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

، أنشــطة بــرنامج األمــم املــتحدة ٢٠٠٥ام  عــالثانــية واألربعــني،األغــراض الســلمية، يف دورــا 
جنــزت  قــد أ٢٠٠٤ُام والحظــت اللجــنة الفرعــية أن أنشــطة الــربنامج لعــ. للتطبــيقات الفضــائية

املؤرخ  ٥٩/١١٦ اجلمعية العامة، يف قرارها      يدتوبناء على توصية اللجنة، أ    . عـلى حنو مرض   
وقدمت اللجنة الفرعية إىل     .٢٠٠٥لعام  الربنامج  نشطة  أ،  ٢٠٠٤ديسـمرب   /كـانون األول   ١٠

ت ، وأحاط ٢٠٠٦اللجـنة، بغـية احلصـول عـلى موافقـتها، توصـية بشـأن األنشطة املقررة لعام                  
 كجزء من توصيات مؤمتر      مجيع األنشطة  مـن املـزمع تنفـيذ     و.  الـربنامج األخـرى    عـلما بأنشـطة   

األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السلمية                    
رح يف تقرير خبري التطبيقات      حسبما اقت  )١(املـتعلقة بالتطبيقات الفضائية،   ) اليونيسـبيس الثالـث   (
احلادية ا  ـي دور ـة ف ـة والتقني ـة العلمـي  ـة الفرعـي  ـى اللجـن  ـم إلـ  دـ املقـ  )A/AC.105/815(ة  ـضـائي الف

ألنشطة املضطلع  معلومات عن ا  وتـرد يف املـرفقني األول والثاين        . ٢٠٠٤ام  ـــ ي ع ـفـ واألربعـني   
 املقــرر واألنشــطة ٢٠٠٥يف عــام األمــم املــتحدة للتطبــيقات الفضــائية طــار بــرنامج إــا ضــمن 

 .٢٠٠٦تنفيذها يف عام 
  

  والية برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية      -ثانيا  
ــرارها  وســـعت -٢ ــة، يف قـ ــية العامـ ــؤرخ ٣٧/٩٠ اجلمعـ ــانون األول١٠ املـ ــمرب / كـ ديسـ

 تشمل، على وجه اخلصوص،     لكي، واليـة بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبيقات الفضائية            ١٩٨٢
 :العناصر التالية

  اليت هلا تطبيقات حمددة؛حلاليةع على زيادة تبادل اخلربات االتشجي )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( 
 فضائية تدريبا متعمقا؛ال

تنظـــيم حلقـــات دراســـية بشـــأن التطبـــيقات الفضـــائية املـــتقدمة والـــتطورات    )د( 
الفضائية، والتكنولوجيات  التطبيقات  تطويـر   اجلديـدة يف الـنظم، لصـاحل مديـري وقـادة أنشـطة              

 فضال عن تنظيم احللقات الدراسية للمستعملني يف تطبيقات حمددة؛
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ســائر    مــع  وقــاعدة تكنولوجــية مســتقلة، بالــتعاون   حفــز منــو مراكــز حملــية    )هـ( 
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 بشــأن مشــاريع    ترتي
 .التطبيقات الفضائية، بناء على طلب الدول األعضاء أو أي وكالة من الوكاالت املتخصصة

أكـــتوبر / تشـــرين األول٢٠ املـــؤرخ ٥٩/٢وقـــد أيـــدت اجلمعـــية العامـــة، يف قـــرارها  -٣
، خطــة العمــل بالصــيغة الــيت اقترحــتها جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض    ٢٠٠٤

مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء       تعراضـها لتنفـيذ توصـيات       السـلمية يف اس   
ــباب الســادس  (اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية   ــيقة  -ال ــاء مــن الوث ، )A/59/174ب

وحثـت مجـيع احلكومـات وهيـئات مـنظومة األمـم املـتحدة وكذلـك اهليـئات احلكومية الدولية                    
طة متصـلة بالفضـاء عـلى تنفيذ اإلجراءات الواردة يف خطة            وغـري احلكومـية الـيت تضـطلع بأنشـ         

العمـل، عـلى سبيل األولوية، من أجل مواصلة اإلسهام يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث،               
 )٢(".إعالن فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية: األلفية الفضائية"وال سيما قراره املعنون 

  
  توجه الربنامج    -ثالثا  

ــرنامج األمــم املــتحدة   يهــدف -٤ ــيقات الفضــائيةلب ــتعاون   إىل العمــللتطب ، مــن خــالل ال
ــيانات الفضــائية أل  عــلى مواصــلة تعزيــز  الــدويل،  التنمــية غــراضاســتخدام التكنولوجــيات والب

 متخذي القرارات   زيادة وعي االقتصـادية واالجتماعـية املسـتدامة يف البلدان النامية، عن طريق            
نشـاء أو تعزيـز قـدرة البلدان النامية    إضـافية الـيت ميكـن اكتسـاا؛ و         اإل بـنجاعة الـتكلفة واملـنافع     

نشـر الوعي باملنافع    الوصـولة الرامـية إىل      نشـطة    األ عـلى اسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء؛ وتعزيـز         
 .املكتسبة

وـدف اسـتراتيجية الـربنامج العامـة إىل التركـيز عـلى بضـعة جمـاالت ذات أمهـية كبرية                      -٥
 وفـيما خيـص كل  .  ووضـع أهـداف ميكـن حتقـيقها يف األمديـن القصـري واملتوسـط       للـبلدان النامـية   

، سـيعتمد كـل نشاط على نتائج األنشطة السابقة اليت دف إىل حتقيق              جمـال مـن تلـك اـاالت       
لدى  ذات األولوية    ااالتأما  . سـنتني ومخـس سنوات     ملموسـة يف فـترة تـتراوح بـني           إجنـازات 

ــربنامجا نة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية يف دورــا    ، حســبما الحظــته جلــ ل
االتصاالت الساتلية اخلاصة   ) ب(إدارة الكـوارث؛ و   ) أ (: فهـي كمـا يـلي      )٣(السـابعة واألربعـني،   
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رصد البيئة ومحايتهـا، مبا يف ذلك الوقاية       ) ج(بتطبـيقات التعلـيم عـن بعـد والتطبيـب عـن بعد؛ و           
التعلـيم وبـناء القدرات، مبا يف ذلك        ) هــ (ارة املــوارد الطبيعـيـة؛ و     إد) د(مـن األمـراض املعديـة؛ و      

ويهدف الربنامج، يف إطار كل واحد من ااالت        . جمـاالت البحـث يف علـوم الفضـاء األساسـية          
ذات األولويـة، إىل تعزيـز بـناء القدرات يف جمال تكنولوجيا الفضاء وإذكاء الوعي لدى متخذي                 

 ومــن )٤(.عــم احملــلي لالســتخـدام العمــلي للتكنولوجــيات الفضــائيةالقــرارات مــن أجــل تعزيــز الد
اـاالت األخـرى الـيت يسعى الربنامج إىل تعزيزها تنمية القدرات يف جمال تكنولوجيات ميسرة،           
ــنظم العاملــية لســواتل املالحــة وحتديــد املواقــع، والفوائــد العرضــية لتكنولوجــيا       مــثل اســتخدام ال

ــاء، وتشـــجيع مشـــاركة   ــائية، وتطبـــيقات الســـواتل الصـــغرية   الفضـ الشـــباب يف األنشـــطة الفضـ
 )٥(.والصغرية، وتشجيع مشاركة الصناعات من القطاع اخلاص يف أنشطة الربنامج

وحــددت اللجـــنة يف دورــا الـــرابعة واألربعــني توصـــيات اليونيســبيس الثالـــث الـــيت      -٦
 دوال أعضاء مهتمة قد     والحظت أيضا، فيما خيص بعض التوصيات، أن      . أُعطيـت أولويـة عليا    

واتفقت اللجنة على   . عرضـت تـويل القـيادة يف تسـيري األعمـال املقـترنة بتنفـيذ تلك التوصيات                
) ٦(.إنشــاء أفــرقة عمــل لتنفــيذ تلــك التوصــيات حتــت القــيادة الطوعــية للــدول األعضــاء املهــتمة 

 .جنةووفرت أنشطة الربنامج، قدر اإلمكان، الدعم ألفرقة العمل اليت أنشأا الل

 :وتركز أنشطة الربنامج على ما يلي -٧

توفـري الدعـم للتعلـيم والتدريـب مـن أجـل بناء القدرات يف البلدان النامية من                   )أ( 
  املنتسبة إىل األمم املتحدة؛قليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاءخالل املراكز اإل

ية املــتقدمة معنــية بالتطبــيقات الفضــائوحلقــات دراســية تنظــيم حلقــات عمــل  )ب( 
 ؛مد ومتوسطة األمدوبرامج تدريب قصرية األ

توفري  حبيث يشمل    مـد  الدراسـية الطويلـة األ     بـرناجمه اخلـاص بالـزماالت     تعزيـز    )ج( 
 ؛منوذجيةالدعم لتنفيذ مشاريع 

 يف األنشطة الفضائية؛على املشاركة تشجيع الشباب  )د( 

ة الــربنامج يف اــاالت  كمــتابعة ألنشــطمنوذجــيةدعــم أو اســتهالل مشــاريع   )هـ( 
 ذات األولوية يف اهتمام الدول األعضاء؛

سـداء املشورة التقنية، عند الطلب، إىل الدول األعضاء واهليئات والوكاالت           إ )و( 
  منظومة األمم املتحدة واملنظمات الوطنية والدولية ذات الصلة؛داخلاملتخصصة 

 .األخرى املتصلة بالفضاءحتسني سبل احلصول على البيانات واملعلومات  )ز( 
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  أنشطة الربنامج    -رابعا   
  التدريب من أجل بناء القدرات يف البلدان النامية                                   -ألف   

  املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة       -١ 
يمي يواصـل الـربنامج التركـيز عـلى الـتعاون مـع الـدول األعضـاء عـلى الصعيدين اإلقل                    -٨

وقد أبرمت مجيع . والـدويل ـدف دعـم املراكـز اإلقليمـية لـتدريس علـوم وتكنولوجـيا الفضاء          
. املراكـز اإلقليمـية اتفاقـات انتسـاب مـع مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي التابع لألمانة العامة                    

دعم إنشاء مواقع على شبكة اإلنترنت      ) أ(، بـذل الـربنامج جهـودا مـن أجـل            ٢٠٠٥ويف عـام    
ونشـر املعلومـات عن األنشطة التعليمية اليت تضطلع ا املراكز       ) ب(راكـز اإلقليمـية؛     جلمـيع امل  

) ج(اإلقليمـية يف مجـيع أحنـاء العامل من خالل قواعد بيانات الربيد والربيد اإللكتروين القائمة؛                 
ــة والنشــرات اإلخــبارية       وتقــدمي معلومــات عــن املراكــز اإلقليمــية مــن أجــل إدراجهــا يف األدلّ

ــ وإعــداد لوحــات إعالمــية عــن املراكــز اإلقليمــية مــن أجــل إدراجهــا يف معــرض     ) د(ية؛ الدول
الفضـاء الدائـم الـتابع ملكتـب شـؤون الفضاء اخلارجي يف مقر مكتب األمم املتحــدة يف فيينــا؛                   

واختـاذ الترتيـبات الالزمـة لـتقدمي عـروض عـن إجنازات املراكز اإلقليمية أثناء دورات جلنة                  ) ه(
لفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية وخـالل األنشـطة املـنظمة يف إطار الربنامج؛        اسـتخدام ا  

 .وإنشاء آلية حماسبية موحدة بشأن املوارد املالية اليت يوفرها الربنامج للمراكز اإلقليمية) و(

وحتـل هـذا العـام الذكـرى العاشرة إلنشاء مركز تدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف                 -٩
ــيا واحملــيط ا  ــادئآس ــايل        . هل ــتقين وامل ــم ال ــة والدع ــيادة املُحكم ــز بفضــل الق ــر املرك ــد ازده وق

ووفر املركز فرص التعليم العايل ألزيد      . لـلحكومة اهلـندية ومؤسسـة األحبـاث الفضـائية اهلـندية           
وقد أجنز هؤالء األشخاص أكثر من      .  بلدا من داخل املنطقة وخارجها     ٤٦ فنـيا من     ٦٥٠مـن   
ية الـيت تسـهم يف تطبـيقات تكنولوجيا الفضاء لفائدة بلدام كل              مـن املشـاريع النموذجـ      ٣٥٠

، يعكـف املركــز  ٢٠٠٥ونتـيجة للقـرار املـتخذ يف اجـتماع جملـس اإلدارة يف عـام       . عـلى حـدة  
عـلى وضـع إطـار عمـل لـدورات دراسـية مـتجهة حنـو تطبـيق التكنولوجيات الفضائية يف جمال                      

 .ة املوارد الطبيعيةإدارة الكوارث والرعاية الصحية عن بعد وإدار

وتـرد يف املرفق الثالث املالمح الرئيسية ألنشطة كل املراكز اإلقليمية اليت تلقت الدعم               -١٠
 .٢٠٠٧ و٢٠٠٦ واألنشطة املزمع تنفيذها يف عامي ٢٠٠٥يف إطار الربنامج يف عام 
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ف املدرسني يف الدورات التدريبية الدولية املشتركة بني األمم املتحدة والسويد بشأن تثقي -٢ 
  جمال االستشعار عن بعد

ــتعاون مــع    ٢٠٠٥يف عــام  -١١ ــتعاون اإلمنــائي الــدويل، بال ــة الســويدية لل ، أكملــت الوكال
مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي وجامعــة ســتوكهومل، اجلــزء الــثاين مــن املــتابعة التقييمــية           

وكانت . ٢٠٠٤ و١٩٩٠للـدورات التدريبـية الـيت عقـدت عـلى مـدى ستة أسابيع بني عامي                 
األهـداف الرئيسـية هلـذه العملـية تتمـثل يف تقيـيم فعالـية التدريـب، وتبـيان العوامـل املسامهة يف                      

 وأتيح  ٢٠٠٤وقد أجري اجلزء األول من التقييم يف عام         . جناحـه، وتقريـر توجهـه يف املستقبل       
وأجــري اجلــزء الــثاين يف شــكل حلقــة عمــل عقــدت يف الــربازيل        . (A/AC.105/840)للجــنة 

(A/AC.105/853) .   واســتنتج التقيــيم أن سلســلة الــدورات التدريبــية جنحــت يف تدريــب فنــيني
قـادرين عـلى وضع برامج ومشاريع تعليمية مستدامة يف جمال االستشعار عن بعد على الصعيد              

 .كما سامهت سلسلة الدورات التدريبية يف تعزيز نشر املعارف يف البلدان النامية. احمللي

شـؤون الفضاء اخلارجي، بالتعاون مع الوكالة السويدية للتعاون اإلمنائي          وقـام مكتـب      -١٢
ــنون     ــة ســتوكهومل، بنشــر الكــتاب املع ــدويل وجامع  ”Decadal Proceedings 1990-2004“ ال

التدريبية الدولية املشتركة بني األمم املتحدة والسويد بشأن تثقيف املدرسني واخلـاص بـالدورة    
 ويضـم هذا املؤلَّف جمموعة من ورقات املشاركني املختارة اليت           .يف جمـال االستشـعار عـن بعـد        

ــع        ــتحديد املواق ــاملي ل ــنظام الع ــد وال ــيقات تكنولوجــيات االستشــعار عــن بع نظــم /تصــف تطب
وقد مت تصنيف   . املعلومـات اجلغرافـية، والـيت كانـت مـن مثـار املشـاركة يف الـدورات التدريبـية                  

  بـــرمياالل دي ســـيلفا مـــن جامعـــة بريادينـــيا،  هـــذا املؤلـــف باملســـاعدة الطوعـــية مـــن راجنيـــث 
سـري النكـا، الـذي تـوىل مهمة رئيس التحرير، وبويرغ ليختنيغري، الذي أعانه يف ذلك خرباء                  

ويعــرض . مــن األمــم املــتحدة ومــن جامعــة ســتوكهومل يف اجلانــب املــتعلق باالســتعراض الــتقين 
 .كا وفييت نام ونيبالالكتاب للتطبيقات الناجحة للتكنولوجيا يف تايلند وسري الن

  
  التشجيع على استخدام التكنولوجيا امليسرة -٣ 

نظِّمــت يف إطــار الــربنامج وبالــتعاون مــع هيــئة األمــان الــبحري األســترالية الــدورة          -١٣
التدريبــية املشــتركة بــني األمــم املــتحدة وأســتراليا حــول البحــث واإلنقــاذ باالســتعانة بالســواتل 

ومنذ . ، لفائدة بلدان احمليط اهلادئ    ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٨ إىل   ١٤ من   بكانـبريا، خالل الفترة   
، أُجنزت  ١٩٨٢يف عام   ) سارسات-كوسباس(إنشـاء الـنظام السـاتلي الدويل للبحث واإلنقاذ          

وكـان التدريـب يسعى إىل حتقيق هدفني        .  عملـية إنقـاذ ونـيف عـلى الـنطاق العـاملي            ١٨ ٠٠٠
سارسات يف كانبريا، وتلقني    - يف إطـار حمطة كوسباس     يتمـثالن يف زيـادة الـتفاعل بـني الـبلدان          
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وقدم التدريب مدخال إىل املفهوم األساسي للنظام ومساته اجلديدة،    . املعـرفة الضـرورية لتنفـيذه     
مــثل نظــام التنبــيه اخلــاص بــأمن الســفن وأجهــزة اإلرشــاد الشخصــية لــتحديد املواقــع وإدمــاج   

. جـل مكافحـة هجمـات اإلرهابـيني والقراصنة        إشـارات الشـبكة العاملـية لسـواتل املالحـة مـن أ            
سارسات مبركز القيادة التابع هليئة األمان البحري       -ومتـرن املشـاركون على عمليات كوسباس      

وقـد تشـارك مكتـب شــؤون الفضـاء اخلـارجي واإلدارة الوطنـية لدراسـة احملــيطات        . األسـترالية 
أن إجراء  دورات تدريبية يف      والغـالف اجلـوي بالواليـات املـتحدة يف إعـداد تقرير مرجعي بش             

وقـدم مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي املسـاعدة ملاليزيا يف بدء إجراءات االنضمام              . املسـتقبل 
 ويـــرد الـــتقرير عـــن هـــذه الـــدورة التدريبـــية يف الوثـــيقة      . سارســـات-إىل نظـــام كوســـباس 

A/AC.105/851. 

ت بيانات ساتل ، حلقة عمل حول جمموعا٢٠٠٥يوليه /وعقـدت يف الـرباط، يف متوز      -١٤
، وذلـك يف املركـز اإلقليمي األفريقي لتدريس علوم          )الندسـات (استشـعار األراضـي عـن بعـد         

وكانــت أهــداف حلقــة العمــل تتمــثل يف تيســري توزيــع  . وتكنولوجــيا الفضــاء باللغــة الفرنســية
البـيانات يف أفريقـيا والـتعريف بشـكل جمموعـات البـيانات وطـرائق احلصـول على البيانات من            

ونتـيجة حللقـة العمـل، وضع املشاركون من         . ل اإلنترنـت والـنهج املتـبع يف حتلـيل الصـور           خـال 
اجلزائـر واجلماهرييـة العربـية الليبـية وموريتانـيا مشـروعا بشـأن الـتغريات يف اسـتخدام األراضي            

وقــد تلقــت معــاهد تكنولوجــيا الفضــاء الــيت مــثلوها جمموعــات فرعــية مــن  . والغطــاء األرضــي
واتفـق املشـاركون على ضرورة نشر بيانات        . ال اهـتمامها لتنفـيذ املشـروع      البـيانات ضـمن جمـ     

الندسـات املوجـودة عـلى املؤسسـات األفريقـية على نطاق واسع، وعلى استخدام البيانات يف                 
 . وضع مشاريع تعود بالنفع على املنطقة

  
  برامج الزماالت الطويلة األمد للتدريب املتعمق -٤ 

ــنو    ، قامــت٢٠٠٤يف عــام  -١٥ ــيا، مــن خــالل معهــد البوليتكنــيك يف توري ــة إيطال  حكوم
ومعهـد مـاريو بويـال للدراسـات العلـيا وبالـتعاون مـع معهـد غاليلـيو فرياريس الوطين للتقنيات                     

ــتقدمي مخــس زمــاالت مــدة كــل مــنها     ــية، ب ــيا بشــأن   ١٢الكهربائ  شــهرا للقــيام بدراســات عل
وبدأت اموعة الثانية من برنامج     . الصلة ا الشـبكة العاملـية لسواتل املالحة والتطبيقات ذات         

ــثاين  ــرين الـ ــزماالت يف تشـ ــرب /الـ ــارجي   . ٢٠٠٥نوفمـ ــاء اخلـ ــؤون الفضـ ــترك مكتـــب شـ واشـ
ــية        ــات البحثـ ــية واملؤسسـ ــنظمات احلكومـ ــثلني للمـ ــة ممـ ــيار أربعـ ــية يف اختـ ــنظمات الراعـ واملـ

حصــول عــلى الــزماالت واألكادميــية يف مجهوريــة إيــران اإلســالمية واجلزائــر وغانــا ونــيجرييا لل 
 .الدراسية يف معهد البوليتكنيك يف تورينو بإيطاليا
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 التشجيع على استخدام التكنولوجيات واملعلومات الفضائية                           -باء  
  وتيسري سبل الوصول إليها             

  استخدام تكنولوجيا الفضاء يف جمال إدارة الكوارث -١ 
شــطة املضــطلع ــا يف جمــال  عــلى حنــو مــا أوصــى بــه اليونيســبيس الثالــث، تــرمي األن    -١٦

ــز اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء يف جمــال إدارة       تكنولوجــيا الفضــاء وإدارة الكــوارث إىل تعزي
الكـوارث يف الـبلدان النامـية، وهـذا يشـمل االسـتجابة يف حاالت الطوارئ واحلد من املخاطر                   

 تنظيم احللقة   ، اشـترك الـربنامج مـع وكالـة الفضاء اجلزائرية يف           ٢٠٠٥ويف عـام    . عـلى السـواء   
ــية حــول           ــة الفضــاء األوروب ــر ووكال ــتحدة واجلزائ ــم امل ــني األم ــية املشــتركة ب ــية الدول الدراس

انظر (الوقاية من الكوارث الطبيعية وإدارا      : اسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء يف إدارة الكـوارث         
A/AC.105/852 .(        ٢٦ىل  إ٢٢وعقـدت احللقـة الدراسـية يف اجلزائر العاصمة خالل الفترة من 

 واشـتركت يف رعايـتها وكالـة الفضـاء األوروبـية واملنظمة اإلسالمية للتربية               ٢٠٠٥مـايو   /أيـار 
وأشــار املشــاركون يف احللقــة الدراســية إىل ضــرورة زيــادة الــتفاعل بــني        . والعلــوم والــثقافة 

مؤسسـات احلمايـة املدنـية ومؤسسـات الفضاء يف مشال أفريقيا، وإدماج تطبيقات التكنولوجيا               
 .ضائية يف الوقاية من الكوارث وإدارا عن طريق التدريب على الصعيد الوطينالف

ويف جمــال نشــر املعلومــات وبــناء الشــراكات، أقــام الــربنامج شــبكة تضــم املؤسســات    -١٧
املهــتمة وواصــل التنســيق بيــنها يف إطــار الشــبكة العاملــية املعنــية بتكنولوجــيا الفضــاء وإدارة         

نشــرات إخــبارية فصــلية ومعلومــات عــلى املســتعملني النهائــيني   كمــا قــام بتعمــيم  . الكــوارث
املدرجـني بقائمـة مناقشـة شـؤون تكنولوجـيا الفضـاء وإدارة الكـوارث، والذيـن يفوق عددهم             

 . مستعمل٨ ٠٠٠
  

  إدارة املوارد الطبيعية ورصد البيئة -٢ 
لعاملي واألنشطة  لقـد أصـبحت البيـئة اجلبلـية اهلشـة تـتأثر عـلى حنـو مـتزايد باالحـترار ا                     -١٨

ويعيش حنو  .  يف املائـة من املساحة األرضية يف العامل        ٢٥وتغطـي اجلـبال حنـو       . البشـرية املكـثفة   
 يف املائة بشكل مباشر أو غري مباشر    ٥٠ يف املائـة مـن سـكان العـامل يف اجلبال، فيما يعول               ١٢

وقد شارك مكتب   . بال يف املائـة مـنها مـن اجل        ٨٠عـلى مـوارد جبلـية كاملـياه العذبـة الـيت يـأيت               
فوائــد الفضــاء يف وضــع سياســات  "شــؤون الفضــاء اخلــارجي يف مؤمتــر عقــد حــول موضــوع   

وقــدم . ٢٠٠٥ســبتمرب / أيلــول٩ و٨يف جنــيف يومــي " قطاعــية بشــأن أمــن اجلــبال الشــاهقة  
املكتــب نــتائج حلقــة العمــل املشــتركة بــني األمــم املــتحدة والنمســا وسويســرا ووكالــة الفضــاء 
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واملركـز الـدويل للتنمـية املـتكاملة للجبال حول االستشعار عن بعد يف خدمة التنمية                األوروبـية   
نوفمــرب / تشــرين الــثاين١٩ إىل ١٥املســتدامة يف املــناطق اجلبلــية الــيت عقــدت يف كامتــاندو مــن  

، ونظــم اجــتماعا مــع املشــاركني يف حلقــة العمــل مــن )A/AC.105/845انظــر الوثــيقة  (٢٠٠٤
واســتنتج املشــاركون يف حلقــة العمــل أن التطبــيقات الفضــائية   . ملــتابعةأجــل مناقشــة أنشــطة ا 

تشـكل أداة ال غـىن عنها يف رصد تغري البيئة يف األمد البعيد، وتقييم املخاطر ودرئها، واإلنذار                 
املــبكر، ورســم خــرائط احلــوادث، وعملــيات البحــث واإلنقــاذ، وأنشــطة اإلغاثــة، ولكــن مثــة    

ت الفضـــائية عـــلى حنـــو أفضـــل بالـــنماذج الفضـــائية والقياســـات  حاجـــة إىل أن تقـــَرن التقنـــيا
ولذلـك، هـنالك حاجـة إىل عملـيات الرصـد املعـتمدة على أجهزة استشعار متعددة           . املوضـعية 

كمـا تـبني أن مثـة حاجة إىل مواصلة تطوير نظم املعلومات      .ومعلومـات زمانـية ومكانـية أفضـل       
املستعملني وبيانات رصد األرض وحتديد املواقع      املـتكاملة اليت جتمع بني اخلدمات املوجهة إىل         

 .واالتصاالت
  

  الرعاية الصحية عن بعد والتعليم عن بعد -٣ 
رغــم الــتطورات الــيت شــهدها الطــب احلديــث، مــا انفكــت أمــراض معديــة كاملالريــا    -١٩

وقد سامهت التطورات اليت شهدا     . والسـل وحمـى الضـنك تصـيب املاليـني من الناس سنويا            
تصــاالت الســاتلية واالستشــعار عــن بعــد والــنظم العاملــية لــتحديد املواقــع ونظــم املعلومــات   اال

اجلغرافـية ومعاجلـة الصـور، يف تيسـري توحـيد البـيانات اإليكولوجـية والبيئية والصحية من أجل            
ويف . اسـتحداث منـاذج تنبئـية متكّـن مـن مراقـبة األمراض املعدية وتوفري خدمات طبية عن بعد                  

، شـرع الربنامج يف تنفيذ نشاطني حول الرعاية الصحية عن بعد والتعليم عن بعد               ٢٠٠٥عـام   
وتتمــثل أهــداف النشــاطني يف شــرح اســتخدام تكنولوجــيا   . بشــأن مســائل الصــحة العمومــية 

الفضـاء يف جمـال الصـحة، وتـبادل املعلومـات بشـأن وضـع الـرعاية الصـحية عـن بعد، وإطالق                       
سـتخدامها إلعـداد خطـة تنفـيذية بشـأن الرعاية الصحية عن      مشـاريع إقليمـية أو وطنـية ميكـن ا       

 .بعد والتعليم عن بعد يف جمال الصحة العمومية

ــة      -٢٠ أمــا النشــاط األول فقــد متــثل يف حلقــة العمــل املشــتركة بــني األمــم املــتحدة ووكال
 الفضـاء األوروبـية واألرجنـتني حـول اسـتخدام تكنولوجيا الفضاء يف الرعاية الصحية البشرية،               

 لفــائدة بلــدان ٢٠٠٥ســبتمرب / أيلــول٢٣ إىل ١٩الــيت عقــدت يف قرطــبة، يف األرجنــتني، مــن 
. أمــريكا الالتينــية، وقــد استضــافتها وشــاركت يف تنظــيمها اللجــنة الوطنــية لألنشــطة الفضــائية 

وقـد أنشـأ املشـاركون يف حلقـة العمـل فـرقة عمل معنية باستخدام التكنولوجيات الفضائية يف                   
وســتركز فــرقة العمــل جهودهــا أوال . حية يف مــنطقة أمــريكا الالتينــية والكاريـــبـيالــرعاية الصــ
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ــك         ــرعاية الصــحية، ويشــمل ذل ــال ال ــاتلية يف جم ــيات الس ــيق التكنولوج ــلى تطب ــيا ع إيكولوج
االنتشـار الوبـائي؛ وحتديـد املشـاريع اإلقليمـية؛ وبـناء القـدرات يف جمال الرعاية الصحية عن بعد                    

 جمـال الصـحة العمومـية؛ ووضـع معـايري للتطبيـب عـن بعـد؛ وفهـم املسائل                    والتعلـيم عـن بعـد يف      
وسيشـترك مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي ومـنظمة الصـحة العاملية ومنظمة الصحة                 . القانونـية 

وقــد أنشــئ موقــع ومنــتدى عــلى اإلنترنــت يف . للــبلدان األمريكــية يف رصــد نشــاط فــرقة العمــل
 .ء الفريق من التواصل فيما بينهم لتمكني أعضا٢٠٠٥أكتوبر /تشرين األول

ومتــثل النشــاط الــثاين يف حلقــة العمــل املشــتركة بــني مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي    -٢١
واللجـنة االقتصـادية واالجتماعـية آلسيا واحمليط اهلادئ والصني حول تطوير الرعاية الصحية عن               

ايــتها اإلدارةُ الوطنــية وقــد استضــافت حلقــةَ العمــل وقامــت برع . بعــد يف آســيا واحملــيط اهلــادئ 
الصـينية لشـؤون الفضـاء ووزارة الصـحة الصـينية ومؤسسـة آسـيا واحملـيط اهلادئ للتعاون املتعدد               

 ٩ إىل   ٥األطـراف يف تكنولوجـيا وتطبـيقات الفضـاء، يف غوانغـزهو، الصـني، خـالل الفـترة من                    
ــانون األول ــمرب /كـ ــار   . ٢٠٠٥ديسـ ــة مشـ ــل أربعـ ــة العمـ ــاركون يف حلقـ ــع املشـ ــد وضـ : يعوقـ

اســتحداث منهجــية لإلنــذار املــبكر بإنفلونــزا الطــيور باســتخدام البــيانات األرضــية الفضــائية    )أ(
وبـرامج خمتلفة للتدريب يف جمال الرعاية الصحية عن بعد تقوم           ) ب(والتكنولوجـيات الفضـائية؛     

بــتوفريها ملــتعهدي اخلدمــات الصــحية والــرعاية الصــحية عــن بعــد مخســة أطــراف مــتطوعة؛           
يـيم مواصفات أنساق شبكة نظم االتصاالت املتعلقة مبختلف تطبيقات الرعاية الصحية            وتق )ج(

وعني املشاركون منسقني   . وتقييم احتياجات تنفيذ برنامج وطين للرعاية الصحية      ) د(عـن بعـد؛     
ــيا مؤقــتا لكــل مشــروع ومنــتجاته   . لكــل مشــروع عــلى حــدة  . كمــا حــدد الفــريق جــدوال زمن

ــيق جبمــيع املشــاركني يف املشــاريع     وســيظل مكتــب شــؤون الفضــاء ا   خلــارجي عــلى اتصــال وث
 .وسيواصل رصد التقدم احملرز

  
  النظم العاملية لسواتل املالحة -٤ 

، ١٩٩٩ديســمرب / كــانون األول٦ املــؤرخ ٥٤/٦٨أيــدت اجلمعــية العامــة يف قــرارها  -٢٢
". الفضاء والتنمية البشرية  إعالن فيينا بشأن    : األلفية الفضائية "قـرار اليونيسبيس الثالث املعنون      

وقـد دعـا إعالن فيينا إىل العمل من أجل حتسني كفاءة وأمن أنشطة النقل، والبحث واإلنقاذ،                 
واجليوديسـيا، وغريهـا مـن األنشـطة عـن طـريق التشـجيع عـلى زيـادة فرص الوصول عامليا إىل                      

ابة لتلك الدعوة،   واستج. الـنظم الفضـائية لـلمالحة وحتديـد املواقـع وحتقـيق تـواؤم تلـك النظم                
 فــريق العمــل ٢٠٠١أنشــأت جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية يف عــام   

املعــين بالــنظم العاملــية لســواتل املالحــة كــي يــتوىل تنفــيذ تلــك اإلجــراءات برئاســة إيطالــيا            
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 ٣٨ف من وأوصى فريق العمل املعين بالنظم العاملية لسواتل املالحة، املتأل    . والواليـات املـتحدة   
 مـن املـنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية، جبملة من األمور من بينها              ١٥دولـة عضـوا و    

إنشــاء جلــنة دولــية معنــية بالــنظم العاملــية لســواتل املالحــة بغــية التشــجيع عــلى اســتخدام البنــية   
وقــد . التحتــية للــنظم العاملــية لســواتل املالحــة عــلى الــنطاق العــاملي وتيســري تــبادل املعلومــات    

أدرجـت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية هذه التوصية ضمن خطة العمل              
 .اليونيسبيس الثالثاليت اقترحتها يف تقريرها إىل اجلمعية العامة عن استعراض تنفيذ توصيات 

ويف القــرار . ٥٩/٢، أيــدت اجلمعــية العامــة خطــة العمــل يف قــرارها  ٢٠٠٤ويف عــام  -٢٣
 اجلمعـية فـريق العمل املعين بالنظم العاملية لسواتل املالحة ومقدمي خدمات النظم              ذاتـه، دعـت   

العاملــية لســواتل املالحــة وتعزيــزاا إىل الــنظر يف إنشــاء جلــنة دولــية تعــىن ــذه الــنظم مــن أجــل 
ــية           ــا للتنم ــيقاا إىل أقصــى حــد دعم ــنظم وتطب ــذه ال ــن اســتخدام ه ــنامجة ع ــد ال ــادة الفوائ زي

يف اجــتماع األمــم املــتحدة الــدويل إلنشــاء اللجــنة الدولــية املعنــية بالــنظم العاملــية    و. املســتدامة
، أُنشئت تلك   ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٢ و ١لسـواتل املالحـة، الـذي عقـد بفييـنا يومـي             

اللجـنة عـلى أسـاس طوعـي لـتكون هيئة غري رمسية لغرض تعزيز التعاون، حسب االقتضاء، يف               
تمام متـبادل وهلا صلة خبدمات حتديد املواقع بواسطة السواتل املدنية  املسـائل الـيت هـي حمـط اهـ       

واملالحـة والتوقيـت واخلدمـات املضـافة القـيمة، فضـال عـن الـتوافق والـتواؤم بـني النظم العاملية                     
 .لسواتل املالحة، مع زيادة استخدامها لدعم التنمية املستدامة، وال سيما يف البلدان النامية

  
  تطبيقات الفضائية ألغراض التنمية املستدامةاستخدام ال -٥ 

ــة الفضــاء    ٢٠٠٣يف عــام  -٢٤ ــربنامج وبــرعاية حكومــة النمســا ووكال  شــرع، يف إطــار ال
األوروبـية، يف عقـد سلسـلة مـن الـندوات ـدف تـدارس سـبل مسامهة التطبيقات الفضائية يف                     

 )٧(. العاملي للتنمية املستدامة   تنفـيذ اإلجـراءات الـيت أوصـي ـا يف خطة تنفيذ نتائج مؤمتر القمة               
، عقــدت يف غــراتس، النمســا، نــدوة  ٢٠٠٥ســبتمرب / أيلــول١٦ إىل ١٣وخــالل الفــترة مــن  

واشتركت يف رعاية هذه ". محايـة موارد املياه واستصالحها : الـنظم الفضـائية  "حـول موضـوع    
ــتكار والتكنولوجــيا يف ا    ــنقل واالب ــة ووزارة ال ــندوة وزارة اخلارجــية االحتادي ــة  ال لنمســا، ووالي

وكانت األهداف الرئيسية للندوة تتمثل  . سـترييا، ومديـنة غـراتس، ووكالـة الفضـاء األوروبـية           
ــد اســتخدام التكنولوجــيا         ــتكلفة وحتدي ــيد ال ــنهج زه ــياه ب ــتحديات املتصــلة بامل يف التصــدي لل

ة وناقش الفريق وضع مشروع منوذجي الستصالح حوض حبري       . الفضـائية يف إدارة موارد املياه     
 .تشاد وإدارته
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وَتَشـارك كـل مـن مكتـب شؤون الفضاء اخلارجي ووكالة الفضاء األوروبية واملنظمة                -٢٥
أكــدال يف -اإلســالمية للتربــية والعلــوم والــثقافة واملعهــد العــلمي الــتابع جلامعــة حممــد اخلــامس  

 خالل مبدينة الرباط" املعلومات الفضائية والتنمية املستدامة  "رعايـة حلقـة عمـل حول موضوع         
وكانـت حلقـة العمـل دف إىل زيادة    . ٢٠٠٥نوفمـرب  / تشـرين الـثاين  ١٦ إىل   ١٤الفـترة مـن     

وحدد املشاركون جماالت التعاون يف البحث والتدريب       . التـبادل الـتقين عـلى الصعيد اإلقليمي       
كما أوصوا بزيادة فرص التعليم والتدريب وإقامة       . والتطبـيقات املـتعلقة بتقنـيات رصد األرض       

ــبكة ــات شـ ــبادل املعلومـ ــوم     .  لتـ ــتدريس علـ ــريقي لـ ــيمي األفـ ــز اإلقلـ ــتوىل املركـ ــترح أن يـ واقـ
 . وتكنولوجيا الفضاء باللغة الفرنسية استضافة منتدى املناقشة

وقـد عقـدت حلقـة العمـل اخلامسة عشرة املشتركة بني األمم املتحدة واالحتاد الدويل                 -٢٦
يف جمــال الفضــاء مــن أجــل التنمــية املســتدامة لــلمالحة الفضــائية بشــأن التعلــيم وبــناء القــدرات 

ــي   ــيابان، يومــ ــو، الــ ــرين األول١٥ و١٤بكيتاكيوشــ ــتوبر / تشــ ــيقة   (٢٠٠٥أكــ ــر الوثــ انظــ
A/AC.105/854 (            بالـتزامن مـع انعقاد الدورة السادسة واخلمسني ملؤمتر االحتاد الدويل للمالحة

أكتوبر / تشرين األول  ٢١إىل   ١٧الفضـائية الـذي عقـد يف فوكووكـا، اليابان، أثناء الفترة من              
وقد تشارك يف رعاية حلقة العمل االحتاد الدويل        .  وبصـفتها حدثـا مقترنا بذلك املؤمتر       ٢٠٠٥

لـــلمالحة الفضـــائية ووكالـــة الفضـــاء األوروبـــية ووزارة التربـــية والـــثقافة والرياضـــة والعلـــوم   
ــيابان والوكالــة اليابانــية الستكشــاف الفضــاء اجلــوي    ومديــنة كيتاكيوشــو والتكنولوجــيا يف ال

وكانت األهداف الرئيسية حللقة العمل تتمثل      . ومـنظمة األمـم املـتحدة للتربـية والعـلم والثقافة          
يف الـتعريف باملـبادرات الدولـية للتعلـيم وبـناء القـدرات يف جمـال الفضـاء وإقامـة روابـط تعاون             

ل أن الربنامج العاملي ومـن النـتائج املباشـرة الـيت اسـتندت إىل توصـيات حلقـة العم               . فـيما بيـنها   
شـرع يف الـتعاون مـع املراكز اإلقليمية الثالثة لتدريس           " غلـوب "للتعلـيم واملراقـبة لفـائدة البيـئة         

علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء، املنتسـبة لألمـم املـتحدة، الـيت أنشـئت يف أفريقـيا وأمـريكا الالتينية                  
كز اإلقليمية يف دوراته التدريبية     بإشراك املرا " غلوب"وقـام برنامج    . ومـنطقة الـبحر الكاريــبـي     

يف الوقــت الــراهن بــإعداد    " غلــوب"ويقــوم بــرنامج   . ومحالتــه امليدانــية املــتعددة اجلنســيات   
اسـتراتيجيات تـرمي إىل إضـفاء مـزيد مـن الـتكامل بـني بـراجمه اجلديدة للتثقيف البيئي يف إطار                      

عيني استراتيجيات من أجل حتقيق     عـلم املـنظومات األرضـية املتكاملة ومجيع املراكز اإلقليمية لت          
 .التعاون واالستدامة
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  تعزيز نشر املواضيع املرتكزة إىل املعرفة وزيادة الوعي بأمهيتها                     -جيم   
  علوم الفضاء األساسية -١ 

عقـدت يف إطـار الـربنامج حلقـة العمـل املـتعلقة بالسـنة الدولـية للفيزياء الشمسية لعام                    -٢٧
املــتحدة ووكالــة الفضــاء األوروبــية واإلدارة الوطنــية لــلمالحة    واملشــتركة بــني األمــم  ٢٠٠٧

اجلويـة والفضـاء بالواليـات املـتحدة األمريكية، يف أبو ظيب والعني، باإلمارات العربية املتحدة،                
). A/AC.105/856انظـر الوثيقة     (٢٠٠٥نوفمـرب   / تشـرين الـثاين    ٢٣ إىل   ٢٠خـالل الفـترة مـن       

ربــية املــتحدة حلقــة العمــل، وشــارك يف تنظــيمها االحتــاد  وقــد استضــافت جامعــة اإلمــارات الع
ونفذت . الـدويل لـلمالحة الفضـائية وجلـنة أحبـاث الفضـاء واملرصـد الفلكـي الوطـين يف اليابان                    

حلقـة العمـل عناصر من خطة العمل الثالثية السنوات للجنة الفرعية العلمية والتقنية، على حنو                
وتابعت ). A/AC.105/848من الوثيقة   ١٩٢-١٨١رات  الفق(مـا ورد يف تقريـر اللجـنة الفرعية          

حلقـة العمـل تعاوـا مـع الـيابان مـن أجـل تقدمي املساعدة لدوائر علم الفلك يف البلدان النامية                      
مـن خـالل بـرنامج الـتعاون الياباين للمساعدة اإلمنائية الرمسية، وقامت باستحداث فرص لنشر                

املي، وذلك يف إطار مبادرة األمم املتحدة بشأن        أدوات أرضـية زهـيدة الـتكلفة على النطاق الع         
السـنة الدولية  "ويف إطـار الـربنامج أيضـا، أُعـد ونشـر كـراس بعـنوان           . علـوم الفضـاء األساسـية     

الـنهوض مبشــاركة الـبلدان يف الدراســات الدولـية لكــامل املــنظومة    : ٢٠٠٧للفـيزياء الشمســية  
وزيعـه عـن طـريق مكاتـب برنامج األمم          بغـية ت  " األرضـية عـن طـريق األمـم املـتحدة         -الشمسـية 

املـتحدة اإلمنـائي، وذلـك خصوصـا مـع مـراعاة السـبل الـيت تمكِّن البلدان النامية من االستفادة                     
وقــد أتــيح الكــراس بلغــات األمــم املــتحدة . ٢٠٠٧مـن الســنة الدولــية للفــيزياء الشمســية لعــام  

 للفيزياء الشمسية، إعداد ونشر     وجـرى أيضـا بالـتعاون مع أمانة السنة الدولية         . الرمسـية السـت   
خالصة شاملة لتنظيم : السنة الدولية للفيزياء الشمسيةإضـفاء طابع دويل على  "كتيـب بعـنوان     

 ". على النطاق العاملي٢٠٠٧السنة الدولية للفيزياء الشمسية 
  

  قانون الفضاء -٢ 
ــبح        -٢٨ ــية لل ــة الوطن ــيجرييا والوكال ــة ن ــع حكوم ــتعاون م ــربنامج بال ــم ال ــية نظ وث والتنم

الفضـائية حلقـة العمـل الـرابعة لألمـم املـتحدة بشـأن قـانون الفضـاء، بأبوجـا، خالل الفترة من                   
وقــد استضــيفت حلقــة العمــل مــن قــبل حكومــة   . ٢٠٠٥نوفمــرب / تشــرين الــثاين٢٤ إىل ٢١

 وكانت حلقة ". الوفاء بااللتزامات الدولية وتلبية االحتياجات احمللية     "نـيجرييا وعقـدت بعنوان      
العمـل ـدف إىل تطويـر اخلـربات والقـدرات يف جمال قانون الفضاء الوطين والدويل والنهوض                  

ــية      ــنطقة األفريق ــانون الفضــاء يف امل ــيم يف جمــال ق ــرص التعل ــد    . بف ــل فوائ ــة العم ــرزت حلق وأب
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االنضـمام إىل معـاهدات األمم املتحدة بشأن الفضاء اخلارجي وأوصت الدول اليت مل تغد بعد                
.  تلـك املعـاهدات بـأن تتخذ اإلجراءات الضرورية للتصديق عليها أو االنضمام إليها              أطـرافا يف  

ينبغي إنشاء  : واتفقـت حلقـة العمـل أيضـا عـلى االسـتنتاجات واملالحظـات والتوصـيات التالية                
أطــر تنظيمــية وطنــية لالســتفادة املثــلى مــن التكنولوجــيات الفضــائية؛ وينــبغي أن تنشــئ قوانــني 

ظامـا يشـمل أمـورا مـن مجلـتها الترخـيص بـإطالق أجسـام فضائية يف الفضاء                  الفضـاء الوطنـية ن    
اخلـارجي وتسـجيلها، واملسـؤولية والسالمة، ونظاماً للمسؤولية املالية، مبا يف ذلك التعويضات             
والـتأمني؛ وينبغي أن تسخر البلدان النامية املهارات واخلربات التعليمية احلالية من أجل التغلب              

ناء القدرات يف حقل قانون الفضاء؛ وينبغي أن تعمل احلكومات على أن تضم             عـلى حتديات ب   
ــية ذات الصــلة بالفضــاء أشخاصــا مــن ذوي اخلــربة يف      وفودهــا إىل املــنظمات احلكومــية الدول
قـانون الفضاء لتحسني قدرم على تعزيز الربامج اإلمنائية يف تلك املنظمات وينبغي أن تشجع               

 . فنية يف جمال قانون الفضاءشباا على مزاولة مهن
  

  التوعية التعليمية لدى الشباب -٣ 
أكــتوبر / تشــرين األول١٠ إىل ٤يــنظَّم أســبوع الفضــاء العــاملي ســنويا يف الفــترة مــن    -٢٩

ــوم وتكنولوجــيا الفضــاء يف حتســني األوضــاع        ــا عل ــيت ميكــن أن تقدمه لالحــتفال باملســامهة ال
االكتشــاف " يــدور حــول ٢٠٠٥اء العــاملي لعــام وقــد كــان موضــوع أســبوع الفضــ . البشــرية

وقـد دعـا الـربنامج فصـوال مـن أطفـال املـدارس الذيـن تتراوح أعمارهم بني            ". وإعمـال اخلـيال   
 عامـا إىل املشـاركة عـن طـريق تصـميم قـاعدة على املريخ تكون مناسبة حلياة          ١٤ أعـوام و   ١٠

ــي  . اإلنســان وإجــراء األحبــاث  ــات  وشــاركت فصــول مــن ســلوفينيا وكروات ا وهــنغاريا والوالي
املـتحدة، ونِشـرت صـور قواعـد املريخ اليت صمموها يف موقع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي                 

 .على اإلنترنت

ــن    -٣٠ ــترة م ــار٢٧ إىل ٢٣وخــالل الف ــايو / أي ــب شــؤون الفضــاء   ٢٠٠٥م ، انضــم مكت
م الفضائي يف   اخلـارجي إىل فـريق التعلـيم الفضـائي الـتابع لليونسكو واملعين حبلقات عمل التعلي               

ونظِّمـت سلسـلة األنشـطة التعليمـية الوصـولة يف ثـالث مـدن، باالشتراك مع الوكالة                  . نـيجرييا 
 مدرسة يف   ٣٢ تلميذا من    ٦٥٠وقد شارك قرابة    . الوطنـية النـيجريية ألحبـاث الفضـاء والتنمـية         

اء اجلوي  ووزع املكتب مواد تعليمية تربع ا برنامج اخلدمات التعليمية للفض         . تلـك األنشـطة   
وتعــد تلــك املــواد مفــيدة لكــل مــن  ). ناســا(الــتابع لــإلدارة الوطنــية لــلمالحة اجلويــة والفضــاء  

مدرسـي العلـوم والتالميذ على اختالف أعمارهم لكي يكتسبوا معارف ومهارات ويستفيدوا             
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ــيقات الفضــائية     ــتعلقة بالتطب ــيم امل ــنظر والق وقُدمــت أيضــا معلومــات تتصــل   . مــن وجهــات ال
 .الفضاء العامليبأسبوع 

  
  املعلومات الفضائية -٤ 

ميكـــن للـــدول األعضـــاء واجلمهـــور عامـــة االطـــالع عـــلى املعلومـــات املـــتعلقة بآخـــر  -٣١
مسـتجدات األنشـطة املضـطلع ـا يف إطـار الربنامج ضمن الصفحات املخصصة للربنامج على         

وقع مكتب شؤون   ، والـيت هـي جـزء من م        )www.oosa.unvienna.org/sapidx.html(اإلنترنـت   
كما تتضمن الصفحات املخصصة للربنامج اجلداول الزمنية       . الفضـاء اخلـارجي عـلى اإلنترنـت       

 .لألنشطة وأهداف وبرامج األنشطة واملشاريع املزمع تنفيذها
  

  تقدمي اخلدمات االستشارية التقنية وتشجيع التعاون اإلقليمي                            -دال  
  لساتليةجملس آسيا واحمليط اهلادئ لالتصاالت ا -١ 

ــادئ لالتصــاالت الســاتلية دورة ســنة       -٣٢ ــد جملــس آســيا واحملــيط اهل ــلمؤمتر ٢٠٠٥عق  ل
واملعـرض املعنـيني بالسواتل، وذلك حتت إشراف مكتب شؤون الفضاء اخلارجي يف سنغافورة              

وكـــان املوضـــوع الرئيســـي هلـــذا احلـــدث بعـــنوان  . ٢٠٠٥ســـبتمرب / أيلـــول٢٩ إىل ٢٧مـــن 
ــدة يف  : الســواتل" ومتثلــت املواضــيع الكــربى هلــذا احلــدث يف اســتراتيجية    ". آســيافــرص جدي

ــة مــن الكــوارث، واالتصــاالت يف حــاالت الطــوارئ،      األعمــال، واملســائل الالئحــية، واإلغاث
والتطبـــيقات الفضـــائية عـــلى الـــنطاق الـــترددي العـــريض، وصـــنع الســـواتل، والتكنولوجـــيات 

ملشورة التقنية للمجلس فيما يتعلق     ومـا زال مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي يوفـر ا             . اجلديـدة 
 .بتعاونه مع الصناعة الساتلية الدولية

  
  دراسة استقصائية عن النطاق الترددي العريض للسواتل يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ -٢ 

يوفـر الـربنامج خدمـات استشارية فيما خيص الدراسة االستقصائية اليت جيري إعدادها               -٣٣
وهذه الدراسة  . دي العـريض للسـواتل يف مـنطقة آسيا واحمليط اهلادئ          عـن مـوارد الـنطاق الـترد       

االستقصــائية تتشــارك يف إعدادهــا اللجــنة االقتصــادية واالجتماعــية آلســيا واحملــيط اهلــادئ مــع  
ويهـدف هذا   . االحتـاد الـدويل لالتصـاالت وجملـس آسـيا واحملـيط اهلـادئ لالتصـاالت السـاتلية                 

ساسـية لعـدم توفـر خدمـة سـاتلية لالنترنـت تعمـل على نطاق             الـربنامج إىل معـرفة األسـباب األ       
تـرددي عـريض يف مـنطقة آسـيا واحملـيط اهلـادئ، كمـا ـدف إىل اقتراح سبل ميكن بواسطتها                      
هلـذه اخلدمـة أن تـبدأ الـنفاذ إىل كل من األسواق التجارية واملناطق احملرومة اليت هي غري مدرة                    
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وف يفرغ من إعداد هذه الدراسة االستقصائية       وس. للـربح ولكـنها مـع ذلـك مهمـة اجتماعـيا           
 .٢٠٠٦يف مطلع عام 

  
  التطبيب عن بعد وتقدمي اخلدمات الصحية عن بعد استنادا إىل الفضاء -٣ 

انضــم الــربنامج إىل اجلمعــية الدولــية للتطبيــب عــن بعــد والــرعاية الصــحية اإللكترونــية  -٣٤
ماتية الطبية والتطبيقات التكنولوجية    بصـفة شـريك فاستضـاف معهـا ومـع احتاد شركات املعلو            

الـتابع للواليـات املـتحدة جلسـة عامة أثناء مؤمتر الرعاية الطبية والصحية بالوسائل اإللكترونية                 
وشــارك يف أفــرقة املناقشــة خــرباء . ٢٠٠٥أبــريل /يف نيســان) Med-e-Tel" ( تــل– إي –مــد "

وكــان املوضــوع . ألمريكـية وزامبــيا مـن رومانــيا ومــنظمة الصـحة العاملــية والواليــات املــتحدة ا  
تطبـــيقات التكنولوجـــيا الفضـــائية عـــلى الـــرعاية الصـــحية "الرئيســـي للجلســـة العامـــة بعـــنوان 

وقــد جــرى يف إطــاره الــتعريف بــأهداف الــربنامج يف اســتخدام التكنولوجــيات   ". اإللكترونــية
 .الفضائية من أجل النهوض باخلدمات الصحية يف البلدان النامية

الــربنامج مســاعدة استشــارية لوكالــة الفضــاء اإليرانــية ووزارة التعلــيم الصــحي   ووفــر  -٣٥
والطـيب وأكادميـية العلـوم الطبـية مـن خـالل حلقـة دراسـية حول الرعاية الصحية عن بعد كان                     

وجــرت يف أعقــاب احللقــة الدراســية مناقشــة يف . ٢٠٠٥نوفمــرب /قــد نظمهــا يف تشــرين الــثاين
ه املناقشـة إىل اسـتهالل مشــروع منوذجـي وطــين مـن أجــل     إطـار مـائدة مســتديرة وأفضـت هــذ   

السياســة العامــة واملتطلــبات فــيما يــتعلق بالــرعاية   : تقديــر االحتــياجات يف ثــالث فــئات، هــي 
ــا،        ــيؤ هل ــات والتكنولوجــيات الســاتلية والته ــن املعلوم ــياجات م ــية، واالحت الصــحية اإللكترون

سترشــاد ــا يف املضــي قدمــا يف تنفــيذ ووضــعت خطــة عمــل مــن أجــل اال. واملعلوماتــية الطبــية
 .املشروع

  
  مؤمتر القمة العاملي تمع املعلومات، املرحلة الثانية -٤ 

أمــا املــرحلة األوىل، فقــد . عقــد مؤمتــر القمــة العــاملي ــتمع املعلومــات عــلى مرحلــتني -٣٦
نــية فقــد ، وأمــا املــرحلة الثا٢٠٠٣ديســمرب / كــانون األول١٢ إىل ١٠عقــدت يف جنــيف مــن 
وقــد دعــم مكتــب شــؤون . ٢٠٠٥نوفمــرب / تشــرين الــثاين١٨ إىل ١٦عقــدت يف تونــس مــن 

الفضــاء اخلــارجي املــرحلة الثانــية مــن مؤمتــر القمــة بــتقدمي عــرض إيضــاحي تقــين عــن املشــروع 
املشـترك بـني مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي وكولومبـيا واملتعلق مبفاهيم أداة حتليل استغالل            

ــية ذات     املــدار الثابــت   ــترددي الســاتلي ومنصــات احملطــات الطرف ــنطاق ال بالنســبة لــألرض وال
وقـد تـناول العـرض اإليضـاحي كيفـية اسـتخدام أداة حتليل استغالل               . الفـتحات الصـغرية جـدا     
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املـدار الثابـت بالنسبة لألرض من أجل حتليل هذا املدار، وأثر تلك األداة يف تكاليف اخلدمات             
 .من أجل سد الفجوة الرقمية على حنو أفضل بواسطة السواتلالساتلية، وكيفية حتسينها 

  
  مؤمتر القارة األمريكية الرابع املعين بالفضاء -٥ 

تشـارك مكتـب شـؤون الفضاء اخلارجي مع حكوميت كولومبيا والواليات املتحدة يف               -٣٧
  وقــد . ارعايــة حلقــة العمــل الدولــية حــول اســتخدام الــنظم العاملــية لســواتل املالحــة وتطبــيقا

وكانــت جــزءا مــن . ٢٠٠٥ســبتمرب / أيلــول٢٩ إىل ٢٦عقــدت حلقــة العمــل يف بوغوتــا مــن 
األنشــطة الــيت نظمــتها كولومبــيا بصــفتها األمانــة املؤقــتة ملؤمتــر القــارة األمريكــية الــرابع املعــين    

وكانـت حلقـة العمـل هـذه مبـثابة نشاط متابعة موعة األنشطة املشتركة بني األمم                 . بالفضـاء 
ملــتحدة والواليــات املــتحدة بشــأن اســتعمال الــنظم العاملــية لســواتل املالحــة وتطبــيقات هــذه     ا

وكان . ٢٠٠١الـنظم، وهـي األنشـطة الـيت نظمت يف إطار الربنامج يف مناطق خمتلفة منذ عام                  
اهلــدف مــن حلقــة العمــل اســتحداث مفاهــيم ملشــاريع ميكــن أن تســتفيد مــنها مــنطقة القــارة      

 .األمريكية
  

  اللجنة املعنية بسواتل رصد األرض -٦ 
مـا زال مكتب شؤون الفضاء اخلارجي يشارك يف أعمال الفريق العامل املعين بالتعليم               -٣٨

والتدريــب وبــناء القــدرات، الــتابع للجــنة املعنــية بســواتل رصــد األرض، ومــا زال يســدي إلــيه 
فضاء إىل تقدمي مواد تعليمية     ، دعا الفريق العامل الكيانات املعنية بال      ٢٠٠٥ويف عـام    . املشـورة 

لكـي تـدرج يف قـاعدة بـيانات بوابـة التعلـيم؛ ونقَّح الفريق العامل مشروع خطة لتنفيذ مبادئ                    
اللجــنة املذكــورة بشــأن توفــري البــيانات؛ كمــا اضــطلع مبشــروع منوذجــي لــيكون ذلــك مبــثابة    

 .اختبار عملي ملشروع اخلطة املنقح
  

  دة الفضاءاملؤمتر األفريقي األول لقيا -٧ 
فريقي األول لقيادة الفضاء الذي     ألشـارك مكتـب شـؤون الفضـاء اخلارجي يف املؤمتر ا            -٣٩

. ، وقـدم الدعــم إىل هـذا املؤمتــر  ٢٠٠٥نوفمـرب  / تشـرين الــثاين ٢٥ إىل ٢٣عقـد يف أبوجـا مــن   
فريقية وما ميكن أن يكون     ألووفـر املؤمتـر حمفـال لتـبادل األفكـار حول االحتياجات واملشاكل ا             

ــياجات       ــر يف حــل تلــك املشــاكل ومعاجلــة تلــك االحت ــن أث ــدارس . لتكنولوجــيا الفضــاء م وت
املشـاركون أيضـا األنشـطة العاملية وبناء القدرات يف جمال علوم وتكنولوجيا الفضاء وأثرها يف                 

فريقية حىت ذلك العهد يف تطوير تكنولوجيات      ألالتنمـية اتمعـية واسـتبانوا مسامهات البلدان ا        
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ــبلدان ا     الفضــاء  ــبغي لل ــيت ين ــية ال ــيقات تلــك التكنولوجــيات واخلطــوات التعاون ــية ألوتطب فريق
واتفق املشاركون أيضا على أن . اختاذهـا مـن أجـل تعزيـز تلك اجلهود بغية حتقيق تنمية أفريقيا             

، ٢٠٠٧يعقــد املؤمتــر كــل عــامني، وعرضــت جــنوب أفريقــيا استضــافة املؤمتــر الــثاين يف عــام    
 .٢٠٠٩ضافة املؤمتر الثالث يف عام وعرضت اجلزائر است

  
  "غلوبل مريكوري" مشروع –مشروع منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية  -٨ 

وفـر الـربنامج الدعـم ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية من أجل مشروعها املعنون                -٤٠
يات حرفية أنظف   ، املتعلق بإزاحة العقبات أمام األخذ بتكنولوج      "غلوبـل مريكـوري   "مشـروع   

لـتعدين الذهب واستخالصه، وذلك من خالل مشاركته يف اجتماع فريق العمل العاملي الذي              
ــن    ــربازيل مـ ــلفادور، بالـ ــد يف سـ ــول٢٨ إىل ٢٦عقـ ــبتمرب / أيلـ ــاهم يف ذلـــك  ٢٠٠٥سـ ، وسـ

ــتخالص     ــتراتيجيات االسـ ــال اسـ ــائية يف جمـ ــيات الفضـ ــاج التكنولوجـ ــة إدمـ ــتماع بدراسـ االجـ
 . وحراك الزئبقوالتصوير الساتلي

  
  أنشطة املتابعة واملبادرات العملياتية               -هاء   

ميثاق التعاون على حتقيق االستخدام املنسق للمرافق الفضائية يف حال وقوع كوارث  -١ 
  طبيعية أو تكنولوجية

 ومكتـب شؤون الفضاء اخلارجي يعمل مبثابة هيئة متعاونة          ٢٠٠٣يولـيه   / متـوز  ١مـنذ    -٤١
عـلى حتقـيق االسـتخدام املنسـق لـلمرافق الفضـائية يف حـال وقـوع كوارث            مـع ميـثاق الـتعاون       

ــتحدة        ــنظومة األمــم امل ــئة يف م ــية تســتطيع مــن خالهلــا أي هي ــية أو تكنولوجــية، وهــي آل طبيع
ديسمرب /وحىت كانون األول. تسـتجيب حلالـة طارئـة من أن تطلب وتتلقى بيانات ساتلية جمانا            

ومــن ذلــك .  مــرة يف التصــدي لكــوارث طبيعــية ٩٠ى ، مت تفعــيل امليــثاق مــا يــزيد عــل ٢٠٠٥
 يف املائة من    ٨٠وتـبني اإلحصـاءات أن زهـاء        .  مـرة  ٢٢امـوع، قـام املكتـب بتفعـيل امليـثاق           

املـرات الـيت جـرى فـيها تفعيل امليثاق كانت يف التصدي لكوارث يف البلدان النامية وأن األمم                   
وهذا يبني بوضوح أمهية    . املائة من احلاالت   يف   ٦٠املـتحدة هـي الـيت قامـت بتفعـيل امليثاق يف             

 .دور املكتب يف إتاحة سبل الستفادة البلدان النامية من إدارة الكوارث
  

  تسخري تكنولوجيا الفضاء إلدارة الكوارث يف جنوب شرق آسيا -٢ 
دعـا الـربنامج إىل تقـدمي اقـتراحات بشـأن مشـاريع تـتعلق بتسـخري تكنولوجـيا الفضـاء            -٤٢

وقد ورد مثانية وأربعون تعبريا عن االهتمام، واتفقت      . لكـوارث يف جـنوب شرق آسيا      إلدارة ا 
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اللجـنة التوجيهـية، املؤلفـة مـن خـرباء مـن الـربنامج واملعهـد الكـوري ألحبـاث الفضـاء اجلوي،                       
الـتابع جلمهوريـة كوريـا، ومؤسسـة الكومنولث األسترالية للبحوث العلمية والصناعية ووكالة              

ة واللجــنة االقتصــادية واالجتماعــية آلســيا واحملــيط اهلــادئ، عــلى اختــيار ســتة الفضــاء األوروبــي
وبعـد ذلـك أرسـل الـربنامج دعـوات إىل اجلهـات الـيت قدمـت املقـترحات السـتة األولية                      . مـنها 

ومــن املــتوقع أن يقــع . الــيت اخــتريت، طالــبا مــنها أن تقــدم مقــترحات كاملــة بشــأن املشــاريع  
 بواسطة أموال تربع ٢٠٠٦لشروع يف تنفيذمها يف مطلع عام اختـيار مشـروع أو مشروعني وا     

ــتحدة          ــم امل ــربنامج األم ــد الكــوري ألحبــاث الفضــاء اجلــوي للصــندوق االســتئماين ل ــا املعه 
 .للتطبيقات الفضائية

  
  استخدام تكنولوجيا الفضاء يف إدارة املوارد املائية حلوض حبرية تشاد -٣ 

جي، بالـتعاون مـع اإليسـا واحلكومة النمساوية،        يعكـف مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـار          -٤٣
عــلى اســتهالل مشــروع منوذجــي مــن أجــل إدمــاج تكنولوجــيا الفضــاء، وخصوصــا اســتخدام  
بـيانات مـن سـواتل رصـد األرض، يف عملية إدارة املوارد املائية حلوض حبرية تشاد بغية ضمان              

، ٢٠٠٥سبتمرب  /ه وأيلول يوني/وقـد عقـدت اجـتماعات ختطيطية يف حزيران        . تنميـته املسـتدامة   
ــنموذجي     ــيها أصــحاب املصــلحة املفهــوم اخلــاص باملشــروع ال وســوف يشــمل هــذا  . صــاغ ف

 .املشروع القيام جبرد للبيانات املوجودة وحيازة البيانات املطلوبة
  

  تقاسم البيانات -٤ 
مـا زال مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي يدعـم توزيـع صـور السـاتل الندسـات على                       -٤٤

 اإلفريقـية، مسـتندا يف ذلـك إىل العمـل الـذي يقـوم بـه بـرنامج األمـم املتحدة للبيئة                    املؤسسـات 
توزيــع واســتخدام جمموعــات "ويفــي املشــروع املعــنون . وهيــئات أخــرى تابعــة لألمــم املــتحدة

باهلدف املتمثل  " بـيانات الندسـات العاملـية املـتاحة مـن أجـل حتقـيق التنمية املستدامة يف أفريقيا                 
تخدام تكنولوجـيات الفضاء، وبصورة أكثر حتديدا البيانات املستشعرة عن بعد،           يف إدمـاج اسـ    

، ٢٠٠٥ويف عــام . مـن أجــل دعــم األنشــطة املســتدامة يف جمــايل رصــد البيــئة وإدارة الكــوارث 
: وفـر هـذا املشـروع بـيانات الندسـات لعـدد مـن أصـحاب املصلحة، ومنهم املؤسسات التالية                  

قـيا، مـن أجـل إنشـاء قاعدة بيانات حاسوبية بشأن مواقع     جامعـة كيـب تـاون، يف جـنوب أفري       
خمــتارة مــن الــتراث العــاملي، مــنها منــاذج لــبىن معماريــة وصــور مــن نظــم املعلومــات اجلغرافــية؛  
ومركـز االستشـعار عـن بعـد، يف بوركيـنا فاسو، من أجل أنشطة تتعلق بإدارة األراضي، ومن                   

يـئة السـودانية لالستشـعار عن بعد، من     ذلـك رسـم خـرائط ملـناطق التصـحر والفيضـانات؛ واهل            
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أجـل رسـم خـرائط السـتخدام األراضـي وتغريهـا؛ واملركـز اإلقلـيمي اإلفـريقي لـتدريس علوم                     
وتكنولوجــيا الفضــاء باللغــة الفرنســية يف الــرباط، واملركــز اإلقلــيمي اإلفــريقي لــتدريس علــوم    

ــل   ــيزية، يف آيـ ــة اإلنكلـ ــاء باللغـ ــيا الفضـ ــيجريي-وتكنولوجـ ــه، يف نـ ــتدريس  إيفـ ــل الـ ا، مـــن أجـ
ويدعــم الــربنامج أيضــا الشــبكة اجلامعــية املعنــية بالتقلــيل مــن خماطــر الكــوارث يف   . والتدريــب

، وهي شبكة تابعة ملعهد جامعة األمم املتحدة        )/http://www.itc.nl/unu/dgim/unedra(أفريقـيا   
 .عضاء الشبكةاملعين بالبيئة واألمن البشري، وذلك بتوفري صور الساتل الندسات جلميع أ

ونظمـت يف إطـار الـربنامج أثـناء انعقـاد املؤمتـر املعـين بنظم املعلومات اجلغرافية لصاحل                    -٤٥
أكتوبر إىل  / تشرين األول  ٣١، الذي عقد يف تشواين، جنوب أفريقيا، من         ٢٠٠٥أفريقـيا لعام    

نات تقيـيم توزيع بيا   "، حلقـة عمـل حـول املوضـوع الرئيسـي            ٢٠٠٥نوفمـرب   / تشـرين الـثاين    ٤
وقـدم عشـرة مـن أعضـاء أفرقة املناقشة ميثلون مؤسسات            ". الندسـات واسـتخدامها يف أفريقـيا      

تـوزع أو تعـتزم أن تـوزع بـيانات الندسـات املـتوفرة معلومـات حمدثـة عـن الـتقدم احملـرز حـىت             
ــة    ــيلة القادم ــع هــذه    . ذلــك احلــني وخطــة بشــأن األعــوام القل ــد أحــرز تقــدم كــبري يف توزي وق

ــيانات، وخاصــ  ــبل املراكــز اإلقليمــية  الب ــيمي   . ة مــن ِق وســلطت مؤسســات، مــنها املركــز اإلقل
وجامعـة مـاكريي األوغـندية، الضـوء على         ) ريكـتاس (للتدريـب عـلى املسـح الفضـائي اجلـوي           

العمـل الـذي يقـوم بـه مكتـب شـؤون الفضاء اخلارجي، مما يدل على جناح املكتب يف جهوده                    
 .ت اإلفريقيةالرامية إىل جعل البيانات متاحة للمؤسسا

  
  استعمال التطبيب عن بعد يف إعادة بناء أفغانستان -٥ 

َتشـارك كـل مـن مكتـب شـؤون الفضـاء اخلارجي واهلند والواليات املتحدة يف رعاية                   -٤٦
وقد انصب التركيز يف املرحلة األوىل      . مشـروع عـن تطبـيقات التطبيـب عـن بعد يف أفغانستان            

وتلقى مخسة  . ٢٠٠٥أغسطس  /هـذه املـرحلة يف آب     مـن املشـروع عـلى التدريـب وفُـرغ مـن             
متخصصـني من وزارة الصحة العمومية األفغانية التدريب على مبادئ وممارسات التطبيب عن             

واملشــروع يف مرحلــته الثانــية اآلن،  . بعــد يف مستشــفيات هــندية يف بــنغاالور وشــيناي ودهلــي  
رحلة الثانـــية عـــلى وينصـــب التركـــيز يف هـــذه املـــ. ٢٠٠٦أغســـطس /وهـــي ســـتختتم يف آب

التخطـيط الـذي يـنطوي علـيه تنفـيذ التطبيـب عـن بعـد لصـاحل أفغانسـتان اسـتنادا إىل املعارف                        
 .واملهارات املكتسبة من التدريب أثناء املرحلة األوىل
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  مشروع أداة حتليل استغالل املدار الثابت بالنسبة لألرض -٦ 
ــتعاون مــع االحتــاد الــدويل  يتشــارك مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي وكولومبــيا،   -٤٧  بال

لالتصـاالت، يف تنفـيذ مشروع بشأن التحليل املتعمق الستغالل املدار الثابت بالنسبة لألرض،              
ومشروع أداة حتليل استغالل املدار الثابت      . ـدف توفـري قياسات تارخيية الستغالل هذا املدار        

كون هذه األداة قادرة، عند     وسوف ت . بالنسـبة لـألرض هـو اآلن يف املـرحلة األوىل من تطوره            
االنـتهاء مـن تطويـرها، عـلى عـرض السـواتل الناشـطة يف املـدار الثابـت بالنسبة لألرض، سواء                    

وهي ستوفر حتاليل للتطور التارخيي الستغالل املدار الثابت بالنسبة         . العاملـة بالكـامل أو املائلـة      
ــدة     ــات جدي ــبني حتدي ــألرض ميكــن اســتخدامها لت ــبني الســوات  . ل ــدار  وهــي ت ــة إىل امل ل الداخل

/ واخلارجــة مــنه واملائلــة، كمــا ميكــنها أن ختــتار بلــدا مــا أو مــنطقة مــا لتحلــيل أعــداد الســواتل 
األجهــزة املرســلة ااوبــة الــيت وضــعها ذلــك الــبلد أو وضــعتها تلــك املــنطقة يف املــدار الثابــت   

 املوقع الشبكي   وسـوف توضـع هـذه األداة، عـند االنتهاء من تطويرها، على            . بالنسـبة لـألرض   
 .ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي

  
  ملخص األنشطة ذات الصلة بربنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية                            -واو  

  ٢٠٠٥األنشطة اليت اضطلع ا الربنامج يف عام  -١ 
 مؤمتــر ونــدوة ودورة تدريبــية واجــتماع دويل ٢٠٠٥عقــد يف إطــار الــربنامج يف عــام  -٤٨

 . ويتضمن املرفق األول قائمة باألنشطة.وسبع حلقات عمل
  

  ٢٠٠٦األنشطة اليت يعتزم الربنامج تنفيذها يف عام  -٢ 
يتضـمن املـرفق الــثاين قائمـة باالجــتماعات واحللقـات الدراســية والـندوات والــدورات       -٤٩

 .، مبا يف ذلك أهدافها٢٠٠٦التدريبية وحلقات العمل املزمع تنفيذها يف عام 
  

راكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيات الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة، أنشطة امل -٣ 
  ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥يف األعوام 

يتضـمن املـرفق الثالـث قائمـة بـدورات الدراسـات العليا ملدة تسعة أشهر اليت تعرضها                   -٥٠
حدة يف األعــوام املراكــز اإلقليمــية لــتدريس علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء، املنتســبة إىل األمــم املــت 

 .٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥
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   التربعات   -خامسا 
 إىل الدعـم والتـربعات، نقدا   ٢٠٠٥يعـزى الـنجاح يف تنفـيذ أنشـطة الـربنامج يف عـام            -٥١

وعيـنا، من الدول األعضاء ومؤسساا، وكذلك إىل املساعدة والتعاون من منظمات حكومية             
 .وغري حكومية إقليمية ودولية

ــدم عــد  -٥٢ ــد ق ــية الدعــم     وق ــية وغــري احلكوم ــنظمات احلكوم ــدول األعضــاء وامل د مــن ال
 :، على النحو التايل٢٠٠٥ألنشطة الربنامج يف عام 

 دوالر دعمــا لألنشــطة ٩٠ ٠٠٠) اإليســا(وفّــرت وكالــة الفضــاء األوروبــية   )أ( 
انظــر املــرفق ( وشــاركت اإليســا يف رعايــتها ٢٠٠٥احملــددة الــيت اضــطلع ــا الــربنامج يف عــام 

 ؛)األول

تكفّلـــت النمســـا، مـــن خـــالل وزارـــا للشـــؤون اخلارجـــية ووزارـــا للـــنقل  )ب( 
واالبـتكار والتكنولوجـيا، ووالية سترييا، ومدينة غراتس، بتكاليف السفر اجلوي الدويل بشأن          

 مشـاركا، وتكالـيف التنظـيم احملـلي واملـرافق، واإلقامـة والطعـام والـنقل احملـلي فـيما يتعلق                      ٢٧
 ؛)انظر املرفق األول (٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦ إىل ١٣يت نظمت يف غراتس من بالندوة ال

 يــورو دعمــا حللقــة العمــل ٢٠ ٠٠٠وفّــر االحتــاد الــدويل لــلمالحة الفضــائية   )ج( 
املشـتركة بـني األمـم املـتحدة واالحتـاد الـدويل لـلمالحة الفضائية حول التثقيف وبناء القدرات                   

 ١٤ املسـتدامة، الـيت عقـدت يف كيتاكيوشـو، الـيابان، يومي            يف جمـال الفضـاء ألغـراض التنمـية        
 ؛)انظر املرفق األول (٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١٥و

 ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ دوالر لعامي    ١٧٥ ٠٠٠وفّـرت حكومة الواليات املتحدة       )د( 
دعمــا حللقــة العمــل الدولــية املشــتركة بــني األمــم املــتحدة والواليــات املــتحدة بشــأن اســتخدام 

/  أيلــول٢٩ إىل ٢٦ العاملــية لســواتل املالحــة وتطبــيقاا، الــيت عقــدت يف بوغوتــا، مــن   الــنظم
 ؛)انظر املرفق األول( ومشاريع منوذجية خمتارة ٢٠٠٥سبتمرب 

  دوالر دعمـــا لالجـــتماعات ٩٠ ٠٠٠وفّـــرت حكومـــة الواليـــات املـــتحدة  )ه( 
 التدريب وإتاحة    من أجل  ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣وحلقـات العمـل الـيت عقدت يف األعوام          

 وتوزيع جمموعات بيانات الندسات املتاحة عامليا ألغراض التنمية املستدامة يف إفريقيا؛

 دوالر ٥٠ ٠٠٠وفّـــرت حكومـــة الواليـــات املـــتحدة دعمـــا مالـــيا قـــدره        )و( 
استخدام "للمشـروع الـنموذجي املشترك بني األمم املتحدة والواليات املتحدة واهلند، وعنوانه             
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، الــذي مــن املــزمع تنفــيذه يف عــامي  "ن بعــد مــن أجــل إعــادة البــناء يف أفغانســتان التطبيــب عــ
 ؛٢٠٠٦ و٢٠٠٥

تكفّلـت احلكومـات املضـيفة ألنشطة الربنامج بتكاليف التنظيم احمللي واملرافق      )ز( 
؛ وقد  )انظر املرفق األول  (واإلقامـة والطعـام والـنقل احملـلي لبعض املشاركني من البلدان النامية              

ــنا مــا قيمــته    بلــغ جم  دوالر، باســتثناء ســاعات العمــل  ٦٩٣ ١٠٠مــوع الدعــم الــذي قــدم عي
 املتعلقة مبعاجلة حلقات العمل؛

تولّـت الـدول األعضـاء ومؤسساا املعنية بالفضاء، وكذلك منظمات إقليمية             )ح( 
ج ودولـية، رعايـة خـرباء لكي يقدموا عروضا تقنية ويشاركوا يف املداوالت أثناء أنشطة الربنام             

 ).انظر املرفق األول والتقارير عن األنشطة(
  

   ٢٠٠٧-٢٠٠٦االعتمادات املالية وإدارة األنشطة يف فترة السنتني                       -سادسا    
 : اليت هي مشمولة ذا التقرير على النحو التايل٢٠٠٦ستنفَّذ أنشطة الربنامج لعام  -٥٣

 ألف إىل جيم،    ٦٠/٢٤٧عمـال بقـرارات اجلمعية العامة       . االعـتمادات املالـية    )أ( 
ــا  ٢٠٠٥ديســمرب / كــانون األول٢٣املؤرخــة  ــنفقات قدره  دوالر بشــأن ٢١٣ ١٠٠، أُذن ب

وهذا املبلغ ما هو إال جزء   . ٢٠٠٦الـزماالت واملـنح الرامـية إىل تنفـيذ أنشطة الربنامج يف عام              
حدة لســنة مــن األمــوال الــيت وافقــت علــيها اجلمعــية العامــة يف إطــار امليزانــية العاديــة لألمــم املــت

ومع أن من املتوقع أن تتخذ اجلمعية العامة الترتيبات الالزمة لضمان           .  لصـاحل الـربنامج    ٢٠٠٦
توافـر املـوارد لتنفـيذ أنشـطة الـربنامج، فإن املوارد املتوقعة من امليزانية العادية لألمم املتحدة لن                   

ه الـيت تنص  تكـون مـع ذلـك كافـية لـتمكني الـربنامج مـن االضـطالع عـلى حنـو نـاجع بأنشـطت                  
علـيها واليـته وأنشـطته املوسعة، وخاصة تلك اليت دف إىل تنفيذ توصيات مؤمتر اليونيسبيس       

وال بـد مــن أن يلـتمس الــربنامج أمـواال إضــافية، يف شـكل تــربعات، دعمـا ألنشــطته،      . الثالـث 
 حىت يكمل امليزانية العادية املتوقعة للربنامج؛

سـوف يضـطلع موظفو     . املسـامهة واملشـاركة   تـويل املوظفـني شـؤون اإلدارة و        )ب( 
مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي، وخاصـة خـبري التطبـيقات الفضـائية باألنشـطة املبينة يف هذا                     

ويف هـذا الصـدد، سـوف يقـوم موظفـون مـن املكتـب، حسـبما هـو مناسب، بأسفار                     . الـتقرير 
ول عند االقتضاء متـول مـن اعـتمادات ميزانـية األسـفار املخصصـة للمكتـب لفـترة السنتني، ومت                 

 .من التربعات
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 احلواشي
 

تقريـر مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه             انظـر    )١(  
 ).A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩يوليه / متوز٣٠‐١٩يف األغراض السلمية، فيينا، 

 .١قرار املرجع نفسه، الفصل األول، ال )٢(  
 والتصويبان  ٢٠الوثـائق الرمسـية للجمعية العامة، الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رقم             )٣(  

)A/59/20و Corr.1و Corr.2( ٦٦، الفقرة. 
 .٦٥املرجع نفسه، الفقرة  )٤(  
 .٦٦املرجع نفسه، الفقرة  )٥(  
ــرجع نفســه،   )٦(   ــم    امل ــلحق رق ــدورة السادســة واخلمســون، امل  A/56/20(صــويب  والت٢٠ال
 .٥٥-٥٠، الفقرات )Corr.1و
/  آب٢٦تقريـر مؤمتـر القمـة العـاملي للتنمـية املسـتدامة، جوهانسـبورغ، جـنوب أفريقيا،               )٧(  

ــول٤ –أغســطس  ــيع    (٢٠٠٢ســبتمرب / أيل ــتحدة، رقــم املب ، ) والتصــويبA.03.II.A.1منشــورات األمــم امل
 .، املرفق١الفصل األول، القرار 
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   املرفق األول      
 االجتماعات واحللقات الدراسية والندوات: برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  

   ٢٠٠٥والدورات التدريبية وحلقات العمل اليت عقدت يف عام 

 رمز وثيقة التقرير
عدد 

املشاركني

عدد البلدان 
والكيانات 

 عيالبلد الرا املنظمة الراعية املؤسسة املضيفة الدعم التمويلي املمثلة
 ومكان  عنوان النشاط
 وموعد انعقاده

A/AC.105/853 تكفلت األمم املتحدة  ١٦ ٤٢
بتكاليف السفر اجلوي 
 ٢١ونفقات الطريق بشأن 

" سيدا"مشاركا؛ وتكفلت 
بتكاليف السفر اجلوي بشأن 

 مشاركني، وكذلك ١٠
تكاليف اإلقامة والطعام وبدل 

 ٣٥املعيشة اليومية بشأن 
 مشاركا، وكذلك تكاليف

. النقل احمللي جلميع املشاركني
ووفر خميم الربازيل التابع 
للمركز اإلقليمي مرافق 
 .املؤمترات والدعم التقين

خميم الربازيل التابع 
للمركز اإلقليمي 

لتدريس علوم 
وتكنولوجيا الفضاء يف 

أمريكا الالتينية 
والكارييب، املنتسب إىل 

 األمم املتحدة

األمم املتحدة والوكالة 
دية للتعاون اإلمنائي السوي

 )سيدا(الدويل 

حلقة العمل اإلقليمية الثانية بشأن  الربازيل
تقييم تأثري سلسلة الدورات 

التدريبية الدولية لتثقيف املعلمني 
يف جمال االستشعار عن بعد 

واملنظمة باالشتراك بني األمم 
املتحدة والسويد خالل الفترة 

٢٠٠٤-١٩٩٠ 

ساو خوسيه دوس كامبوس، 
 ازيلالرب
 ٢٠٠٥فرباير / شباط٢٥-٢١

A/AC.105/851 تكفلت األمم املتحدة  ١٧ ٥٠
بتكاليف السفر اجلوي 

ونفقات الطريق وبتكاليف 
 مشاركا؛ ١٣متفرقة بشأن 

وتكفلت اهليئة األسترالية 
للسالمة البحرية بتكاليف 

اإلقامة والطعام هلؤالء 
املشاركني، وكذلك بتكاليف 

ل إىل النقل احمللي وتكاليف النق

اهليئة األسترالية للسالمة 
 البحرية

األمم املتحدة واحلكومة 
 األسترالية

املشتركة بني الدورة التدريبية  أستراليا
حول األمم املتحدة وأستراليا 

  باالستعانةالبحث واالنقاذ
 السواتلب

مارس / آذار١٨-١٤كانبريا، 
٢٠٠٥ 



 

 
 

27
 

A
/A

C
.1

05
/8

40
 

 رمز وثيقة التقرير
عدد 

املشاركني

عدد البلدان 
والكيانات 

 عيالبلد الرا املنظمة الراعية املؤسسة املضيفة الدعم التمويلي املمثلة
 ومكان  عنوان النشاط
 وموعد انعقاده

مكان التدريب يف البحر 
ووفرت . جلميع املشاركني

اهليئة أيضا مرافق املؤمترات 
 .والدعم التقين

A/AC.105/852 تشاركت األمم املتحدة  ٣٩ ١٢٨
ووكالة الفضاء األوروبية 
ووكالة الفضاء اجلزائرية 

واملنظمة اإلسالمية للتربية 
والعلوم والثقافة يف تغطية 

تكاليف السفر اجلوي واملعيشة 
 . مشاركا٢٥بشأن 

وكالة الفضاء اجلزائرية تحدة واحلكومة األمم امل
اجلزائرية ووكالة الفضاء 

 )إيسا(األوروبية 

احللقة الدراسية الدولية املشتركة  اجلزائر 
بني األمم املتحدة واجلزائر 
حول ووكالة الفضاء األوروبية 

استخدام تكنولوجيا الفضاء يف 
الوقاية من : تدبر الكوارث

 الكوارث الطبيعية وتدبرها 

 مدينة اجلزائر

 ٢٠٠٥مايو /ار أي٢٦-٢٢

A/AC.105/844 تكفلت األمم املتحدة  ٣٣ ٧٥
واألطراف األخرى املشاركة 

يف رعاية الندوة بتغطية 
تكاليف السفر اجلوي ونفقات 

 . مشاركا٣٤املعيشة بشأن 

األكادميية النمساوية 
للعلوم ومعهد األحباث 

الفضائية ومؤسسة 
 يوانيوم لألحباث 

األمم املتحدة واحلكومة 
ية ووالية سترييا النمساو

ومدينة غراتس ووكالة 
 الفضاء األوروبية

الندوة املشتركة بني األمم املتحدة  النمسا
والنمسا ووكالة الفضاء األوروبية 

تطبيقات الفضائية بشأن ال
ألغراض دعم خطة تنفيذ نتائج 

العاملي للتنمية  مؤمتر القمة
 املستدامة

 غراتس، النمسا

 ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦-١٣

حتملت األمم املتحدة ووكالة  ٢٤ ١٥٠ صدر الحقات
الفضاء األوروبية تكاليف 

السفر اجلوي ونفقات الطريق 

معهد غوليتش 
للدراسات الفضائية 

املتقدمة ومركز تابانريا 

األمم املتحدة واللجنة 
الوطنية األرجنتينية 

لألنشطة الفضائية واإليسا

حلقة العمل املشتركة بني األمم  األرجنتني
حدة ووكالة الفضاء األوروبية املت

واألرجنتني حول استخدام 
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 رمز وثيقة التقرير

عدد 
املشاركني

عدد البلدان 
والكيانات 

 عيالبلد الرا املنظمة الراعية املؤسسة املضيفة الدعم التمويلي املمثلة
 ومكان  عنوان النشاط
 وموعد انعقاده

 ١٥ونفقات متفرقة بشأن 
مشاركا؛ وحتملت اللجنة 

الوطنية األرجنتينية لألنشطة 
الفضائية تكاليف االقامة 

. هلؤالء املشاركني والطعام
إضافة إىل ذلك، حتملت 

يف رعاية األطراف املتشاركة 
حلقة العمل تكاليف املرافق 

املخصصة حللقة العمل 
وتكاليف النقل لكل 

 .املشاركني

تكنولوجيا الفضاء ألغراض  للفضاء
 الصحة البشرية

 قرطبة، األرجنتني

 ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٢٣-١٩

A/AC.105/854 لت اجلهات الراعية كامل  ٣٥ ٧٥حتم
تكاليف السفر اجلوي ونفقات 
املعيشة طوال مدة حلقة العمل 

والدورة السادسة واخلمسني 
ملؤمتر املالحة الفضائية الدويل 

 من املتكلمني ٢٠بشأن 
واملشاركني من البلدان النامية 

والبلدان ذات االقتصادات 
إضافة إىل ذلك، . االنتقالية

 ٧أتيح متويل جزئي لـ 
مشاركني من أجل تغطية 
تكاليف السفر اجلوي أو 

نفقات املعيشة أو التسجيل يف 
وحتملت املنظمة . املؤمتر
 للمالحة الفضائية الدولية

رسوم التسجيل يف املؤمتر 
 مشاركا لكي ٢٥بشأن 

الوزارة اليابانية للتربية 
والثقافة والرياضة 

والعلوم والتكنولوجيا 
والوكالة اليابانية 

الستكشاف الفضاء 
 اجلوي

 املتحدة ومنظمة األمم
األمم املتحدة للتربية 

والعلم والثقافة 
والوزارة ) اليونسكو(

اليابانية للتربية والثقافة 
والرياضة والعلوم 

والتكنولوجيا والوكالة 
اليابانية الستكشاف 

الفضاء اجلوي واإليسا 
واالحتاد الدويل للمالحة 

 الفضائية 

حلقة العمل املشتركة بني األمم  اليابان
حدة واالحتاد الدويل للمالحة املت

الفضائية بشأن التعليم وبناء 
القدرات يف جمال الفضاء من 

 أجل التنمية املستدامة
 كيتاكيوشو، اليابان

أكتوبر / تشرين األول١٥ و١٤
٢٠٠٥ 
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 رمز وثيقة التقرير
عدد 

املشاركني

عدد البلدان 
والكيانات 

 عيالبلد الرا املنظمة الراعية املؤسسة املضيفة الدعم التمويلي املمثلة
 ومكان  عنوان النشاط
 وموعد انعقاده

يشاركوا يف الدورة السادسة 
واخلمسني للمؤمتر اليت عقدت 

مباشرة بعد انعقاد حلقة 
 .العمل

A/AC.105/855 قدت حلقة العمل كجزء من  -- ٦٠ع
الدورة السادسة واخلمسني 

للمؤمتر الدويل للمالحة 
كانت مفتوحة أمام الفضائية و

كل املشاركني يف املؤمتر؛ 
لذلك مل تكن هناك حاجة إىل 

 .متويل إضايف

الوكالة الدولية 
 للمالحة الفضائية

األمم املتحدة والوكالة 
الدولية للمالحة الفضائية 

واللجنة الفرعية التابعة 
لألكادميية الدولية 

للمالحة الفضائية واملعنية 
باستخدام السواتل 

ملصلحة البلدان الصغرية 
 النامية

حلقة العمل السادسة املشتركة  اليابان
بني األمم املتحدة واألكادميية 

الدولية للمالحة الفضائية حول 
السواتل الصغرية يف خدمة البلدان 

 النامية
 فوكوأوكا، اليابان

٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١٩

A/AC.105/856 ا  ٣٩ ١٥٠استعملت األموال اليت وفر
م املتحدة واإليسا وناسا األم

وجامعة اإلمارات العربية 
املتحدة لتغطية تكاليف السفر 
واملعيشة وغريها من تكاليف 
 .املشاركني من البلدان النامية

جامعة اإلمارات العربية 
 املتحدة

األمم املتحدة واإليسا 
واإلدارة الوطنية للمالحة 

) ناسا(اجلوية والفضاء 
بالواليات املتحدة 

كية وحكومة األمري
 اإلمارات العربية املتحدة 

اإلمارات العربية 
 املتحدة

حلقة العمل املشتركة بني األمم 
املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية 
واإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية 

والفضاء بالواليات املتحدة 
األمريكية بشأن السنة الدولية 

 ٢٠٠٧للفيزياء الشمسية 
 العربية أبوظيب والعني، اإلمارات

 املتحدة
نوفمرب / تشرين الثاين٢٣-٢٠

٢٠٠٥ 
A/AC.105/866 تكفلت األمم املتحدة واحلكومة  ٢١ ٧٥

النيجريية بتغطية تكاليف السفر 
 ٢٤اجلوي ونفقات املعيشة لـ

 .مشاركا

األمم املتحدة والوكالة  
الوطنية للبحوث والتنمية 

الفضائية واحلكومة 
 النيجريية

 املشتركة بني األمم حلقة العمل نيجرييا 
املتحدة ونيجرييا بشأن قانون 

الوفاء "الفضاء حول املوضوع 
باملسؤوليات الدولية وتلبية 

 "االحتياجات الداخلية
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 رمز وثيقة التقرير

عدد 
املشاركني

عدد البلدان 
والكيانات 

 عيالبلد الرا املنظمة الراعية املؤسسة املضيفة الدعم التمويلي املمثلة
 ومكان  عنوان النشاط
 وموعد انعقاده

 أبوجا
نوفمرب / تشرين الثاين٢٤-٢١

٢٠٠٥ 
حتملت األمم املتحدة تكاليف  ١٨ ٥٠ تصدر الحقا

السفر اجلوي ونفقات املعيشة 
 بشأن ستة مشاركني وتكاليف

استعمال مرافق وخدمات 
 . املؤمترات

مكتب شؤون الفضاء 
 اخلارجي التابع لألمانة

اجتماع األمم املتحدة الدويل  غري معلوم األمم املتحدة 
بشأن إنشاء اللجنة الدولية املعنية 

 بالنظم العاملية لسواتل املالحة
 فيينا
ديسمرب / كانون األول٢ و١

٢٠٠٥ 
م املتحدة تكاليف حتملت األم ٢٠ ٦٠ تصدر الحقا

السفر اجلوي ونفقات الطريق 
 ١٦ونفقات متفرقة بشأن 

مشاركا؛ وتكفلت اجلهات 
املتشاركة يف رعاية حلقة العمل 

بتغطية نفقات االقامة والطعام 
إضافة إىل . هلؤالء املشاركني

ذلك، تكفلت األطراف 
املتشاركة يف رعاية حلقة العمل 

بتغطية تكاليف املرافق 
قة العمل املخصصة حلل

وتكاليف النقل احمللي لكل 
 .املشاركني

إدارة الفضاء الوطنية 
الصينية وهيئة آسيا 

واحمليط اهلادئ للتعاون 
املتعدد األطراف يف 
ميدان التكنولوجيا 
 والتطبيقات الفضائية

األمم املتحدة وإدارة 
الفضاء الوطنية الصينية 
ووزارة الصحة الصينية 

وهيئة آسيا واحمليط اهلادئ 
للتعاون املتعدد األطراف 

يف ميدان التكنولوجيا 
 والتطبيقات الفضائية

حلقة العمل املشتركة بني األمم  الصني
املتحدة واللجنة االقتصادية 

واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ 
والصني بشأن تطوير الرعاية 

الصحية عن بعد يف منطقة آسيا 
 واحمليط اهلادئ

 غوانغسهو، الصني
ديسمرب /األول كانون ٩-٥

٢٠٠٥ 
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A/AC.105/861 

  املرفق الثاين      
جدول االجتماعات واحللقات                : برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية                           

الدراسية والندوات والدورات التدريبية وحلقات العمل املزمع تنفيذها يف                                           
   ٢٠٠٦ عام  

 النشاط العنوان املكان والتاريخ اهلدف

االستشعار الساتلي سوف يستعرض اجتماع اخلرباء مشاريع 
. عن بعد ذات الصلة مبنطقة جبال هندو كوش واهليمااليا

واهلدف الرئيسي هو تنفيذ النميطة اجلديدة بشأن برنامج 
التابع لوكالة الفضاء " إيدوسبيس"التعليم يف جمال الفضاء 

وسوف ". اهليمااليا من الفضاء"واملعنونة ) إيسا(األوروبية 
 .  حالة مناسبةتتضمن هذه النميطة دراسات

 كامتاندو
 ٢٠٠٦مارس / آذار١٠-٦

اجتماع اخلرباء املشترك بني األمم 
املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية 

واملركز الدويل للتنمية املتكاملة للجبال 
واملعين مبشاريع االستشعار عن بعد 

بشأن منطقة جبال هندو كوش 
 واهليمااليا 

١ 

 هو زيادة وعي واضعي اهلدف العام حللقة العمل اإلقليمية
السياسات واملخططني واملديرين يف جمال إدارة الكوارث 

واحلماية املدنية يف مشال أفريقيا وغرب آسيا مبنافع استعمال 
تكنولوجيا الفضاء للوقاية من الكوارث وإدارا وكذلك 

مرفق (االستناد إىل التوصيات الصادرة عن رؤية ميونيخ 
 ).A/AC.105/837الوثيقة 

 شقدم
أبريل / نيسان٢٦-٢٢

٢٠٠٦ 

حلقة العمل اإلقليمية املشتركة بني 
األمم املتحدة واجلمهورية العربية 

السورية ووكالة الفضاء األوروبية حول 
استخدام تكنولوجيا الفضاء يف إدارة 
 الكوارث يف غرب آسيا ومشال أفريقيا

٢ 

األهداف الرئيسية هلذه الدورة التدريبية هي زيادة الوعي 
 –كوسباس (نامج النظام الساتلي الدويل للبحث واإلنقاذ برب

وإقامة تفاعل رمسي مع البلدان املستعملة من أجل ) سارسات
إجياد فهم وتنسيق أحسن لألنشطة والعمليات يف إطار هذا 

الربنامج داخل املنطقة اليت ترتوي ضمن مسؤولية جنوب 
 .أفريقيا

 جنوب أفريقيا
 ٢٠٠٦مايو /أيار

دريبية املشتركة بني األمم الدورة الت
املتحدة وجنوب أفريقيا حول البحث 

 واإلنقاذ باالستعانة بالسواتل

٣ 

سوف تركز حلقة العمل على تطبيق تكنولوجيات النظم 
العاملية لسواتل املالحة اليت تعود بالفائدة على النمو 

االجتماعي واالقتصادي للبلدان االفريقية الواقعة جنويب 
ى، وهي دف إىل التخطيط إلجراءات من الصحراء الكرب

 .أجل تنفيذ تطبيقات حمددة لصاحل املنطقة

 زامبيا
يونيه / حزيران٣٠-٢٦

٢٠٠٦ 

حلقة العمل اإلقليمية املشتركة بني 
األمم املتحدة وزامبيا ووكالة الفضاء 

األوروبية حول استخدام تكنولوجيات 
النظم العاملية لسواتل املالحة لصاحل 

فريقية الواقعة جنويب الصحراء البلدان اال
 الكربى

٤ 
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 النشاط العنوان املكان والتاريخ اهلدف

سوف تبحث الندوة يف منافع علوم وتكنولوجيا الفضاء 
وتطبيقاا يف معاجلة مسائل خمتلفة تتعلق بربامج األمم املتحدة 

 .العاملية النطاق بشأن التنمية

 غراتس، النمسا
 ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول

الندوة املشتركة بني األمم املتحدة 
لة الفضاء األوروبية بشأن والنمسا ووكا

التطبيقات الفضائية ألغراض التنمية 
دعم خطة تنفيذ نتائج مؤمتر : املستدامة

 القمة العاملي للتنمية املستدامة

٥ 

أهداف حلقة العمل هي تبادل اخلربات يف جمال تدريس علوم 
وتكنولوجيا الفضاء ومناقشة فرص زيادة التعاون اإلقليمي 

بلدان النامية وكذلك بني البلدان املتقدمة والدويل فيما بني ال
 .والبلدان النامية

 بلنسة، أسبانيا
سبتمرب / أيلول٣٠-٢٩

٢٠٠٦ 

حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة 
واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية حول 

 جلب الفضاء إىل الصفوف املدرسية

٦ 

 ا اهلدف من حلقة العمل هو استكشاف الكيفية اليت تساهم
علوم الفضاء األساسية والسنة الدولية للفيزياء الشمسية يف 
حتقيق التنمية املستدامة وبناء القدرات، وخاصة يف البلدان 

 .النامية

 بنغالور وبوين، اهلند
 ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين

حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة 
ووكالة الفضاء األوروبية واإلدارة 

حة اجلوية والفضاء حول الوطنية للمال
السنة الدولية : علوم الفضاء األساسية

 ٢٠٠٧للفيزياء الشمسية 

٧ 

اهلدف الرئيسي حللقة العمل هو بناء القدرات يف جمال قانون 
الفضاء، وخاصة فيما يتصل مبعاهدات األمم املتحدة ومبادئها 

 .املتعلقة بالفضاء اخلارجي

 أوكرانيا
 ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين

لقة عمل األمم املتحدة حول قانون ح
 الفضاء

٨ 

سوف تستعرض حلقة العمل التقدم احملرز يف مشاريع 
ومبادرات املتابعة اليت جرى االضطالع ا منذ أن انعقد يف 

 االجتماع الدويل ٢٠٠٤ديسمرب /فيينا يف كانون األول
املشترك بني األمم املتحدة والواليات املتحدة األمريكية بشأن 

 .دام النظم العاملية لسواتل املالحة وتطبيقاااستخ

 فيينا
ديسمرب /كانون األول

٢٠٠٦ 

حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة 
ووكالة الفضاء األوروبية حول 

استخدام النظم العاملية لسواتل املالحة 
 وتطببيقاا

٩ 
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  املرفق الثالث   
 فضاء، املنتسبة إىلاملراكز االقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا ال  

 اجلدول الزمين لدورات الدراسات العليا ملدة: األمم املتحدة
   ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥تسعة أشهر لألعوام 

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

الدورة العاشرة للدراسات العليا يف جمايل 
 ار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافيةاالستشع

 املعهد اهلندي لالستشعار عن بعد
 دون، اهلند دهرا

٢٠٠٦-٢٠٠٥ 

الدورة اخلامسة للدراسات العليا يف االتصاالت 
 الساتلية

 مركز التطبيقات الفضائية

 أمحدآباد، اهلند
٢٠٠٦-٢٠٠٥ 

الدورة احلادية عشرة للدراسات العليا يف جمايل 
 بعد ونظم املعلومات اجلغرافيةاالستشعار عن 

 املعهد اهلندي لالستشعار عن بعد
 دون، اهلند دهرا

٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

الدورة اخلامسة للدراسات العليا يف جمال استخدام 
 السواتل يف األرصاد اجلوية واملناخ العاملي

 مركز التطبيقات الفضائية

 أمحدآباد، اهلند
٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

يا يف علوم الفضاء الدورة اخلامسة للدراسات العل
 والغالف اجلوي

 خمترب البحوث الفيزيائية

 أمحدآباد، اهلند
٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

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

 السنة  املكان النشاط
جمايل الدورة الرابعة للدراسات العليا يف 

 اجلغرافية عن بعد ونظم املعلومات االستشعار
 املدرسة احملمدية للمهندسني،
 جامعة حممد اخلامس، الرباط

٢٠٠٦-٢٠٠٥ 

 
  االنكليزية     باللغة  -املركز االقليمي األفريقي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء                  -٣ 

 السنة  املكان النشاط
جمايل الدورة اخلامسة للدراسات العليا يف 

 فية عن بعد ونظم املعلومات اجلغرااالستشعار
 ،جامعة أوبافيمي أوولوو

 آيل إيفه، نيجرييا
٢٠٠٦ 

 
  املركز االقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف أمريكا الالتينية والكاريبـي -٤ 

 السنة  املكان النشاط
عليا يف جمايل الدراســات الرابعة للدورة ال

  عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافيةاالستشعار
حوث الفضاء، ساو املعهد الوطين لب

 خوسيه دوس كامبوس، الربازيل 
٢٠٠٦ 
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