة العلــوم والتكنولوجــيا بفــنـزويال املســاعدة    -٤٤

التقنـية عـلى دراسة بضعة مناذج مؤسسية من أجل إنشاء هيئة معنية بالفضاء تعمل على تنسيق                 
ــنـزويال   ــن       . األنشــطة الفضــائية يف ف ــة ملشــاركة خــبري م ــبات الالزم ــربنامج الترتي ــّد ال ــا أع كم

 ٣ وخـبري مـن شـيلي تولّـيا خـالل اجتماع للتخطيط التقين ُعقد يف كاراكاس يومي        األرجنـتني 
 . عرض جتربيت بلديهما٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٤ و
  

  خمّيم الفضاء للقارة األمريكية -٦ 
تولـت الرابطة الشيلية لشؤون الفضاء، باشراف من الربنامج، تنظيم خمّيم فضاء للقارة              -٤٥

واجـتمع يف هـذا املخّيم      . ٢٠٠٣يـناير   / كـانون الـثاين    ١٨ إىل   ٤ الفـترة مـن        األمريكـية خـالل   
وقد زار التالميذ   .  املـدارس الـثانوية من إكوادور وشيلي وفنـزويال واملكسيك         تالمـيذ  مـن    ٢٦

وسيعقد خمّيم  . شـّتى املؤسسـات الفضـائية يف مـدن أنتوفاغسـتا وسـانتياغو وأنكـود وتشيلووي               
 باشراف  ٢٠٠٤يناير  / كـانون الـثاين    ٢٠ إىل   ٥مريكـية يف الفـترة مـن        الفضـاء الـثاين للقـارة األ      

 تلميذا من القارة    ١٦ تلمـيذا، منهم     ٥٢مـن الـربنامج وبـرعاية مشـتركة معـه، وسيسـتفيد مـنه               
 .األمريكية

  
  اللجنة املعنية بسواتل رصد األرض -٧ 

ق العــامل تــوىل مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، عــن طــريق الــربنامج، رئاســة الفــري   -٤٦
املخصـص املعـين بالتعلـيم والتدريـب يف جمـال رصـد األرض والـتابع للجنة املعنية بسواتل رصد         

وقــد تيّســرت بفضــل مشــاركة املكتــب إقامــة صــالت بفــريق العمــل الــذي    ). ســيوس(األرض
 الصادرة عن   ١٧أنشـأته جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغراض السلمية بشأن التوصية                

لثالـث واملـتعلقة بتعزيز بناء القدرات بتنمية املوارد البشرية وزيادة موارد امليزانية،             اليونيسـبيس ا  
الـواردة يف برنامج سيوس ملتابعة مؤمتر القمة  ) بـناء القـدرات التعليمـية والتدريبـية      (١والنمـيطة   

رصــد العــاملي املعــين بالتنمــية املســتدامة، وأنشــطة بــناء القــدرات الــتابعة لشــراكة اســتراتيجية ال   
، والــربامج التعليمــية لــدى عــدة وكــاالت متخصصــة تابعــة  )شــراكة إيغــوس(العــاملي املــتكاملة 

وقـد أفضـى عمــل الفـريق العـامل املخصـص إىل قـبول سـيوس مبــبادئ        . ملـنظومة األمـم املـتحدة   
ــيانات الــيت ســتجعل البــيانات مــتاحة بــأدىن التكالــيف أو بــدون تكالــيف لفــائدة التعلــيم           الب

 .والتدريب
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  أنشطة متابعة الدورات التدريبية اليت ترعاها األمم املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية -٨ 
ــتحدة واإليســا بشــأن         -٤٧ ــم امل ــني األم ــتابعة املشــترك ب ــرنامج امل ــربنامج دعــم ب يواصــل ال

اسـتخدام تكنولوجـيا االستشـعار عـن بعـد يف التنمية املستدامة، وكان هذا الربنامج قد اسُتهل                  
 مــن جانــب اإليســا واملكتــب وإدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعــية الــتابعة  ١٩٩٨يف عــام 

لألمانـة العامـة، بصفته متابعة للدورات الدراسية اليت نظمت يف فراسكايت، إيطاليا، يف األعوام               
 .١٩٩٧  و١٩٩٥  و١٩٩٤  و١٩٩٣

) فييت نام ( مـن مشروع متابعة يف آسيا واحمليط اهلادئ          ٢٠٠٢وبعـد االنـتهاء يف عـام         -٤٨
األرجنتني وبوليفيا  ( مـن مشـروع آخـر يف أمـريكا الالتينـية والبحر الكاريبـي               ٢٠٠٣ويف عـام    
، يعكـــف الـــربنامج واإليســـا حالـــيا عـــلى تنفـــيذ مشـــروع يف أفريقـــيا لوضـــع نظـــام   )وشـــيلي

لــلمعلومات ميكّــن مــن حتديــد مــناطق الفيضــانات ورصــدها وتقيــيمها ولوضــع قائمــة حصــرية   
 .ة يف حوض هنر ناكاميب يف بوركينا فاسوباملياه السطحي

  
  متابعة مؤمتر القّمة املعين برصد األرض -٩ 

ــريق املخصــص املعــين برصــد        -٤٩ يشــارك مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي يف عمــل الف
. األرض مـن خـالل عضـويته يف الفـريق الفـرعي املعـين ببناء القدرات والتابع للفريق املخصص                  

يف إثـر مؤمتـر القّمـة املعـين برصد األرض الذي عقد يف واشنطن               وقـد أنشـئ الفـريق املخصـص         
ــوز٣١العاصــمة يف  ــيه / مت ــنها حتســني تنســيق       ٢٠٠٣يول ــور م ــن األم ــة م ــيق مجل ، هبــدف حتق

اسـتراتيجيات ونظـم رصـد األرض واسـتبانة التدابري الالزمة لتقليص فجوات البيانات إىل أدىن                
 ويعتزم املكتب اإلسهام يف إجياد عالقة تآزر        .حـد وإعداد خطة للتنفيذ متتد على عشر سنوات        

بـني جهـود الفـريق املخصـص وجهـود جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلارجي يف األغراض السلمية،                    
 .وال سيما من خالل فرق العمل التابعة هلا واملعنية بتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث

  
ل واالجتماعات الدورات التدريبية واحللقات الدراسية وحلقات العم -هاء 

 قليمية لتدريس علومإل املراكز اوالندوات اليت ينظمها الربنامج و
   املنتسبة إىل األمم املتحدةوتكنولوجيا الفضاء

  ٢٠٠٣أنشطة الربنامج املنفذة يف عام  -١ 
 حلقــات عمــل ودورة تدريبــية واحــدة واجــتماع واحــد ١٠، عقــدت ٢٠٠٣يف عــام  -٥٠

وترد يف املرفق   .  من برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية      للخـرباء ونـدوة واحـدة باشراف      
 .األول هبذا التقرير قائمة هبذه األنشطة
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  ٢٠٠٤أنشطة الربنامج املزمع تنفيذها يف عام  -٢ 
تـرد يف املــرفق الــثاين قائمــة بــالدورات التدريبـية واحللقــات الدراســية وحلقــات العمــل    -٥١

 .، مبا يف ذلك أهدافها٢٠٠٤نفيذها يف عام واالجتماعات والندوات املزمع ت
  

أنشطة املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء املنتسبة إىل األمم املتحدة  -٣ 
  ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣لألعوام 

تــرد يف املــرفق الثالــث قائمــة بــدورات الدراســات العلــيا الــيت متــتد عــلى تســعة أشــهر     -٥٢
 .٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣لألعوام 

  
  التربعات   -خامسا 

اســتفاد التنفــيذ الــناجح لألنشــطة الــيت اضــطلع هبــا بــرنامج األمــم املــتحدة للتطبــيقات     -٥٣
 مـن الـدول األعضاء ومؤسساهتا،        نقـدا وعيـنا     مـن الدعـم والتـربعات      ٢٠٠٣الفضـائية يف عـام      

ــية        ــري احلكوم ــية وغ ــنظمات احلكوم ــن امل ــتعاون م ــن املســاعدة وال ــك م ــية وكذل ــنها  االقليم م
 .والدولية

ــية الدعــم         -٥٤ ــية وغــري احلكوم ــنظمات احلكوم ــدول األعضــاء وامل ــر عــدد مــن ال فقــد وفّ
 بطـرائق شـىت عـلى النحو    ٢٠٠٣ألنشـطة بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضـائية يف عـام           

 :املبني أدناه

 دوالر لدعـم أنشـطة حمّددة       ١٠٠ ٠٠٠قّدمـت اإليسـا مسـامهة مالـية قدرهـا            )أ( 
 ؛)انظر املرفق األول( وشاركت اإليسا يف رعايتها ٢٠٠٣ هبا الربنامج  يف عام اضطلع

 مشاركا  ١٣حتّملـت احلكومـة السـويدية تكاليف السفر اجلوي الدويل بشأن             )ب( 
وتكالـيف التنظـيم احملـلي واملـرافق، واالقامـة والطعام، والنقل احمللي لكل املشاركني فيما يتعلق                 

 ؛)انظر املرفق األول(نظمت يف ستوكهومل وكريونا، السويد بالدورة التدريبية اليت 

حتّملـــت حكومـــة النمســـا، مـــن خـــالل وزارهتـــا للخارجـــية ووزارهتـــا للـــنقل  )ج( 
واالبـتكارات والتكنولوجيا ووالية سترييا ومدينة غراتس، تكاليف السفر اجلوي الدويل بشأن            

م، والنقل احمللي فيما يتعلق بالندوة اليت        مشـاركا، والتنظيم احمللي واملرافق، واالقامة والطعا       ٣٥
 ؛)انظر املرفق األول(نظمت يف غراتس، النمسا 
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 فرنك  ٣٠ ٠٠٠قـّدم االحتـاد الـدويل لـلمالحة الفضـائية مسامهة مالية قدرها               )د( 
سويسـري للمشـاركة يف رعايـة حلقـة العمـل املشـتركة بني األمم املتحدة واالحتاد اليت عقدت                

 ؛)انظر املرفق األول (يف برمين، أملانيا

مبلغا قدره  ) اليونسكو(قّدمـت مـنظمة األمـم املـتحدة للتربـية والعـلم والثقافة               )ه( 
 دوالر لدعـم حلقـيت العمـل املشـتركتني بـني األمم املتحدة واالحتاد الدويل للمالحة                 ١٠ ٠٠٠

، ٢٠٠٢ الفضـائية اللـتني عقدتـا يف هيوسـنت، تكسـاس، الواليـات املـتحدة األمريكـية، يف عام                  
 ؛٢٠٠٣ويف برمين، أملانيا، يف عام 

ــدره     )و(   دوالر ٧٥ ٠٠٠قّدمــت حكومــة الواليــات املــتحدة األمريكــية مــبلغا ق
لدعـم حلقـة العمـل الدولـية املشـتركة بـني األمـم املـتحدة والواليـات املـتحدة حـول الشبكات                       

 دوالر  ٩٠ ٠٠٠دره  ووافقـت على توفري مبلغ ق     ) انظـر املـرفق األول    (العاملـية لسـواتل املالحـة       
 مـــن أجـــل ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣لدعـــم االجـــتماعات وحلقـــات العمـــل الـــيت ســـتعقد يف عـــامي  

التدريـب وتيسـري توفـري ونشـر ما هو متاح من جمموعات البيانات العاملية املستمدة من الساتل                  
 الندسات بغية حتقيق التنمية املستدامة يف أفريقيا؛

نامج تكاليف التنظيم احمللي واملرافق،   حتملـت احلكومـات املضـيفة ألنشطة الرب        )ز( 
واالقامــة والطعــام بشــأن بعــض املشــاركني القــادمني مــن بلــدان نامــية، وتكالــيف الــنقل احملــلي  

 ؛)انظر املرفق األول(

تكفّلـت الـدول األعضـاء ومؤسساهتا ذات الصلة بالفضاء، وكذلك منظمات         )ح( 
يضـاحية تقنـية ويشـاركوا يف املداوالت        اقليمـية ودولـية، بـرعاية خـرباء لكـي يقدمـوا عروضـا ا              

 ).انظر املرفق األول والتقارير عن األنشطة(أثناء أنشطة الربنامج 
  

  ٢٠٠٥-٢٠٠٤االعتمادات املالية وادارة األنشطة يف فترة السنتني        -سادسا 
، ٢٠٠٤ســوف تــنفذ أنشــطة بــرنامج األمــم املــتحدة للتطبــيقات الفضــائية يف عــام          -٥٥

 :لتقرير، على النحو التايلاملشمولة هبذا ا

 يف اطـار امليزانـية العادية لألمم املتحدة، سوف يستخدم،           .االعـتمادات املالـية    )أ( 
 دوالر مــن املــوارد املرصــودة ٣٨٨ ٩٠٠، مــبلغ قــدره ٢٠٠٤لتنفــيذ أنشــطة الــربنامج يف عــام 

عامة يف دورهتا الثامنة للـزماالت واملـنح الدراسـية يف امليزانـية الـربناجمية الـيت اعـتمدهتا اجلمعـية ال               
ويتعني على الربنامج،   . ٢٠٠٥-٢٠٠٤واخلمسـني مـن أجـل تنفـيذ أنشـطة الربنامج يف الفترة              

لكـي يـنفذ أنشـطته املوسـعة اليت تنص عليها واليته تنفيذا فعاال، وال سيما تلك اليت هتدف إىل                    
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ــربعا        ــبالغ إضــافية، يف شــكل ت ــتمس م ــث، أن يل ــيذ توصــيات اليونيســبيس الثال ــا تنف ت، دعم
 وسوف ُتستعمل تلك التربعات الكمال امليزانية العادية للربنامج؛. ألنشطته

ســيتوىل مكتــب شــؤون . تــويل املوظفــني شــؤون االدارة واملســامهة واملشــاركة )ب( 
الفضـاء اخلـارجي، وبوجـه خـاص خـبرية التطبيقات الفضائية وموظفوها، تنفيذ األنشطة املبينة                

لصـدد، ستقوم اخلبرية وموظفو املكتب بأسفار حسبما هو مناسب          ويف هـذا ا   . يف هـذا الـتقرير    
متـّول مـن اعـتمادات ميزانـية األسـفار املخصصـة للمكتـب لفـترة السنتني، ومتّول عند االقتضاء                  

 .من التربعات
  

  احلواشي 
راض السلمية،  انظر تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغ )١( 

 .١، الفصل األول، القرار  )A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   (١٩٩٩يوليه  / متوز٣٠-١٩فيينا 
 .٧٠، الفقرة )A/58/20( ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم  )٢( 
 .٦٩املرجع نفسه، الفقرة  )٣( 
 .٧٠لفقرة املرجع نفسه، ا )٤( 
، الفقرات  Corr.1) و (A/56/20والتصويب  ٢٠الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم املرجع نفســه،  )٥( 

٥٥ - ٥٠. 
/  أيلول ٤ -أغسطس / آب٢٦تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا،    )٦( 

،  ١، الفصل األول، القرار ) والتصويبA.03.II.A.1بيع منشورات األمم املتحدة، رقم امل (٢٠٠٢سبتمرب 
 .املرفق

 .، املرفق الثاين(A/57/20) ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم  )٧( 
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   املرفق األول  
وحلقات الدورات التدريبية واحللقات الدراسية : برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  

  ٢٠٠٣العمل واالجتماعات والندوات اليت عقدت يف عام 

 رمز وثيقة التقرير
عدد 
املشاركني

عدد 
البلدان 
 البلد الراعي املنظمة الراعية املؤسسة املضيفة الدعم التمويلي املمثلة

  ومكان عنوان النشاط
 وموعد انعقاده

A/AC.105/807 حتّملت األمم املتحدة تكاليف  ٢٥ ٢٧
 اجلوي ونفقات الطريق السفر

 مشاركا؛ وحتملت ١٣ لـ
الوكالة السويدية للتعاون 

 كل التكاليف اإلمنائي الدويل
األخرى، مبا فيها االقامة 
 .والطعام والسفر احمللي

جامعة ستوكهومل 
 Metriaومؤسسة 

Satellus AB 

األمم املتحدة ووكالة 
 الفضاء األوروبية

 

 لثالثة عشرةالتدريبية الدولية االدورة  السويد
املشتركة بني األمم املتحدة والسويد 

االستشعار  لتثقيف املعلمني يف جمال
 عن بعد

  السويدستوكهومل وكريونا،
يونيه / حزيران١٣ -مايو / أيار٥

٢٠٠٣ 

A/AC.105/808 قّدمت األمم املتحدة واإليسا  ٢٤ ٧٣
 ١٧الدعم التمويلي بشأن 

 .مشاركا

املتحدة ووكالة األمم  وكالة الفضاء الرومانية
الفضاء األوروبية واملركز 

الوطين الفرنسي 
 للدراسات الفضائية

 

  املشتركة بني اإلقليمية عملالحلقة  رومانيا
ورومانيا ووكالة األمم املتحدة 

حول استخدام الفضاء األوروبية 
تكنولوجيا الفضاء الدارة الكوارث 

 أوروبا يف
  رومانيا براسوف،-بويانا 
 ٢٠٠٣مايو / أيار٢٣ - ١٩

A/AC.105/809 حتّملت األمم املتحدة تكاليف  ١٤ ٦٧
السفر اجلوي ونفقات الطريق 

 ٢٠وبدل املعيشة اليومي بشأن 
اهليئة العامة مشاركا؛ وحتملت 
 تكاليف لالستشعار عن ُبعد

 .االقامة والطعام والسفر احمللي

اهليئة العامة لالستشعار 
 عن ُبعد

 األمم املتحدة واإليسا
 

هورية اجلم
 العربية السورية

حلقة العمل املشتركة بني األمم 
املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية 
 حول تطبيقات االستشعار عن بعد

 وتدريسه
 دمشق
يوليه / متوز٣ -يونيه / حزيران٢٩

٢٠٠٣  
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 رمز وثيقة التقرير
عدد 
املشاركني

عدد 
البلدان 
 البلد الراعي املنظمة الراعية املؤسسة املضيفة الدعم التمويلي املمثلة

  ومكان عنوان النشاط
 وموعد انعقاده

A/AC.105/810 حتّملت األمم املتحدة تكاليف  ٢٥ ١٠٠
السفر اجلوي ونفقات الطريق 

 ١٤ي بشأن وبدل املعيشة اليوم
مشاركا؛ وحتملت احلكومة 

التايلندية تكاليف االقامة 
 .والطعام والسفر احمللي

الوكالة التايلندية 
لتطوير االعالميات 

اجلغرافية والتكنولوجيا 
 الفضائية

وكالة األمم املتحدة وال
تطوير ل التايلندية

االعالميات اجلغرافية 
 والتكنولوجيا الفضائية

شتركة بني األمم حلقة العمل امل تايلند
املتحدة وتايلند حول اسهام 

يف الساتلية  تكنولوجيا االتصاالت
 سد الفجوة الرقمية

 بانكوك
 ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٥ - ١

A/AC.105/811 حتملت األمم املتحدة واألطراف  ٣١ ٧٩
األخرى املشاركة يف رعاية 

الندوة تكاليف السفر اجلوي 
 ٣٥ومصاريف املعيشة بشأن 

 .مشاركا

كادميية العلوم أ
 ومعهد النمساوية

البحوث الفضائية 
مركز يووانوييم و

 للبحوث

الندوة املشتركة بني األمم املتحدة  النمسا األمم املتحدة واإليسا
والنمسا ووكالة الفضاء األوروبية 

التطبيقات الفضائية  حول استخدام
دعم خطة  :التنمية املستدامةألغراض 

للتنمية تنفيذ مؤمتر القمة العاملي 
 املستدامة
  النمساغراتس،

 ٢٠٠٣سبتمرب  /أيلول ١١ - ٨

A/AC.105/812 حتملت األمم املتحدة واألطراف  ٣٧ ٨٥
األخرى املشاركة يف رعاية 

احللقة تكاليف السفر اجلوي 
طوال انعقاد (ومصاريف املعيشة 

حلقة العمل ومؤمتر االحتاد 
بشأن ) الدويل للمالحة الفضائية

البلدان النامية  مشاركا من ٢٣
والبلدان ذات االقتصادات 

وعالوة على ذلك، . االنتقالية
 ١٢أتيح متويل جزئي بشأن 

مشاركا لتغطية تكاليف السفر 
اجلوي أو بدل املعيشة اليومي أو

االحتاد األمم املتحدة و جامعة برمين
 الدويل للمالحة الفضائية

 اإليساو

حلقة العمل املشتركة بني األمم  أملانيا
املتحدة واالحتاد الدويل للمالحة 

لقدرات التعليم وبناء ا الفضائية حول
يف جمال استخدام تكنولوجيا الفضاء 

التركيز  لصاحل البلدان النامية، مع
 على تطبيقات االستشعار عن بعد

 برمين، أملانيا
 ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٧ - ٢٥
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 رمز وثيقة التقرير

عدد 
املشاركني

عدد 
البلدان 
 البلد الراعي املنظمة الراعية املؤسسة املضيفة الدعم التمويلي املمثلة

  ومكان عنوان النشاط
 وموعد انعقاده

كما حتّمل . التسجيل يف املؤمتر
املشاركون يف رعاية حلقة العمل 

تكاليف رسوم التسجيل بشأن 
يف  مشاركا لكي يشاركو ٣٠

 واخلمسني لالحتاد الرابعاملؤمتر 
 الذي الدويل للمالحة الفضائية

 .عقد مباشرة بعد حلقة العمل

A/AC.105/813 عقدت حلقة العمل كجزء من   ٦٠
 واخلمسني لالحتاد الرابعاملؤمتر 

 وكانت الدويل للمالحة الفضائية
مام كل املشاركني يف مفتوحة أ

هذا املؤمتر؛ ولذلك، مل تكن 
 .هنالك حاجة إىل متويل إضايف

األكادميية الدولية 
 الفضائية للمالحة

اللجنة األمم املتحدة و
الفرعية التابعة لألكادميية 
الدولية للمالحة الفضائية 

السواتل  واملعنية باستخدام
الصغرية ملصلحة البلدان 

 النامية

لعمل الرابعة املشتركة بني حلقة ا أملانيا
األمم املتحدة واألكادميية الدولية 

الفضائية حول السواتل  للمالحة
: الصغرية يف خدمة البلدان النامية

 املستدامة اسهام يف التنمية
 أملانيابرمين، 
 ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٣٠

A/AC.105/814 حتملت األمم املتحدة وحكومة  ٢٧ ١٠٠
سفر مجهورية كوريا تكاليف ال

بشأن واالقامة والطعام اجلوي 
 مشاركا من البلدان النامية ٢٦

والبلدان ذات االقتصادات 
 .االنتقالية

املعهد الكوري ألحباث 
 الفضاء اجلوي

حلقة العمل املشتركة بني األمم  مجهورية كوريا األمم املتحدة 
املتحدة ومجهورية كوريا حول 

 معاهدات األمم :قانون الفضاء
: ن الفضاء اخلارجياملتحدة بشأ

 االجراءات املتخذة على الصعيد

 الوطين
  مجهورية كورياون،يداجي
٢٠٠٣ نوفمرب/ تشرين الثاين٦ - ٣
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 رمز وثيقة التقرير
عدد 
املشاركني

عدد 
البلدان 
 البلد الراعي املنظمة الراعية املؤسسة املضيفة الدعم التمويلي املمثلة

  ومكان عنوان النشاط
 وموعد انعقاده

A/AC.105/821 حتملت األمم املتحدة والواليات  ٢٩ ٧٥
املتحدة األمريكية تكاليف السفر 
اجلوي ومصاريف املعيشة بشأن 

 ٥ مشاركا، ومكّنت ٤٦
 مشاركني آخرين من بدل

املعيشة اليومي طيلة حلقة العمل 
وحتّملت تكاليف استخدام 
. مرافق وخدمات املؤمترات

وتشاركت األمم املتحدة ووكالة 
الفضاء النمساوية يف حتّمل 
تكاليف املشروبات املقدمة 

 .خالل هذه احللقة

مكتب شؤون الفضاء 
اخلارجي التابع لألمانة 

 العامة

األمم املتحدة ووكالة 
 اويةالفضاء النمس

الواليات 
املتحدة 
 األمريكية

حلقة العمل الدولية املشتركة بني 
األمم املتحدة والواليات املتحدة 

استخدام الشبكات  األمريكية حول
 العاملية لسواتل املالحة وتطبيقاهتا

 فيينا
ديسمرب /كانون األول ١٢ - ٨

٢٠٠٣ 
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  املرفق الثاين  
 جدول الدورات التدريبية: يةبرنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائ  

 واحللقات الدراسية وحلقات العمل واالجتماعات والندوات املزمع
   ٢٠٠٤ تنفيذها يف عام 

 النشاط  العنوان املكان والتاريخ اهلدف

اهلدف الرئيسي من هذه احللقة هو تعزيز 
الوعي بربنامج البحث واإلنقاذ مبعاونة 

السواتل وإنشاء عالقة تفاعلية رمسية 
بالبلدان املستعملة يف منطقة أمريكا الالتينية 

والكاريبـي لتحسني فهم وتنسيق أنشطة 
 .الربنامج وعملياته

 ،ميامي، فلوريدا
فرباير / شباط٦-٢

٢٠٠٤ 

الدورة التدريبية املشتركة بني 
األمم املتحدة والواليات 
 املتحدة األمريكية حول

البحث واالنقاذ بواسطة 
 السواتل

١ 

ه احللقة هو تيسري إدماج اهلدف من هذ
تكنولوجيات الفضاء يف الربامج التشغيلية 

يف أفريقيا وغرب آسيا بواسطة إذكاء 
الوعي لدى املديرين ومتخذي القرارات 
بالفوائد اليت ميكن أن جتىن من استخدام 
التكنولوجيات الفضائية يف إدارة املوارد 
الطبيعية ورصد البيئة وتدّبر الكوارث، 

ع خطة عمل إقليمية تفضي وبواسطة وض
إىل مشاريع استرشادية مصممة خصيصا 

 .لتفي باحتياجات املنطقة

 اخلرطوم،
أبريل / نيسان٨-٤

٢٠٠٤ 

حلقة العمل املشتركة بني 
األمم املتحدة والسودان 

حول استخدام تكنولوجيا 
الفضاء إلدارة املوارد 

الطبيعية ورصد البيئة وتدّبر 
 الكوارث

٢ 

 اإلقليمية هذه هي أهداف حلقة العمل
إذكاء الوعي لدى املديرين ومتخذي 

القرارات املهتمني بقضايا البيئة ومشاكل 
الكوارث بالفوائد اليت ميكن أن جتىن من 

استخدام تكنولوجيات الفضاء يف جماالت 
حتقيق األمن البيئي وحتقيق االنتعاش بعد 

الكوارث وإعادة البناء بعد إنتهاء النـزاعات 
م لالجئني وحتقيق التنمية وتقدمي الدع

املستدامة؛ وتعزيز الشبكات اإلقليمية 
القائمة؛ ووضع خطة عمل ُيسترشد هبا يف 

األخذ بتكنولوجيات الفضاء يف اجملاالت 
 .املذكورة أعاله

 طهران،
مايو / أيار١٢-٨

٢٠٠٤  

املشتركة بني عمل الحلقة 
األمم املتحدة ومجهورية 

حول ايران االسالمية 
نولوجيا الفضاء استعمال تك

ألغراض األمن البيئي 
الوضع بعد  واصالح

 املستدامة الكوارث والتنمية

٣ 
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 النشاط  العنوان املكان والتاريخ اهلدف

هدف حلقة العمل هو استكشاف الطرائق 
اليت ميكن أن تسهم هبا علوم الفضاء 

األساسية يف التنمية املستدامة وبناء القدرات 
، باالستناد إىل )دوليا وإقليميا ووطنيا(

الطويلة األمد اخلربات القصرية األمد و
املشتركة بني ونتائج سلسلة حلقات العمل 

األمم املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية 
-١٩٩١ (حول علوم الفضاء األساسية

٢٠٠٣.( 

 بيجني،
مايو / أيار٢٨-٢٤

٢٠٠٤  

حلقة العمل الثانية عشرة 
املشتركة بني األمم املتحدة 
ووكالة الفضاء األوروبية 

حول علوم الفضاء األساسية

٤ 

هتدف الدورة التدريبية إىل متكني األساتذة 
اجلامعيني يف البلدان النامية من إدراج 

 .االستشعار عن بعد يف مناهجهم الدراسية

ستوكهومل وكريونا، 
 السويد،

 ١١ -مايو / أيار٣
 ٢٠٠٤يونيه /حزيران

الدورة التدريبية الدولية 
الرابعة عشرة املشتركة بني 

األمم املتحدة والسويد 
شأن تثقيف املعلمني يف ب

 جمال االستشعار عن بعد

٥ 

اهلدف من هذه احللقة الدراسية هو تقييم 
األثر احمللي جملموعة الدورات التدريبية 
املشتركة بني األمم املتحدة والسويد، 

لوقوف على األسباب الرئيسية ملعدالت ل
النجاح العالية أو املنخفضة يف تطبيق 

 يف السويد، وكذلك اليت متّ حتصيلها املعارف
التعّرف على طبيعة ونطاق الدعم الذي 

خ اجلهود ترّسضمان تقدميه، بغية  ميكن
املبذولة داخل األوساط التعليمية يف البلدان 

 . املوجودة يف املنطقةالنامية

 إسالم آباد،
 ٢٠٠٤سبتمرب /أيلول

احللقة الدراسية اإلقليمية 
املشتركة بني األمم املتحدة 

لفضاء جلنة حبوث او
 والغالف اجلوي العلوي
 حول رصد البيئة الطبيعية

االحتياجات : ومحايتها
التعليمية واخلربة املكتسبة 

من الدورة التدريبية 
املشتركة بني األمم املتحدة 

والسويد بشأن تثقيف 
املعلمني يف جمال االستشعار 
عن بعد، املزمع عقدها يف 
إسالم آباد، باكستان، يف 

 ٢٠٠٤سبتمرب /أيلول

٦ 
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 النشاط  العنوان املكان والتاريخ اهلدف

ستبحث الندوة فوائد علوم وتكنولوجيا 
الفضاء وتطبيقاهتا يف تناول خمتلف املسائل 

. املتعلقة باستخدام وإدارة املوارد املائية
وستدعم الندوة مشروع احراز تقدم يف 

تكنولوجيا الفضاء بواسطة أفرقة من اخلرباء 
والباحثني احملنكني واملستهدفني واملبتكرين 

يف اطار ") ستارتيغر"املعروف مبشروع (
مشروع وكالة الفضاء األوروبية بشأن 
. رصد األرض من أجل إدارة املوارد املائية
وستستند املناقشات يف الندوة إىل العمل 

الذي ستقوم به جلنة استخدام الفضاء 
اخلارجي يف األغراض السلمية خالل 
دورهتا السابعة واألربعني يف إطار بند 

 .بالفضاء واملياهجدول األعمال املتعلق 

 غراتس، النمسا،
/  أيلول١٦-١٣

 ٢٠٠٤سبتمرب 

الندورة املشتركة بني األمم 
املتحدة والنمسا ووكالة 
الفضاء األوروبية حول 

احللول : تزويد العامل باملياه
 الفضائية إلدارة املياه

٧ 

ستستعرض حلقة العمل عددا من مبادرات 
بناء القدرات يف جمال تدبر الكوارث 

عليم اليت تنفذها شىت الكيانات عن والت
طريق التعاون الدويل، واستبانة السبل 

   .الكفيلة بإجياد عالقات تآزر بينها
    

ستغطي حلقة العمل البعثات العلمية 
. وبعثات رصد األرض واالتصاالت

وسيتم التركيز على التعاون الدويل والتعليم 
والتدريب وتقدمي الدعم للرصد واألمن 

مبا يف ذلك التخفيف من حّدة البيئي، 
 .الكوارث

فانكوفر، كندا، 
أكتوبر /تشرين األول

٢٠٠٤ 

حلقة العمل املشتركة بني 
األمم املتحدة واالحتاد الدويل 

للمالحة الفضائية حول 
استخدام تكنولوجيا الفضاء 

 لصاحل البلدان النامية
  

 وكذلك
  

 اخلامسة حلقة العمل
املشتركة بني األمم املتحدة 

كادميية الدولية للمالحة واأل
 حول السواتل الفضائية

الصغرية يف خدمة البلدان 
 النامية

٨ 

هدف حلقة العمل هو تدريب املشاركني 
على استخدام بيانات االستشعار عن بعد 

يف برامج حتقيق التنمية املستدامة يف املناطق 
 .اجلبلية

 كامتاندو،
 تشرين ٢٠-١٨

 ٢٠٠٤أكتوبر /األول

ملشتركة بني اعمل الحلقة 
األمم املتحدة ووكالة الفضاء 
األوروبية وسويسرا والنمسا 
حول االستشعار عن بعد يف 
 خدمة التنمية املستدامة يف

٩ 
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هدف حلقة العمل هو تدريب املشاركني 
على استخدام بيانات االستشعار عن بعد 

يف برامج حتقيق التنمية املستدامة يف املناطق 
 .اجلبلية

 كامتاندو،
 تشرين ٢٠-١٨

 ٢٠٠٤أكتوبر /األول

ملشتركة بني اعمل الحلقة 
األمم املتحدة ووكالة الفضاء 
األوروبية وسويسرا والنمسا 
حول االستشعار عن بعد يف 
 خدمة التنمية املستدامة يف

 اجلبلية املناطق

٩ 

سوف تكمل حلقة العمل الدولية هذه 
حلقات العمل اإلقليمية اخلمس السابقة 

اليت ُعنيت بتكنولوجيا الفضاء وتدّبر 
على اجياد رؤية وهنج الكوارث، وستركّز 

مشتركني يف كل املناطق، ودعم وضع 
نظام عاملي لتدبر الكوارث استنادا إىل 
 ٧توصيات فريق العمل املعين بالتوصية 

الصادرة عن اليونيسبيس الثالث واستنادا 
أيضا إىل مبادرات دولية أخرى مثل الفريق 

برنامج الرصد العاملي املعين برصد األرض و
 .ة واألمنيةلألغراض البيئي

 أملانيا،
نوفمرب /تشرين الثاين

٢٠٠٤ 

حلقة عمل األمم املتحدة 
 حول استخدام الدولية

تكنولوجيا الفضاء لتدّبر 
 الكوارث

١٠ 

أهداف حلقة العمل اإلقليمية هذه هي 
زيادة وعي املديرين ومتخذي القرارات 
 املعنيني بتدّبر الكوارث باملنافع احملتملة

الفضاء وجناعة الستخدام تكنولوجيات 
حتديد أنواع املعلومات  وتكلفتها؛

واالتصاالت الالزمة يف جمال تدّبر كوارث 
التصدي هلا عن  معينة، ومدى إمكانية

 ووضع خطة طريق تكنولوجيات الفضاء؛
عمل إقليمية واستبانة املشاريع االسترشادية 

وجتّرب استخدام املمكنة اليت ُتدمج 
 واليت كوارثاألدوات الفضائية يف تدّبر ال

ستساعد يف حتديد هيكل شبكة إقليمية 
لدعم استخدام تكنولوجيا الفضاء يف 

 .أنشطة تدبر الكوارث

 الرياض، 
 ٢٠٠٤سبتمرب  /أيلول 

حلقة العمل االقليمية 
املشتركة بني األمم املتحدة 
واململكة العربية السعودية 
حول استخدام تكنولوجيا 

الفضاء من أجل تدّبر 
 آسياالكوارث يف غرب 

١١ 
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سيستعرض االجتماع التقدم الذي أُحرز 
يف مبادرات املتابعة اليت أسفرت عنها 

جمموعة حلقات العمل اإلقليمية املشتركة 
بني األمم املتحدة والواليات املتحدة 

األمريكية واالجتماعان الدوليان املعنيان 
بالشبكات العاملية لسواتل املالحة يف الفترة 

 االجتماع خطة ؛  وسيقّيم٢٠٠٣-٢٠٠١
عمل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي 

 يف جمال دعم ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤للفترة 
بعض مبادرات املتابعة املنتقاة بشأن 

استخدام هذه الشبكات وتطبيقاهتا واقتراح 
تدابري أخرى ينبغي اختاذها؛ وسيستعرض 
االجتماع التقدم احملرز يف تنفيذ توصيات 

ادرة  الص١٠فريق العمل املعين بالتوصية 
عن اليونيسبيس الثالث بشأن حتسني سبل 

الوصول عامليا إىل الشبكات الفضائية 
للمالحة وحتديد املواقع وحتسني توافق تلك 

الشبكات، مبا يف ذلك إنشاء جلنة دولية 
 .معنية بالشبكات العاملية لسواتل املالحة

/ فيينا، تشرين الثاين
/ كانون األول-نوفمرب

 ٢٠٠٤ديسمرب 

مم املتحدة األاجتماع 
استخدام حول الدويل 

 الشبكات العاملية لسواتل

  وتطبيقاهتااملالحة

١٢ 

سيتمثل اهلدف الرئيسي هلذه احللقة يف بناء 
القدرات يف جمال قانون الفضاء، والسيما 

فيما يتعلق مبعاهدات األمم املتحدة 
 .ومبادئها املتعلقة بالفضاء اخلارجي

نوفمرب /تشرين الثاين
٢٠٠٤ 

مل األمم املتحدة حلقة ع
 حول قانون الفضاء

١٣ 
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  املرفق الثالث   
 املراكز االقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء املنتسبة إىل  

 اجلدول الزمين لدورات الدراسات العليا ملدة: األمم املتحدة
   ٢٠٠٥  و٢٠٠٤  و٢٠٠٣تسعة أشهر لألعوام 

    الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئاملركز االقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا -١ 
 السنة  املكان النشاط

الدورة الثالثة للدراسات العليا يف األرصاد 
 اجلوية الساتلية واملناخ العاملي

 مركز التطبيقات الفضائية،

 أمحدآباد، اهلند

٢٠٠٣ 

الدورة السابعة للدراسات العليا يف االستشعار 
 عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية

، هد اهلندي لالستشعار عن بعداملع
 دهرا دون، اهلند

٢٠٠٣ 

الدورة الرابعة للدراسات العليا يف االتصاالت 
 الساتلية

 مركز التطبيقات الفضائية،

 أمحدآباد، اهلند
٢٠٠٤-٢٠٠٣ 

الدورة الثامنة للدراسات العليا يف االستشعار 
 عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية

، ن بعداملعهد اهلندي لالستشعار ع
 دهرا دون، اهلند

٢٠٠٤-٢٠٠٣ 

الدورة التاسعة للدراسات العليا يف االستشعار 
 عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية

، املعهد اهلندي لالستشعار عن بعد
 دهرا دون، اهلند

٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

الدورة الرابعة للدراسات العليا يف علوم الفضاء 
 والغالف اجلوي

 خمترب البحوث الفيزيائية،

 دآباد، اهلندأمح

٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

الدورة الرابعة للدراسات العليا يف األرصاد 
 اجلوية الساتلية واملناخ العاملي

 مركز التطبيقات الفضائية،

 أمحدآباد، اهلند
٢٠٠٥-٢٠٠٤ 

  
    باللغة الفرنسية-املركز االقليمي االفريقي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء  -٢ 

 السنة  املكان النشاط
دورة الثانية للدراسات العليا يف االتصاالت ال

 الساتلية
 املدرسة احملمدية للمهندسني،
 جامعة حممد اخلامس، الرباط

٢٠٠٣ 

عليا يف جمايل الدراســات الثالثة للدورة ال
  عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافيةاالستشعار

 املدرسة احملمدية للمهندسني،
 جامعة حممد اخلامس، الرباط

٢٠٠٤-٢٠٠٣ 

عليا يف استخدام الدراســات الثانية للدورة ال
 السواتل يف األرصاد اجلوية واملناخ العاملي

 املدرسة احملمدية للمهندسني،
 جامعة حممد اخلامس، الرباط

٢٠٠٤ 
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   االنكليزية  باللغة-املركز االقليمي األفريقي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء  -٣ 
 السنة  املكان النشاط

لدورة األوىل للدراسات العليا يف االتصاالت ا
 الساتلية

 ،جامعة أوبافيمي أوولوو
 آيل إيفه، نيجرييا

٢٠٠٣ 

الدورة الثانية للدراسات العليا يف االتصاالت 
 الساتلية

 ،جامعة أوبافيمي أوولوو
 آيل إيفه، نيجرييا

٢٠٠٤-٢٠٠٣ 

عليا يف استخدام الدراســات الثانية للدورة ال
  األرصاد اجلوية واملناخ العامليالسواتل يف

 ،جامعة أوبافيمي أوولوو
 آيل إيفه، نيجرييا

٢٠٠٤-٢٠٠٣ 

عليا يف جمايل الدراســات الثالثة للدورة ال
  عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافيةاالستشعار

 ،جامعة أوبافيمي أوولوو
 آيل إيفه، نيجرييا

٢٠٠٤-٢٠٠٣ 

  
 تكنولوجيا الفضاء يف أمريكا الالتينية والكاريبـي املركز االقليمي لتدريس علوم و -٤ 

   )مرفق املركز يف الربازيل(
 السنة  املكان النشاط

عليا يف جمايل الدراســات األوىل للدورة ال
  عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافيةاالستشعار

املعهد الوطين لبحوث الفضاء، سان 
 خوسيه دوس كامبوس، الربازيل 

٢٠٠٣ 

عليا يف جمايل الدراســات لثانية للادورة ال
  عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافيةاالستشعار

املعهد الوطين لبحوث الفضاء، سان 
 خوسيه دوس كامبوس، الربازيل

٢٠٠٤ 

عليا يف استخدام الدراســات األوىل للدورة ال
 السواتل يف األرصاد اجلوية واملناخ العاملي

ن املعهد الوطين لبحوث الفضاء، سا
 خوسيه دوس كامبوس، الربازيل

٢٠٠٥ 

  
 يـالالتينية والكاريب املركز االقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف أمريكا -٥ 

   )مرفق املركز يف املكسيك(
 السنة  املكان النشاط

عليا يف جمايل الدراســات األوىل للدورة ال
  عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافيةاالستشعار

  الوطين للفيزياء الفلكيةاملعهد
والعلوم البصرية وااللكترونية، 
 تونانتزينتال، بويبال، املكسيك

٢٠٠٤ 
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