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

، أنشطة برنامج األمم املتحدة ٢٠٠٦ام عيف   الثالـثة واألربعني،  األغـراض السـلمية، يف دورـا        
جنــزت  قــد أ٢٠٠٥ُة الفرعــية أن أنشــطة الــربنامج لعــام والحظــت اللجــن. للتطبــيقات الفضــائية

نشطة أ،  ٦٠/٩٩ اجلمعية العامة، يف قرارها      يدت على توصية اللجنة، أ    وبناًء. رٍضعـلى حنـو مـ     
يف توصـية بشــأن األنشــطة املقــررة   مــت اللجـنة الفرعــية إىل اللجــنة وقد .٢٠٠٦لعــام الـربنامج  

 الربنامج  بأنشطة موافقـتها، وأحاطـت علماً     ، بغـية احلصـول عـلى      ٢٠٠٧لعـام   اجلـدول الـزمين     
 من توصيات مؤمتر األمم املتحدة    اًجزءباعتـبارها     مجـيع األنشـطة    مـن املـزمع تنفـيذ     و. األخـرى 

اليونيســبيس (الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية  
ح يف تقريـــر خـــبري التطبـــيقات ر حســـبما اقـــت)1( بالتطبـــيقات الفضـــائية،ذات الصـــلة) الثالـــث
الثانية ا  ــ ي دور ـة فـ  ـة والتقنـي  ـة العلمـي  ـة الفرعـي  ـى اللجـن  ـم إلـ  دـ املقـ  )A/AC.105/840(ة  ـالفضـائي 

ألنشطة املضطلع معلومات عن ا  وتـرد يف املـرفقني األول والثاين        . ٢٠٠٥ام  ـــ ي ع ـفـ واألربعـني   
يف عام تنفـيذها يف اجلـدول الـزمين       املقـرر  واألنشـطة    ٢٠٠٦ربنامج يف عـام     الـ طـار   إـا ضـمن     
٢٠٠٧. 

  
  ربنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية            املسندة ل    والية  ال -ثانيا  

ربنامج األمــم املــتحدة املســندة لــواليــة ال، ٣٧/٩٠ اجلمعــية العامــة، يف قــرارها وســعت -٢
 : تشمل، على وجه اخلصوص، العناصر التاليةلكيللتطبيقات الفضائية 

 دة؛اليت هلا تطبيقات حمداحلقيقية شجيع زيادة تبادل اخلربات ت )أ( 

مة تشـجيع املـزيد مـن الـتعاون يف علـوم وتكنولوجيا الفضاء بني البلدان املتقد                 )ب( 
 فيما بني البلدان النامية؛كذلك والبلدان النامية والنمو 

ــاالت    )ج(  ــرنامج زمـ ــتحداث بـ ــية اسـ ــب دراسـ ــائيني  لتدريـ ــيني الفضـ التكنولوجـ
 قا؛التطبيقات الفضائية تدريبا متعماختصاصيي و

                                                                 
سلمية،   تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض ال     انظر  (1) 

 ).A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع      (١٩٩٩يوليه  / متوز٣٠‐١٩فيينا، 
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رات مة والـــتطوتنظـــيم حلقـــات دراســـية بشـــأن التطبـــيقات الفضـــائية املـــتقد  )د( 
    الفضائية، والتكنولوجيات التطبيقات تطويـر  ظم، لصـاحل مديـري وقـادة أنشـطة         اجلديـدة يف الـن

 دة؛لني يف تطبيقات حمد تنظيم حلقات دراسية للمستعِموكذلك

  مع ، بالتعاون  ذاتـيا  مراكـز حملـية وقـاعدة تكنولوجـية مسـتقلة         نـوى   حفـز منـو      )ـه( 
ــائر مؤسســـات ــتحدة وسـ ــم املـ ــاء يف   / األمـ ــتحدة أو األعضـ ــم املـ ــاء يف األمـ أو الـــدول األعضـ

 الوكاالت املتخصصة؛

 مة؛نشر املعلومات عن التكنولوجيا والتطبيقات اجلديدة واملتقد )و( 

ــري )ز(  ــات املشــورة  توف ــية خدم ــتوفريها  اختــاذ أوالتقن ــبات ل  بشــأن مشــاريع   ترتي
 . وكالة من الوكاالت املتخصصة على طلب الدول األعضاء أو أيالتطبيقات الفضائية، بناًء

، خطــة العمــل الــيت اقترحــتها جلــنة     ٥٩/٢وقــد أيــدت اجلمعــية العامــة، يف قــرارها      -٣
اليونيسبيس مؤمتر ذ توصيات اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية مـن أجـل تنفـي              

، وحثّت مجيع احلكومات وهيئات منظومة      )A/59/174باء من الوثيقة    -الباب السادس (الثالـث   
األمـم املـتحدة وكذلـك اهليـئات احلكومـية الدولـية واهليـئات غـري احلكومـية الـيت تقوم بأنشطة                     

ل املضي قُدماً ذات صـلة بالفضـاء عـلى االضـطالع خبطـة العمـل، عـلى سبيل األولوية، من أج            
: األلفــية الفضــائية"يف تنفــيذ توصــيات مؤمتــر اليونيســبيس الثالــث، وخصوصــا قــراره املعــنون    

 )2(".إعالن فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية
  

  توجه الربنامج     -ثالثا  
ــرنامج األمــم املــتحدة  يهــدف -٤ ــيقات الفضــائيةل ب ــتعاون   إىل العمــللتطب ، مــن خــالل ال

 التنمية غراضسـتخدام التكنولوجـيات والبـيانات الفضائية أل   مواصـلة الـترويج ال     عـلى    الـدويل، 
خذي القرارات  مت زيادة وعي االقتصـادية واالجتماعـية املسـتدامة يف البلدان النامية، عن طريق            

نشـاء أو تعزيـز قـدرة الـبلدان النامية     إضـافية الـيت ميكـن اكتسـاا؛ و        الـتكلفة واملـنافع اإل     بفعالـية 
نشــر الوعــي البعــيدة املــدى الرامــية إىل  نشــطة  األخدام تكنولوجــيا الفضــاء؛ وتعزيــز عــلى اســت

 .باملنافع املكتسبة

أمــا اســتراتيجية الــربنامج العامــة فــتهدف إىل التركــيز عــلى جمــاالت خمــتارة ذات أمهــية      -٥
حامسـة للـبلدان النامـية، ووضـع أهـداف منشـودة ميكـن حتقـيقها والعمل على إجنازها يف غضون                     

                                                                 
 .١املرجع نفسه، الفصل األول، القرار     (2) 
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 ذات وهذه اجملاالت.  على نتائج األنشطة السابقةرة تـتراوح بـني سـنتني ومخـس سنوات، بناءً     فـت 
، حسـبما الحظـته جلـنة اسـتخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية             لـربنامج لـدى ا  األولويـة   

االتصاالت الساتلية  ) ب(إدارة الكوارث؛ و  ) أ (: هي كما يلي   )3(يف دورـا السـابعة واألربعني،     
رصد البيئة ومحايتهـا، مبا يف ذلك ) ج(اصـة بتطبـيقات التعلـيم عـن بعد والتطبيـب عن بعد؛ و     اخل

ــة؛ و  ــناء القــدرات يف  ) هـــ(إدارة املـــوارد الطبيعــيـة؛ و) د(الوقايــة مــن األمــراض املُعدي التعلــيم وب
 ويهــدف الــربنامج، يف. جمــاالت عــدة، مبــا يف ذلــك جمــاالت البحــث يف علــوم الفضــاء األساســية

ــيا         ــدرات يف جمــال تكنولوج ــناء الق ــز ب ــة، إىل تعزي ــن اجملــاالت ذات األولوي إطــار كــل واحــد م
ــز الدعــم احملــلي الســتخـدام         ــرارات مــن أجــل تعزي ــتخذي الق ــدى م الفضــاء، وإذكــاء الوعــي ل

ــية   ــربنامج األخــرى تنمــية   )4(.التكنولوجــيات الفضــائية يف األغــراض العمل  وتشــمل توجهــات ال
تكنولوجــيات ميسِّــرة، مــثل اسـتخدام الــنظم العاملــية لســواتل املالحــة وحتديــد  القـدرات يف جمــال  

ــد العرضــية مــن تكنولوجــيا الفضــاء، وتشــجيع مشــاركة الشــباب يف األنشــطة        ــع، والفوائ املواق
الفضـائية، وتطبـيقات السـواتل الصــغرية، وتشـجيع مشـاركة الصــناعات مـن القطـاع اخلــاص يف        

 )5(.أنشطة الربنامج

 اللجــنة، يف دورــا الــرابعة واألربعــني، توصــيات مؤمتــر اليونيســبيس الثالــث  وحــددت -٦
ذات األولويـة العلــيا؛ ونوهـت بــأن دوالً أعضـاء مهــتمة قـد عرضــت تـويل القــيادة فـيما يــتعلق       

وقد اتفقت اللجنة على إنشاء أفرقة عمل لتنفيذ تلك التوصيات      . بتنفـيذ بعض تلك التوصيات    
وقـد عنيـت أنشــطة الـربنامج بـتوفري الدعــم      )6(.الـدول األعضـاء املهــتمة  بقـيادة طوعـية تــتوالّها   

 .ألفرقة العمل، قدر اإلمكان

 :ز أنشطة الربنامج على ما يليوتركّ -٧

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

 ،مة التطبـيقات الفضـائية املتقد     وحلقـات دراسـية حـول     تنظـيم حلقـات عمـل        )ب( 
 ؛مد ومتوسطة األمدوبرامج تدريب قصرية األ

                                                                 
  Corr.1 وA/59/20( والتصويبان ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رقم  (3) 

 .٦٦، الفقرة )Corr.2و
 .٦٥رجع نفسه، الفقرة  امل (4) 
 .٦٦املرجع نفسه، الفقرة   (5) 
 .٥٥-٥٠، الفقرات )Corr.1 وA/56/20( والتصويب ٢٠الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم جع نفسه، املر (6) 
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توفري  حبيث يشمل مـد  الدراسـية الطويلـة األ    بـرناجمه اخلـاص بالـزماالت     تعزيـز    )ج( 
 ؛منوذجيةالدعم لتنفيذ مشاريع 

 يف األنشطة الفضائية؛على املشاركة شباب تشجيع ال )د( 

 ألنشــطة الــربنامج يف اجملــاالت   كمــتابعٍةمنوذجــيةدعــم أو اســتهالل مشــاريع   )هـ( 
 ذات األولوية يف اهتمام الدول األعضاء؛

 املشـورة التقنـية، عــند الطلـب، إىل الـدول األعضـاء واهليــئات      تقـدمي خدمـات   )و( 
 م املتحدة واملنظمات الوطنية والدولية ذات الصلة   مـنظومة األمـ    ضـمن والوكـاالت املتخصصـة     

 ؛ذا امليدان

 .بالفضاءذات الصلة البيانات واملعلومات األخرى الوصول إىل حتسني سبل  )ز( 
  

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

  ا الفضاء، املنتِسبة إىل األمم املتحدة           املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجي                  -١ 
ــرارها    -٨ ــلمراكز اإلقليمــية أن   ٦٠/٩٩اتفقــت اجلمعــية العامــة، يف ق ــبغي ل ــه ين ، عــلى أن

وعمال بذلك القرار، قدم ممثّلو     . تواصـل تقـدمي تقاريـر اإلبـالغ عـن أنشـطتها إىل اللجنة سنويا              
املكســيك واهلــند واملغــرب ونــيجرييا /املراكــز اإلقليمــية املوجــودة مقارهــا يف كــل مــن الــربازيل 

 ١٤تقاريــر، وردت يف أوراق غــرف اجــتماعات، كمــا قدمــوا عروضــا بيانــية أمــام اللجــنة يف  
 .٢٠٠٦يونيه /حزيران

وقـد واصـلت حكومـة اهلـند تقـدمي الدعـم القـوي إىل املركـز اإلقلـيمي لـتدريس علوم                      -٩
املاضـي مـن خالل املؤسسة اهلندية    وتكنولوجـيا الفضـاء يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ طـوال العقـد                

 دورة للدراسات العليا مدة كل منها ٢٣وقـام املركـز بتنظيم    . ألحبـاث الفضـاء وإدارة الفضـاء      
وإذ اســتكمل املركــز عقــداً مــن األنشــطة   . تســعة أشــهر عــلى مــدى العشــر ســنوات املاضــية    

 تفــو لــه لــيكون مركــزٍق دولــياً يف جمــاالت التعليمــية، فإنــه يــتطلّع اآلن إىل اكتســاب وضــع يؤه
 .التدريب والتعليم والبحث

وبـدأ املركـز اإلقلـيمي لـتدريس علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء يف أمريكا الالتينية والكاريـيب،             -١٠
يف مقـريه يف كـٍل مـن الـربازيل واملكسـيك، بتنظـيم دورات للدراسـات العلـيا مـدة كـل منها تسعة               

الدعـم من كل من املعهد الوطين لبحوث الفضاء يف    ويـتلقّى هـذا املركـز       . ٢٠٠٣أشـهر مـنذ عـام       
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وقد اضطلع . الـربازيل، واملعهـد الوطـين للفـيزياء الفلكـية والبصـريات واإللكترونـيات يف املكسـيك           
ــنذ عــام         ــنها تســعة أشــهر م ــيا مــدة كــل م ــأربع دورات للدراســات العل ــربازيل ب  مقــر املركــز يف ال

 بـتعزيز أحكام االتفاق املنشئ للمركز، وذلك   ٢٠٠٥مث قـام جملـس إدارة املركـز يف عـام            . ٢٠٠٣
 .النضمام دول أخرى من أمريكا الالتينية والكاريـيب إىل االتفاق

أمــا املركــز اإلقلــيمي األفــريقي لــتدريس علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء باللغــة الفرنســية،    -١١
البعدي الفضائي،  الكـائن مقره يف الرباط، فيتلقّى الدعم من كل من املركز امللكي لالستشعار              

واملدرســة احملمديــة للمهندســني، ومعهــد احلســن الــثاين للــزراعة والبــيطرة، واملعهــد الوطــين          
ومـنذ افتتاح هذا املركز اإلقليمي     . لالتصـاالت واملديـرية الوطنـية لألرصـاد اجلويـة، يف املغـرب            

ها تســعة ، قــام بتنظــيم مثــاين دورات للدراســات العلــيا مــدة كــل مــن   ١٩٩٨األفــريقي يف عــام 
 .أشهر

وأمـا املركـز اإلقلـيمي األفـريقي لـتدريس علـوم وتكنولوجيا الفضاء باللغة اإلنكليزية،                  -١٢
الكـائن مقــره يف آيــل إيفــه يف نـيجرييا، فقــد أخــذ يــتلقّى الدعــم مـن كــل مــن الوكالــة الوطنــية    

، ١٩٩٨للبحـث والـتطوير يف جمــال الفضـاء يف نـيجرييا وجامعــة أوبـا فـيمي أوولــوو مـنذ عــام        
ويواصل مدير املركز   . وقـام بتنظـيم مثـاين دورات للدراسـات العلـيا مـدة كل منها تسعة أشهر                

السـعي إىل الـتماس الدعـم السياسـي مـن حكومات الدول األعضاء يف أفريقيا بغية تعزيز عمل           
 .املركز ملا يعود بالنفع على املنطقة

الـذي مت وضــعه خـالل اجــتماعات   وقـد نفّـذت مجــيع املراكـز اإلقليمــية املـنهاج الدراســي      -١٣
خـرباء األمـم املـتحدة، الـيت عقـدت يف كـل مـن دنـدي، اململكـة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا                  

. ٢٠٠١، وفراسكايت، إيطاليا يف عام      ١٩٩٥، وغـرناطة، اسبانيا يف عام       ١٩٨٩الشـمالية يف عـام      
وم وتكنولوجــيا الفضــاء، وخصوصــا إالّ أنـه بداعــي الــتطورات احلديــثة العهــد يف جمــال تدريــس علــ 

، تشــجع املراكــز )اإلنترنــت(توافــر مقــدار ضــخم مــن مــواد التعلــيم املــتاحة عــلى الشــبكة العاملــية    
اإلقليمــية عــلى العمــل عــلى توفــري مباحــث دراســية حديــثة العهــد ملــناهج دورات الدراســات العلــيا 

 .بالفضاء، بناًء على طلبهاالطويلة األمد ألجل املؤسسات التعليمية األخرى ذات الصلة 

وتــرد يف املــرفق الثالــث مــن هــذا الــتقرير أبــرز املالمــح الرئيســية ألنشــطة كــل املراكــز   -١٤
 .٢٠٠٨-٢٠٠٥اإلقليمية اليت حتظى بالدعم يف إطار الربنامج خالل الفترة 

  
  أنشطة التدريب القصري األمد من أجل بناء القدرات                    -٢ 
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ملشـتركة بـني األمـم املـتحدة وجـنوب أفريقيا حول البحث             عقـدت الـدورة التدريبـية ا       -١٥
 ٢٤ إىل ٢٠واإلنقــاذ باالســتعانة بالســواتل، يف كيــب تــاون، جــنوب أفريقــيا، يف الفــترة مــن     

وقــد نظّمــت الــدورة التدريبــية بالتنســيق مــع وزوارة الــنقل يف جــنوب   . نوفمــرب/تشــرين الــثاين
شجيع صياغة بروتوكوالت إجرائية ذات أفريقـيا، وكـان اهلـدف مـنها رفع مستوى الوعي، وت      

مصـداقية يف الـبلدان املسـتعِملة ألجل حتسني الفهم والتنسيق يف أنشطة هذا النظام وعملياته يف      
 بلدا ناميا، وقُدِّمت إليهم حملة      ١٢وحضـر الـدورة التدريبـية مشـاركون مـن           . البحـث واإلنقـاذ   

، مبا يف ذلك الشرائح     )سارسات-اسكوسب(عامـة عـن النظام الساتلي الدويل للبحث واإلنقاذ          
الفضــائية، واحملطـــات األرضـــية، ومراكـــز مراقـــبة البعــثات والـــتحكّم ـــا، وأجهـــزة اإلرشـــاد   

وقـام املشاركون مبحاكاة إجراءات     . لالسـتغاثة يف حـاالت الشـدة، وتسـجيل أجهـزة اإلرشـاد            
 الــبىن التنظيمــية اإلنقــاذ، وعرضــوا تقاريــر عــن أنشــطة البحــث واإلنقــاذ الوطنــية؛ مبــا يف ذلــك  

للهيـئات املعنـية والسياسـات العامـة املتـبعة حالـيا، وتقديـر عـدد أجهـزة اإلرشاد اخلاصة بنظام                     
سارسـات املسـتخدمة يف الوقـت الـراهن وازدياد هذا العدد يف املستقبل، والبيانات               -كوسـباس 

 .املفصلة اخلاصة جبهات االتصال التابعة للسلطات املعنية
 

  ماالت الدراسية الطويلة األمد للتدريب املتعمق                   برامج الز  -٣ 
، اسـتهلّت حكومـة إيطالـيا، مـن خـالل معهد البوليتكنيك يف تورينو،          ٢٠٠٤يف عـام     -١٦

ومعهـد مـاريو بويـالّ للدراسـات العلـيا، وبالـتعاون يف العمل مع معهد غاليليو فرياريس الوطين                  
 شهرا للدراسات   ١٢اسية مدة كل منها     للتقنـيات الكهربائـية، عرضا بتقدمي مخس زماالت در        

وقد . والتطبيقات ذات الصلة ا ) جي ان اس اس   (العلـيا عـن الشـبكة العاملـية لسـواتل املالحة            
وشارك مكتب  . ٢٠٠٦سـبتمرب   /بـدأ الصـف الثالـث يف بـرنامج الـزماالت الدراسـية يف أيلـول               

ة، يف انـتخاب مخسـة ممثّلني     شـؤون الفضـاء اخلـارجي الـتابع لألمانـة العامـة، واملـنظمات الراعـي               
ملـنظمات حكومـية ومؤسسـات حبثية وجامعية، من باكستان وجورجيا وفييت نام واملكسيك            

 .ونيجرييا، للحصول على ِمنح زماالت دراسية يف معهد البوليتكنيك يف تورينو، إيطاليا
  

 تشجيع استخدام التكنولوجيات واملعلومات الفضائية وتيسري سبل  -باء 
   إليهاالوصول

  استخدام تكنولوجيا الفضاء من أجل إدارة الكوارث                    -١ 
حسـبما أوصـى بـه مؤمتـر اليونيسبيس الثالث، فإن األنشطة املضطلع ا يف جمال إدارة                  -١٧

وقد . الكـوارث ـدف إىل اجلمع بني االستجابة يف حاالت الطوارئ والتقليل من املخاطر معاً         
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 العـام عـلى اإلســهام يف أعمـال فـريق اخلـرباء املخصــص      ركّـزت األنشـطة املضـطلع ــا يف هـذا    
، مبهمـة دراسـة إمكانـية إنشاء هيئة دولية توفّر    ٥٩/٢الـذي كلّفـته اجلمعـية العامـة، يف قـرارها          

التنســيق يف اخلدمــات الفضــائية والســبل الــيت حتقّــق الفعالــية يف بلوغهــا أفضــل مســتوى ممكــن    
 وقـد أدت تلـك الدراسـة إىل اقـتراح اللجـنة إنشــاء      .واقعـيا لالسـتفادة مـنها يف إدارة الكـوارث    

بــرنامج جديــد ضــمن إطــار مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، يســمى بــرنامج األمــم املــتحدة   
 .للمعلومات الفضائية من أجل إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ

ذات الصلة، قام  وبغـية التنسـيق بـني هـذا الـربنامج املقـترح اجلديد وغريه من األنشطة                  -١٨
مكتـب شـؤون الفضـاء اخلارجي باملشاركة واإلسهام يف عدد من األنشطة ذات الصلة، ومنها                
اجـتماع الفـريق العـامل بشـأن األنشـطة املعنـية بكارثـة تسـونامي الـتابع للفريق املختص برصد             

ال األرض، واالجـتماع السـنوي ألصـحاب املصـلحة يف الـنظام العـاملي لإلنذار والتنسيق يف جم                  
الكـوارث، واملؤمتـر الدويل الثالث بشأن نظم اإلنذار املبكّر لغرض احلد من الكوارث، وشبكة            
الـتفوق الـتابعة للمفوضـية األوروبـية يف إطـار نظـام الرصـد العاملي ألغراض األمن واالستقرار،            

 عشــر ومؤمتــر املعلومــات اجلغرافــية ألغــراض التنمــية، ومؤمتــر األمــم املــتحدة اإلقلــيمي الســابع  
لرسـم اخلـرائط آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، والـندوة الدولية الثانية حول املعلومات اجلغرافية ألجل                  

 .إدارة الكوارث، التابعة للجمعية الدولية للمسح التصويري واالستشعار عن بعد

وشـارك بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضـائية، بالتعاون مع حكومة اجلمهورية                 -١٩
سـورية ووكالـة الفضـاء األوروبـية واهليـئة العامة لالستشعار عن بعد، يف تنظيم حلقة           العربـية ال  

العمــل اإلقليمــية املشــتركة بــني األمــم املــتحدة واجلمهوريــة العربــية الســورية ووكالــة الفضــاء     
. األوروبـية حـول اسـتخدام تكنولوجيا الفضاء يف إدارة الكوارث يف غرب آسيا ومشال أفريقيا         

وحدد . ٢٠٠٦أبريل / نيسان ٢٦ إىل   ٢٢لقـة العمـل يف دمشـق يف الفـترة مـن             وقـد عقـدت ح    
املشــاركون فــيها متطلّــبات زيــادة الــتفاعل فــيما بــني أجهــزة الدفــاع املــدين واملؤسســات ذات   
الصـلة بالفضـاء يف املـنطقة، وكذلـك متطلّـبات تعزيـز إدمـاج تكنولوجيا الفضاء يف الوقاية من                    

 .مشاريع التعاون اإلقليميالكوارث وإدارا، من خالل 
  

  إدارة املوارد الطبيعية ورصد البيئة -٢ 
نظّــم الــربنامج اجــتماع اخلــرباء املعــين مبشــاريع االستشــعار عــن بعــد بشــأن مــنطقة جــبال    -٢٠

ــن       ــترة م ــبال يف الف ــندو يف ني ــد يف كامت ــذي عق ــيمااليا، ال ــندوكوش واهل ــارس / آذار١٠ إىل ٦ه م
االجـتماع كـل من وكالة الفضاء األوروبية واملركز الدويل للتنمية           وقـد شـارك يف رعايـة        . ٢٠٠٦

وكان اهلدف الرئيسي املنشود من االجتماع تنفيذ وحدات منطية دراسية          . املـتكاملة ملـناطق اجلـبال     
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وكان . ، الـتابع لوكالة الفضاء األوروبية     "اهلـيمااليا مـن الفضـاء     "جديـدة لـربنامج التعلـيم الفضـائي         
ابعةً حللقـة العمـل املشتركة بني األمم املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية واملركز   ذلـك االجـتماع مـت    

الــدويل للتنمــية املــتكاملة ملــناطق اجلــبال والنمســا وسويســرا حــول االستشــعار عــن بعــد يف خدمــة   
وقـد أُنشـئت بوابـة حاسـوبية لـلمواقع الشبكية كمتابعة حللقة       . التنمـية املسـتدامة يف املـناطق اجلبلـية        

، وسـوف جيـري حتديـث عهدهـا يف عام           (/http://spacetechnology.icimod.net) ٢٠٠٤عمـل عـام     
ــيها      ٢٠٠٧ ــية منخفضــة االســتبانة يف رســومها وصــورها تســهيال للوصــول إل ــة بيان  بنســخة معدل

 .وختفيضا لرسوم االتصال ا عرب اخلط اهلاتفي احلاسويب
  

  شبكة النظم العاملية لسواتل املالحة -٣ 
عقــدت حلقــة العمــل اإلقليمــية املشــتركة بــني األمــم املــتحدة وزامبــيا ووكالــة الفضــاء  -٢١

األوروبـية حـول اسـتخدام تكنولوجـيات الـنظم العاملية لسواتل املالحة لصاحل البلدان األفريقية                
 ٣٠ إىل ٢٦الواقعــة جــنويب الصــحراء الكــربى، وذلــك يف لوســاكا، زامبــيا، يف الفــترة مــن         

ــيه /حزيــران ــيا؛ وتناولــت احللقــة    . ٢٠٠٦يون واستضــاف حلقــة العمــل وزارة الصــحة يف زامب
ــزراعة الدقــيقة، والتعلــيم اإللكــتروين،      مواضــيع تطبــيقات الــنظم العاملــية لســواتل املالحــة يف ال
والــنقل، وتقــدمي خدمــات الــرعاية الصــحية عــن بعــد، ودراســة أوبــئة البيــئة األرضــية الطبيعــية    

، وحددوا من هم قادة ) أدناه ٥٣انظـر الفقـرة     (أربعـة مشـاريع     وباشـر املشـاركون     . وخماطـرها 
وسوف يظل الربنامج . األفـرقة واجلـداول الزمنـية املؤقتة والنواتج فيما خيص كل مشروع منها    

 .على اتصال باملشاركني لرصد التقدم احملرز يف هذا الصدد

صـني ووكالـة الفضـاء    كمـا عقـدت الـدورة التدريبـية املشـتركة بـني األمـم املـتحدة وال         -٢٢
 ٤األوروبـية حـول استخدام النظم العاملية لسواتل املالحة وتطبيقاا، يف بيجني، يف الفترة من                

ــانون األول٨إىل  ــمرب / كـ ــية،    ٢٠٠٦ديسـ ــاء األوروبـ ــة الفضـ ــتها وكالـ ــاركت يف رعايـ ، وشـ
ــيدان     ــراف يف مـ ــتعدد األطـ ــتعاون املـ ــادئ للـ ــيط اهلـ ــيا واحملـ ــئة آسـ ــيمها هيـ ــاركت يف تنظـ  وشـ
التكنولوجـيا والتطبـيقات الفضـائية وزارة العـلم والتكنولوجيا يف الصني وإدارة الفضاء الوطنية               

وقـد استضـاف الـدورة كـل من املركز الوطين لالستشعار عن بعد يف الصني واملركز           . الصـينية 
ة املشـترك بـني الصـني وأوروبـا الـتعاون والتدريـب يف مـيدان التكنولوجـيا يف جمال النظم العاملي                    

وركّـزت الدورة على أساسيات النظم املرجعية واملبادئ الوظيفية لعمل نظم          . لسـواتل املالحـة   
املالحـة السـاتلية، من خالل تقدمي حملات عامة عن املسح االستقصائي ورسم اخلرائط واملالحة      

 .والنقل واالتصاالت، وإدارة املوارد الطبيعية والبيئة وحاالت الكوارث
  



 

11  
 

A/AC.105/874  

  ية عن بعد والتعليم عن بعدالرعاية الصح -٤ 
، واصـل الـربنامج إيضـاح فـائدة استخدام تكنولوجيا الفضاء ألغراض             ٢٠٠٦يف عـام     -٢٣

الـرعاية الصـحية، وكذلـك التشـارك يف املعلومات ألجل الرعاية الصحية عن بعد والتعليم عن                 
 بني األمم املتحدة    وعقدت يف أثناء حلقة العمل اإلقليمية املشتركة      . بعـد بشـأن الصـحة العامـة       

وزامبـيا ووكالـة الفضـاء األوروبـية حـول استخدام تكنولوجيات النظم العاملية لسواتل املالحة                
لصـاحل الـبلدان األفريقـية الواقعـة جـنويب الصـحراء الكربى، جلسة بشأن تنفيذ تطبيقات النظم                  

 عن بعد ودراسة العاملـية لسـواتل املالحـة واستخدامها ألغراض تقدمي خدمات الرعاية الصحية      
أمـراض البيـئة الطبيعـية، عرضت فيها النهوج املتبعة ودراسات حاالت وجتارب التنفيذ الوطنية      

وقـد وضـع املشـاركون مشـروعاً لدراسـة وج تتبع يف تنفيذ برنامج لتقدمي                . يف هـذه اجملـاالت    
يف املشروع هي يف وذُكر أن اخلطوة األوىل . خدمـات الـرعاية الصـحية عـن بعد لصاحل أفريقيا       

 .القيام بتقدير لالحتياجات، وألجل ذلك قدم الربنامج أمنوذجا تطبيقيا قياسيا

، ٢٠٠٦أغســطس  / آب٣١ إىل ٢٩وقــد عقــد يف كوتشــني، اهلــند، يف الفــترة مــن        -٢٤
اجـتماع خـرباء بشأن املشروع النموذجي املشترك بني األمم املتحدة واهلند والواليات املتحدة              

وكانــت ". اســتخدام التطبيــب عــن بعــد يف إعــادة البــناء يف أفغانســتان      " وعــنوانه األمريكــية
األهــداف املنشــودة مــن االجــتماع اســتعراض أنشــطة املشــروع، والتشــارك يف وجهــات الــنظر 

ويرد . واخلـربات، وعـرض الوضـع الـراهن فيما خيص التكنولوجيات والتطبيقات يف هذا اجملال              
 .ج االجتماع أدناه وصف لنتائ٤٧يف الفقرة 

  
  استخدام التطبيقات الفضائية ألغراض التنمية املستدامة -٥ 

عقـدت الـندوة املشـتركة بـني األمـم املـتحدة والنمسـا ووكالة الفضاء األوروبية حول                 -٢٥
أدوات الفضـاء لرصـد تلـوث اهلـواء واسـتخدام الطاقـة ألغـراض التنمية املستدامة، يف غراتس،                    

وشـارك يف رعايـة الـندوة كل من    . ٢٠٠٦سـبتمرب  / أيلـول ١٥ إىل ١٢النمسـا، يف الفـترة مـن        
وزارة اخلارجـية ووزارة النقل واالبتكار والتكنولوجيا ووالية سترييا ومدينة غراتس يف النمسا             

وكانـت الـندوة هـي األوىل مـن سلسـلة مـن ثـالث ندوات عنوان              . ووكالـة الفضـاء األوروبـية     
دعم خطة تنفيذ   : لفضائية ألغراض التنمية املستدامة   التطبـيقات ا  "موضـوعها الرئيسـي الشـامل       

وكان اهلدف الرئيسي املنشود من الندوة العناية . "نـتائج مؤمتـر القمـة العـاملي للتنمـية املستدامة       
مبوضـوع التنمـية املسـتدامة مـن خـالل استخدام التكنولوجيات الفضائية ألغراض رصد تلوث          

 أخـرى يف هـذه السلسـلة باستكشاف الفرص املتاحة    وقـد تعـىن نـدوات   . اهلـواء وإنـتاج الطاقـة    
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إلعـداد وتنفــيذ مشــاريع منوذجــية، ومعاجلــة املســائل ذات الصــلة بــتطوير السياســات العامــة يف  
 .هذا اجملال

ــلمالحة        -٢٦ ــدويل ل ــتحدة واالحتــاد ال كمــا عقــدت حلقــة العمــل املشــتركة بــني األمــم امل
 يف إدارة موارد املياه، يف بلنسية، إسبانيا، يف الفضـائية حـول اسـتخدام التكنولوجيات الفضائية      

، وذلـك باعتـبارها حدثـاً مرتبطاً باملؤمتر الدويل       ٢٠٠٦سـبتمرب   / أيلـول  ٣٠ إىل   ٢٩الفـترة مـن     
وشـارك يف رعايـة حلقـة العمـل كل من االحتاد الدويل             . السـابع واخلمسـني لـلمالحة الفضـائية       

وقــد عنيــت مبوضــوع كيفــية  . امعــة بلنســيةلــلمالحة الفضــائية ووكالــة الفضــاء األوروبــية وج 
إسـهام تكنولوجـيا الفضـاء يف إدارة مـوارد املـياه يف الـبلدان النامـية وذلـك مـن خالل مكافحة                        
التصـــحر، وضـــمان ســـبل الوصـــول إىل مـــياه الشـــرب الســـليمة مـــن الـــتلوث وإدارة حـــاالت 

ة يف زيــادة الوعــي لــدى الطــوارئ ذات الصــلة باملــياه، مــع العــناية بــاألهداف الرئيســية املنشــود
ــية،        ــوارد املائ ــة يف إدارة امل ــية العام ــية والتوع ــبادرات التثقيف ــترويج للم ــرارات، وال ــتخذي الق م

 .وتعزيز التعاون على الصعيدين الدويل واإلقليمي يف هذا امليدان
  

  تشجيع نشر املواضيع املرتِكزة إىل املعرفة وزيادة الوعي بأمهيتها                           -جيم   
  ء األساسيةعلوم الفضا -١ 

عقــدت حلقــة العمــل املشــتركة بــني األمــم املــتحدة واإلدارة الوطنــية لــلمالحة اجلويــة   -٢٧
 ٢٠٠٧والفضـاء يف الواليـات املـتحدة األمريكـية حـول السـنة الدولـية للفـيزياء الشمسـية لعام             
اهلند، يف وعلـوم الفضـاء األساسـية، الـيت استضافها املعهد اهلندي للفيزياء الفلكية، يف بنغالور،             

وقـد أيدت حلقة  . ٢٠٠٦ديسـمرب  / كـانون األول ١نوفمـرب إىل  / تشـرين الـثاين  ٢٧الفـترة مـن    
العمـل تنفـيذ خطـة العمـل الثالثـية السـنوات للجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية، يف دورا الثانية                       

ثــــيقة انظــــر الو(واألربعــــني، بصــــيغتها املبيــــنة يف تقريــــر اللجــــنة الفرعــــية العلمــــية والتقنــــية 
A/AC.105/848    ـا على اثنتني من             )١٩٢-١٨١، الفقـرات؛ وركّـزت حلقـة العمـل يف مداوال

 .فئات مشاريع املتابعة الطويلة األجل، الوارد وصفها أدناه

 قدمـت الـيابان على سبيل اهلبة،   -املشـاريع الفلكـية اخلاصـة بعلـوم الفضـاء األساسـية              -٢٨
مـم املـتحدة ووكالة الفضاء األوروبية حول علوم   مـن خـالل حلقـات العمـل املشـتركة بـني األ           

ــيس ضــوئية    ٤٥الفضــاء األساســية، مقاريــب فلكــية،    ــية الدرجــة، مــزودة مبقاي  ســنتيمتراً، عال
 ١٩٨٧مقارنـة كهرضـوئية ومعـدات حاسوبية ومقاييس طيفية، إىل كل من سنغافورة يف عام           

 وباراغواي ١٩٩٥يف عام  وسـري النكـا   ١٩٨٩ وتايلـند يف عـام      ١٩٨٨وإندونيسـيا يف عـام      
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والـنظر جار حاليا يف تقدمي  . ٢٠٠١ وشـيلي يف عـام   ٢٠٠٠ والفلـبني يف عـام     ١٩٩٩يف عـام    
كما قدمت اليابان تسهيالت أيضا لتوفري . هـبات مماثلـة إىل كل من إثيوبيا وباكستان وبوليفيا        

 .١٩٩٠ بلدا ناميا منذ عام ٢٠قباب فلكية اصطناعية إىل أكثر من 

 - ٢٠٠٧ع صـفائف األجهـزة يف إطـار السـنة الدولـية للفـيزياء الشمسـية لعام                  مشـاري  -٢٩
 السعي إىل نشر ٢٠٠٧مـن حمـاور التركـيز الرئيسـية يف السـنة الدولـية للفـيزياء الشمسـية لعـام             

صـفائف أجهـزة صـغرية وغـري باهظـة الـتكلفة، مـثل املقاييس املغنطيسية واهلوائيات الالسلكية                  
وآالت تصوير موجهة ) جي يب إس(الـنظام العـاملي لتحديد املواقع     وأجهـزة اسـتقبال إشـارات       

لتصـوير السـماء بكامـلها، يف مجـيع أحنـاء العامل وذلك لتوفري قياسات عاملية شاملة للظواهر يف                    
، اليت  )اهليليوسفريي(والغالف املغنطيسي والغالف الشمسي     ) اإليونوسـفريي (الغـالف املـتأين     

وهذا النشاط املتقدم، الذي جيري من      . العاملـية على كوكب األرض    هلـا أمهـية عملـية للظواهـر         
خـالل حلقـات العمـل املشـتركة بـني األمـم املـتحدة واإلدارة الوطنـية للمالحة اجلوية والفضاء           

ــام       )ناســا( ــيزياء الشمســية لع ــية للف ــة الســنة الدول ــتعاون يف العمــل بــني أمان ــنفَّذ بال ٢٠٠٧، ي 
أمـا بـرنامج األجهـزة الصـغرية فهـو عـبارة عن شراكة بني        . ومكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي       

مقدمـي األجهــزة والـبلدان املستضــيفة ملواقـع األجهــزة؛ حيـث يقــوم املهـندس أو االختصاصــي      
ــة        ــتوفري القــوى العامل ــبلد املستضــيف ب ــتوفري األجهــزة يف إطــار املصــفوفة، ويقــوم ال العــلمي ب

حلصول على البيانات بواسطة األجهزة، وذلك      والتسـهيالت واملـرافق والدعـم العمليايت، بغية ا        
وحتضريا للسنة الدولية للفيزياء الشمسية     . يف األحـوال النمطـية يف مقـر إحدى اجلامعات احمللية          

، باشـر هـذا الـربنامج مـنذ اآلن بـتوفري اخلدمـات الالزمـة لنشـر األجهـزة، ووضع                     ٢٠٠٧لعـام   
 .يمية املتاحة للبلدان املستضيفةاخلطط ألجل األجهزة اجلديدة، واستبانة الفرص التعل

وتشـارك املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء املنتِسبة لألمم املتحدة يف          -٣٠
توفـري بـرنامج تعلـيمي بعـيد مدى الوصول على الصعيد العاملي كله، باعتباره جزءاً من أنشطة                

 .٢٠٠٧السنة الدولية للفيزياء الشمسية لعام 

ر عمـل بـرنامج األمـم املتحدة للتطبيقات الفضائية أيضا، جرت املشاركة         وضـمن إطـا    -٣١
عقد دورة استثنائية خاصة بعلم الفلك لصاحل العامل ) أ: (يف تنظـيم األنشـطة التالـية ذات الصلة    

، باعتبارها جزءا من الدورة السادسة      ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٢٢ إىل   ٢١الـنامي، يف الفترة من      
عقـد جلسة   ) ب(لالحتـاد الفلكـي الـدويل الـيت عقـدت يف بـراغ؛ و             والعشـرين للجمعـية العامـة       

صــوب الســنة الدولــية للفــيزياء الشمســية لعــام  : عــنواا سلســلة العملــيات الفيزيائــية الشمســية
، يف بـيجني، باعتـبارها جـزءا مـن الدورة السادسة            ٢٠٠٦يولـيه   / متـوز  ٢١، وذلـك يف     ٢٠٠٧

عقد املؤمتر عن النظم املعقّدة واآلليات      ) ج(فضاء؛ و والـثالثني للجمعـية العلمية للجنة أحباث ال       
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الفيزيائـية اإلحصــائية العيانــية غـري املوســعة يف مركــز عــبد السـالم الــدويل للفــيزياء الــنظرية، يف    
 .٢٠٠٦أغسطس / آب٨يوليه إىل / متوز٣١تريستا، إيطاليا، يف الفترة من 

  
  قانون الفضاء -٢ 

املــتحدة للتطبــيقات الفضــائية، عقــدت حلقــة عمــل  ضــمن إطــار عمــل بــرنامج األمــم   -٣٢
/  تشرين الثاين  ٩ إىل   ٦األمـم املـتحدة اخلامسـة حـول قـانون الفضـاء، يف كيـيف يف الفترة من                   

وضـعية قـانون الفضـاء الـدويل والوطـين وتطبيقه      "وكـان عـنوان حلقـة العمـل      . ٢٠٠٦نوفمـرب   
 أوكرانيا، ووكالة الفضاء الوطنية  وقـد شارك الربنامج يف تنظيمها حكومة      ". وتطويـره تدرجيـيا   

وقـد قـدم املشـاركون يف حلقـة العمل التوصيات      . الـتابعة هلـا، واملركـز الـدويل لقـانون الفضـاء           
مــن الــالزم وضــع لوائــح التنظــيم الــرقايب وذلــك لــبلوغ املســتوى األمــثل يف اســتخدام    : التالــية

إنشاء نظام قانوين يعىن مبسائل تكنولوجـيات الفضـاء؛ وينـبغي للقـانون الوطين اخلاص بالفضاء       
ترخــيص األجســام الفضــائية وتســجيلها وقضــايا املســؤولية والســالمة بشــأا؛ ومثــة حاجــة إىل  
إنشـاء نظـام يعـىن باملسؤوليات املالية، مبا يف ذلك إجراءات التعويض عن األضرار والتأمني من          

 الفضــاء يف وفودهــا إىل املخاطــر؛ وينــبغي لــلحكومات أن تشــرك خــرباء متخصصــني يف قــانون
املــنظمات احلكومــية الدولــية ذات الصــلة بالفضــاء وذلــك لــتعزيز تطويــر األنشــطة ذات الصــلة  

 .بقانون الفضاء
  

  إيصال أنشطة التوعية التثقيفية إىل الشباب -٣ 
 تشرين ١٠ إىل ٤حيـتفل أسـبوع الفضاء العاملي، الذي يعقد يف كل عام يف الفترة من            -٣٣

بر، باإلسـهام الـذي ميكن أن تقدمه علوم وتكنولوجيا الفضاء بغية حتسني الوضعية      أكـتو /األول
تسخري الفضاء  " جيسده الشعار    ٢٠٠٦وكـان موضـوع أسـبوع الفضـاء العـاملي لعام            . البشـرية 

وضـمن إطار عمل برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية، وبالتعاون          ". ألجـل إنقـاذ احلـياة     
 ٥٠ يف النمسا، دعي  (ALR)تحدة لإلعـالم ووكالـة املالحة اجلوية والفضاء         مـع دائـرة األمـم املـ       

طفـالً وطفلـةً مـن املـدارس العمومـية يف فييـنا، النمسـا، لالحـتفال بأسـبوع الفضاء العاملي لعام                      
 وكــان عمــر األطفــال املدعويــني يــتراوح بــني .  يف مقــر مكتــب األمــم املــتحدة يف فييــنا٢٠٠٦

 قـدم هلـم خـرباء مـن الوكالـة النمسـاوية املذكورة حملة عن كيفية             سـنني؛ وقـد    ١٠ سـنوات و   ٦
عمـل السـواتل وكـيف ميكـن أن تسـاعد التكنولوجيا الساتلية على حل املشاكل على كوكب          

وقـام األطفـال مبحاكـاة عقـد اجـتماع منوذجـي مـن اجتماعات جلنة استخدام الفضاء            . األرض
اً يف مواضــيع عــدة ومــنها كــيف ميكــن اقتــناء  اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، وتناقشــوا مجــيع
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مـزيد مـن السـواتل ألجـل رصـد إزالـة األحـراج، واملساعدة على إجياد حلول للمشاكل البيئية                  
وإن أنشـطة أسـبوع الفضـاء العـاملي تـؤدي دورا فعاال يف إذكاء الوعي              . عـلى كوكـب األرض    

 . على األرضلدى الشباب مبا تعود به تكنولوجيا الفضاء من منافع للحياة

ــيني االختصاصــيني يف      -٣٤ كمــا إن اجمللــس االستشــاري جلــيل الفضــاء يعــىن بإشــراك املهن
الفضــاء مــن الشــباب يف مشــاريع خمــتلفة يف جمــاالت السياســة العامــة بشــأن الفضــاء، وتدريــس  

ويف عــام . علــوم الفضــاء، وإيصــال التثقــيف والتوعــية عــن الفضــاء إىل أبعــد مــدى يف اجملــتمع    
ب مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي بالطلب املقدم من اجمللس االستشاري جليل               ، رحـ  ٢٠٠٦

الفضـاء التماسـاً للـتعاون يف العمل على حنو أوثق؛ واستجابةً إىل ذلك قدم الرعاية املالية ألجل             
مشـاركة مهـين اختصاصـي شـاب مـن اجمللـس االستشـاري يف حلقة العمل املشتركة بني األمم         

ويل لـلمالحة الفضـائية حـول اسـتخدام التكنولوجـيات الفضائية يف إدارة              املـتحدة واالحتـاد الـد     
ويف إطـار عمل الربنامج خيطّط مكتب شؤون الفضاء اخلارجي للعمل مع اجمللس    . مـوارد املـياه   

االستشــاري عــلى إجيــاد وتقيــيم دورات دراســية قصــرية عــلى اخلــط احلاســويب املباشــر حــول     
مال يئة تلك املواقع الشبكية سوف تزود بروابط       ولـدى اسـتك   . مواضـيع ذات صـلة بالفضـاء      

موصــولة بــاملوقع الشــبكي اخلــاص باملكتــب وســوف يكــون الوصــول إلــيها مــتاحاً لعمــوم            
 .اجلمهور

  
  املعلومات الفضائية -٤ 

ميكـــن العـــثور عـــلى املعلومـــات املـــتاحة للـــدول األعضـــاء واجلمهـــور العـــام عـــن آخـــر  -٣٥
 بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضـائية على صفحات املوقع           الـتطورات احلاصـلة يف أنشـطة      

. (www.oosa.unvienna.org/sapidx.html)الشـــبكي اخلـــاص مبكتـــب شـــؤون الفضـــاء اخلـــارجي  
وقـد أُدرجــت أيضـا عــلى ذلـك املوقــع اجلـداول الزمنــية اخلاصـة باألنشــطة واملشـاريع املخطّــط       

 .هالالضطالع ا واألهداف املنشودة منها وبراجم
  

  تقدمي اخلدمات االستشارية التقنية وتشجيع التعاون اإلقليمي                             -دال  
  جملس االتصاالت الساتلية آلسيا واحمليط اهلادئ -١ 

ضـمن إطـار عمـل بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبيقات الفضائية، استمر تقدمي اخلدمات                  -٣٦
يط اهلادئ بشأن تعاونه يف العمل      االستشـارية التقنـية إىل جملـس االتصاالت الساتلية آلسيا واحمل          

وقد قُدِّمت اخلدمات االستشارية ألجل الربنامج التقين . مـع أوسـاط الصـناعة السـاتلية الدولـية       
ــتابعني جمللــس االتصــاالت املذكــور، اللذيــن جــريا يف   ٢٠٠٦ملؤمتــر ومعــرض الســواتل لعــام    ال
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الســواتل تــنمو مــع "عار ويف إطــار موضــوع املؤمتــر الــذي جيســده الشــ . ٢٠٠٦ســبتمرب /أيلــول
 .؛ وعرض املؤمتر طائفة واسعة من قضايا املناقشة بني األفرقة واجللسات التقنية"آسيا

  استخدام النظم العاملية لسواتل املالحة وتطبيقاهتا -٢ 
ــرنامج األمــم املــتحدة للتطبــيقات الفضــائية قــدم مكتــب شــؤون      -٣٧ ضــمن إطــار عمــل ب

ــات غاليلــيو "ر عــنوانه الفضــاء اخلــارجي الدعــم إىل مؤمتــ    ، "فــرص لألعمــال الــتجارية  : خدم
وقد نظّم . ٢٠٠٦أبـريل  / نيسـان ٢٥ و٢٤وشـارك فـيه، حيـث عقـد يف بـراغ، يف الفـترة بـني          

بالتعاون يف العمل مع وكالة الفضاء      ) يوريسي(املؤمتـر الـرابطة األوروبية للسنة الدولية للفضاء         
ونــاقش املؤمتــر . افه مكتــب الفضــاء التشــيكياألوروبــية ومشــروع غاليلــيلو املشــترك، واستضــ 

 إمكانـات خدمـات غاليلـيو وتطبيقاته من خالل مشاريع منوذجية حمددة؛            ) أ: (املواضـيع التالـية   
فـرص السـوق وعوامـل الـنجاح واملخاطـر فيما خيص األعمال التجارية يف إطار خدمات        ) ب(

تقدمي ) د(ج الوطنية واألوروبية؛    أمهـية املشـاركة العمومـية، وخصوصـا يف الربام         ) ج(غاليلـيو؛   
 .اإلرشادات التوجيهية للصناعة ألجل تطوير اخلدمات والتطبيقات

واالحتـــاد الـــدويل ) إيكـــا(كمـــا تواصـــل الـــتعاون مـــع الـــرابطة الدولـــية لرســـم اخلـــرائط  -٣٨
، وذلـك عمـالً مبذكّـرة التفاهم اليت وقَّع عليها مكتب شؤون الفضاء اخلارجي           )فـيج (للمسـاحني   

، وتـنص عـلى الـتعاون القـائم عـلى املصـاحل املتبادلة يف       ٢٠٠٤ املنظمـتني املذكورتـني يف عـام         مـع 
ويف هذا  . مـيادين عمـل الـنظم العاملـية لسـواتل املالحـة، وإدارة الكوارث، وإدارة املوارد الطبيعية                

احية تقنية قدم عروضاً إيض) إيكا(السـياق، وفَّـر املكتـب الدعم ألجل خبري من الرابطة املذكورة             
إىل حلقـة عمـل عـن تطبـيقات النظم العاملية لسواتل املالحة، كما قدم عرضاً إيضاحياً عن وضع                   
اللجـنة الدولـية املعنـية بالـنظم العاملـية لسـواتل املالحـة يف املؤمتـر الـدويل الثالث والعشرين لالحتاد                      

 .٢٠٠٦ عام الدولية لالستشارات البيئية يف" إنترجيو"الدويل للمساحني وشركة 
  

  منتدى اجلبال -٣ 
منـتدى اجلـبال هـو شـبكة عاملـية لالتصـاالت اإللكترونـية، يتشـارك يف إطارها مؤيدو                     -٣٩

وقد أسهمت جهود . تنمـية املـناطق اجلبلـية يف املعلومـات وجيـدون حلوالً ملشاكل البيئة اجلبلية      
 اجلــبال، مث بلغــت أوجهــا يف هــذا املنــتدى عــلى حنــو بــالغ األمهــية يف االعــتراف العــاملي مبــناطق 

إنشـاء الشـراكة الدولـية بشـأن اجلـبال يف مؤمتـر القمـة العـاملي للتنمـية املستدامة، الذي عقد يف                  
واســتجابةً إىل طلــب منــتدى اجلــبال، قــدم   . ٢٠٠٢جوهانســبورغ، جــنوب أفريقــيا، يف عــام  

ن حتسني االتصاالت بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضـائية خدمـات استشارية تقنية بشأ              
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، سعيا إىل نشر استخدام "احلـوار مع املنظمات الشعبية   "ألجـل مشـروع تـابع للمنـتدى عـنوانه           
تكنولوجـيات الســواتل الفضـائية يف اإلذاعــة واالتصـاالت، القابلــة لتطبـيقها يف املــناطق الريفــية     

ة ســاتلية حممولــة عــلماً بــأن اســتخدام أجهــزة الســلكي. والنائــية، وخصوصــاً يف األقالــيم اجلبلــية
 .منخفضة التكلفة ألغراض االتصاالت هو طريقة غري باهظة التكلفة وميكن التعويل عليها

  
  اهليئة األرمنية الوطنية للمساحة ألجل احلماية من الزالزل -٤ 

قـدم بـرنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية املساعدة االستشارية إىل اهليئة األرمنية         -٤٠
 للمسـاحة ألجل احلماية من الزالزل بشأن إعداد مقترح إلنشاء مركز لالستشعار عن        الوطنـية 

بعـد يـؤدي خدماتـه بصفته جهة وصل حمورية على الصعيدين الوطين واحمللي لشؤون استخدام      
ومن شأن املركز . بـيانات االستشـعار عـن بعد ألجل رصد الكوارث الطبيعية والتخفيف منها          

ني اجلهود الوطنية يف استخدام تكنولوجيا الفضاء ألغراض إدارة الكوارث أن يعـىن بالتنسـيق بـ     
ــة        ــيعة وووزارة الطاق ــة الطب ــية احلضــرية ووزارة محاي ــع وزارة التنم ــات م والتشــارك يف املعلوم

أكــتوبر /وقــد قدمــت املقــترح، يف تشــرين األول   . ووزارة اإلدارة احمللــية اإلقليمــية يف أرمينــيا  
ية الوطنـية للمسـاحة ألجـل احلمايـة مـن الزالزل إىل حكومة أرمينيا بغية      ، اهليـئة األرمنـ    ٢٠٠٦

 .املوافقة عليه
  

  مؤمتر القارة األمريكية اخلامس املعين بالفضاء -٥ 
قـدم الـربنامج الدعـم الـتقين واملـايل إىل مؤمتـر القارة األمريكية اخلامس املعين بالفضاء،               -٤١

القانون : وتناول املؤمتر املواضيع الرئيسية التالية    . ٢٠٠٦ يوليه/الـذي عقـد يف كويـتو، يف متـوز         
ــئة،         ــة البي ــبها، ومحاي ــن عواق ــيف م ــية والتخف ــن الكــوارث الطبيع ــيل م ــدويل للفضــاء، والتقل ال
والـرعاية الصـحية عـن بعـد، ودراسـة األوبـئة عـن بعـد، وتدريـس علـوم الفضـاء، وإتاحة سبل                

تمد املؤمتـر لدى اختتام إعالن كويتو، الذي دعا        وقـد اعـ   . الوصـول إىل املعـرفة يف هـذا الصـدد         
الـدول يف مـنطقة أمـريكا الالتينـية والكـاريـيب إىل إنشـاء هيـئات وطنية للفضاء، وذلك إلرساء                    

 .األسس الالزمة إلنشاء هيئة إقليمية للتعاون يف هذا امليدان
  

  اللجنة املعنية بوساتل رصد األرض -٦ 
ارجي املشــاركة يف الفــريق العــامل املعــين بالتعلــيم  واصــل مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــ  -٤٢

، وكذلك تقدمي   )سيوس(والتدريـب وبـناء القدرات، التابع للجنة املعنية بسواتل رصد األرض            
كمـا استضـاف املكتـب االجـتماع السـنوي السابع للفريق العامل             . املسـاعدة االستشـارية إلـيه     
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وقـد اتفـق أعضاء الفريق      . ٢٠٠٦أبـريل   / نيسـان  ٢١ إىل   ١٩املذكـور، يف فييـنا يف الفـترة مـن           
، اليت دف   ٢٠١٠-٢٠٠٦العـامل عـلى االلـتزام خبطـة اسـتراتيجية مخاسـية السـنوات للفـترة                 

إىل العمــل عــلى إبــراز إســهام الفــريق العــامل يف ميــثاق الــتدريس املعــتمد لــدى اللجــنة املعنــية     
ناء القــدرات يف إطــار واستكشــف االجــتماع أيضــا اآلفــاق املــتاحة لبــ . بســواتل رصــد األرض

بشــأن خطــة التنفــيذ الــيت تســتغرق عشــر ســنوات اخلاصــة     ) ســيوس(عمــل اللجــنة املذكــورة  
ــنظام العــاملي لرصــد األرض    ــريق العــامل بأمهــية املراكــز      . بشــبكات ال وســلّم األعضــاء يف الف

اإلقليمـية لـتدريس علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء، املنتِسـبة إىل األمـم املـتحدة؛ وسـوف يواصلون                    
 .تعزيز اجلهود املعنية بالتشارك يف البيانات اخلاصة باملشاريع اإلقليمية

  
  "غلوبل مريكوري     " مشروع  -مشروع منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية             -٧ 

التابع " غلوبل مريكوري"ضـمن إطـار عمـل الـربنامج، اسـتمر تقـدمي الدعم إىل مشروع            -٤٣
، الذي يهدف إىل إزاحة العقبات أمام إدخال     )اليونـيدو (عية  ملـنظمة األمـم املـتحدة للتنمـية الصـنا         

ــن الذهــب واستخالصــه    ــية أنظــف يف مــيدان تعدي ــربنامج يف  . تكنولوجــيات حرفّ ــد أســهم ال وق
الدراســة الــيت تقــوم ــا اليونــيدو عــن إدمــاج التكنولوجــيات املرتكــزة إىل الفضــاء، مبــا يف ذلــك     

 .يجيات استصالح األراضي وتنقّل الزئبق عرب البيئةتقنيات التصوير الساتلي، يف جماالت استرات
  

  أنشطة املتابعة واملبادرات العملياتية             -هاء   
ميثاق التعاون على حتقيق االستخدام املنسَّق للمرافق الفضائية يف حال وقوع كوارث  -١ 

  طبيعية أو تكنولوجية 
ــيه / متــوز١مــنذ  -٤٤ ــتعاونة  ، أصــبح مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي ه  ٢٠٠٣يول ــئة م ي

ــلمرافق الفضــائية يف حــال وقــوع       ــتعاون عــلى حتقــيق االســتخدام املنســق ل ــثاق ال خبصــوص مي
، وهو ")الفضـاء والكـوارث الكبرية  "امليـثاق الـدويل بشـأن     (–كـوارث طبيعـية أو تكنولوجـية     

عـبارة عـن آلـية عمـل تستطيع أي هيئة يف منظومة األمم املتحدة تستجيب إىل طلب املساعدة                  
وبغية . لتصـدي حلالـة طـوارئ أن تطلـب وتـتلقّى مـنها بيانات ساتلية جمانية يف هذا الصدد                  يف ا 

االســتجابة عــلى جــناح الســرعة إىل هــذه الطلــبات العاجلــة مــن مــنظومة األمــم املــتحدة، بــادر  
.  ساعة طوال أيام األسبوع    ٢٤مكتـب الشؤون الفضاء اخلارجي إىل تشغيل خط ساخن دائم           

  مــرة باإلمجــال يف أحنــاء خمــتلفة عــرب العــامل؛ مــنها   ١٦تفعــيل امليــثاق ، جــرى ٢٠٠٦ويف عــام 
 مـرات فعـل فـيها مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي امليـثاق لصـاحل هيئات يف األمم املتحدة،                       ٦

وبغــية . مــثالً بــرنامج الغــذاء العــاملي ومكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية الــتابع لألمانــة العامــة   
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مليايت والتنسيق، نظّم مكتب شؤون الفضاء اخلارجي اجتماعا يف اسـتعراض أدوار التشـغيل الع    
، للهيئات يف منظومة األمم املتحدة، اليت استجابت إىل طلبات          ٢٠٠٦مارس  /جنـيف، يف آذار   

وقــد أكّــد مجــيع املمــثّلني املشــاركني يف االجــتماع أن الــنظام  . املســاعدة يف حــاالت الطــوارئ
ل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي القيام بدور اهليئة احلـايل يعمـل على حنو جيد؛ وسوف يواص      
كمـــا شـــارك مكتـــب شـــؤون الفضـــاء اخلـــارجي يف . املـــتعاونة الـــيت تقـــدم الدعـــم إىل امليـــثاق

ــيا، يف نيســان    أبــريل /االجــتماع اخلــامس عشــر لألمانــة التنفــيذية للميــثاق يف فراســكايت، إيطال
ــهام يف توســ    ٢٠٠٦ ــددا أمهــية امليــثاق يف اإلس ــد جم ــتخدام ونشــر الــنواتج    ، وأكّ يع نطــاق اس

املرتكـزة إىل الصــور الســاتلية، ال مــن أجــل االســتجابة يف حــاالت الطــورئ فحســب، بــل مــن  
 .أجل إعادة اإلعمار أيضا

  
  استخدام تكنولوجيا الفضاء ألغراض إدارة الكوارث يف جنوب شرقي آسيا                   -٢ 

ة، وبالـتعاون مــع مركــز  ضـمن إطــار عمـل بــرنامج األمــم املـتحدة للتطبــيقات الفضــائي    -٤٥
، أطلق مكتب شؤون )كريسب(التصـوير واالستشـعار وجتهـيز البـيانات عن بعد يف سنغافورة            

ــية الســاحلية    "الفضــاء اخلــارجي مشــروعا منوذجــيا عــنوانه    ــزراعة املائ ــناطق ال رســم خــرائط م
" نةاملتضــررة بكارثــة تســونامي مشــايل ســومطرة باســتخدام الصــور الســاتلية العالــية االســتبا         

وقد استهلّ املشروع بناًء . ٢٠٠٦يونيه / حزيران١لالضـطالع بـه ملـدة سـنة واحـدة بـدءاً من            
وقامـت جلنة توجيهية بتقييم وانتقاء هذا املشروع من     . عـلى دعـوة مفـتوحة لـتقدمي مقـترحات         

وكانـت اللجـنة التوجيهـية مؤلّفـة مـن خـرباء من       .  مقـترحا لإلعـراب عـن االهـتمام      ٤٨ضـمن   
الفضـاء اخلارجي، واملعهد الكوري ألحباث الفضاء اجلوي يف مجهورية كوريا،  مكتـب شـؤون     

ومؤسســة الكومنولــث للــبحوث العلمــية والصــناعية يف أســتراليا، ووكالــة الفضــاء األوروبــية،    
أما اهلدف املنشود من املشروع فهو      . واللجـنة االقتصـادية واالجتماعـية آلسـيا واحملـيط اهلـادئ           

ية باسـتخدام الصـور السـاتلية العالية االستبانة للمناطق الساحلية يف         إىل إنـتاج خـرائط موضـوع      
اجلــزء الشــرقي مــن إقلــيم آتشــه يف إندونيســيا، مــع التركــيز عــلى مــدى كارثــة تســونامي عــام   

وبغية زج اجملتمعات .  ووطـأة تأثريهـا عـلى جممـع الـزراعة املائـية يف الشـريط السـاحلي                 ٢٠٠٤
 بادرت جامعة سيياه كواال يف باندا آتشه يف إندونيسيا ومركز   احمللـية يف تنفـيذ هـذا املشـروع،        

 .األمساك العاملي يف ماليزيا إىل املشاركة يف املشروع
  

  التشارك يف البيانات   -٣ 
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يواصـل بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضـائية تـزويد املؤسسـات األفريقية ذات                   -٤٦
د األطــياف الصــلة بالفضــاء بالبــيانات الســاتلية املســتمدالــتابع ) إم إس إس(ة مــن املاســح املــتعد

) يت إم(، وجهــاز رســم اخلــرائط املوضــوعية  "الندســات"لســاتل استشــعار األراضــي عــن بعــد  
ــتابع لســاتل   ــن لرســم اخلــرائط املوضــوعية    "الندســات"ال ــاز احملس ــتابع +) إي يت إم(، واجله ال

واملُراد هو استخدام تلك . تحدة األمريكية ، واملقدمة جماناً من الواليات امل     "الندسـات "للسـاتل   
ويف . البـيانات ألغـراض التدريس والتدريب وإعداد املشاريع على الصعيدين الوطين واإلقليمي           

املعهد الوطين لرسم اخلرائط : إىل املؤسسات التالية" الندسات"، متّ تقـدمي بـيانات    ٢٠٠٦عـام   
ستخدام األراضي والغطاء األرضي؛ واهليئة يف الكـامريون، ألجـل إعـداد خـرائط التغـيرات يف ا           
ســـانغي يف مجهوريـــة الكونغـــو   -أوبـــاجني -الدولـــية لـــلحوض الـــنهري يف مـــنطقة الكونغـــو    

الدميقراطــية، ألجــل إعــداد خــرائط مــناطق الســهول الــيت تغمــرها الفيضــانات يف أثــناء املومســني 
 يف هولــندا، ألجــل اجلــاف واملاطــر؛ واملعهــد الــدويل لعــلم املعلومــات األرضــية ورصــد األرض 

 .إعداد خرائط الغطاء النبايت يف غانا
  

  التطبيب عن بعد يف أثناء إعادة إعمار أفغانستان         -٤ 
شـارك مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي وحكومتا اهلند والواليات املتحدة األمريكية                 -٤٧

لة وقــد ركّــزت املــرح. يف رعايــة مشــروع خــاص بتطبــيقات التطبيــب عــن بعــد يف أفغانســتان  
وركّزت املرحلة . ٢٠٠٥أغسـطس  /األوىل مـن املشـروع عـلى التدريـب، واسـتكملت يف آب          

الثانـية عـلى اخلطـط الالزمـة لتنمية القدرة على تقدمي خدمات التطبيب عن بعد يف أفغانستان،           
مبـا يف ذلــك عــلى القــيام مبهمــة االضــطالع بــتقدير لالحتــياجات حتضــرياً لتنفــيذ بــرنامج وطــين  

وبتشــجيع مــن املكتــب، أنشــأت وزارة الصــحة العامــة يف أفغانســتان فــرقة . بعــدللتطبيــب عــن 
ــران    ــد، يف حزيـ ــأن التطبيـــب عـــن بعـ ــية بشـ ــيه /عمـــل وطنـ ــريق ٢٠٠٦يونـ ؛ ومتّ تشـــكيل الفـ

وقـد عمـل مكتب شؤون      . االستشـاري للصـحة والـتغذية لـيكون القـوة الدافعـة الرئيسـية فـيها               
وعقدت .  العمـل يف القيام بتقدير االحتياجات الفضـاءاخلارجي بـتعاون وثـيق مـع أعضـاء فـرق       

 ٢٠٠٦أغسطس /جلسـتان للمناقشـات حـول مائدة مستديرة أثناء اجتماع خرباء عقد يف آب       
يف اهلــند؛ وجنــم عــن املناقشــات إجــراءات عمــل تــنطوي عــلى مشــاركة خــرباء يف االضــطالع   

سبتمرب /وع يف أيلولوقـد اسـتكمل هـذا املشـر       . مبشـاريع عملـية بـتكلفة منخفضـة يف املسـتقبل          
٢٠٠٦. 

  
  النظم الفضائية للتطبيب عن بعد وتقدمي اخلدمات الصحية عن بعد لصاحل أفريقيا              -٥ 
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ضـمن إطـار عمـل برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية، قُدِّم الدعم التقين واملايل               -٤٨
اخلارجي ومنظمة  ألجـل اجـتماع الفـريق املشـترك بـني مكتـب األمـم املـتحدة لشـؤون الفضاء                    

وقد تكون اجتماع . الصـحة العاملـية املعين بنهوج تنفيذ وسائل التطبيب عن بعد لصاحل أفريقيا      
هــذا الفــريق مــن جلســتني للمناقشــة حــول مــائدة مســتديرة أثــناء املؤمتــر الــدويل احلــادي عشــر  

، جنوب للجمعـية الدولـية للتطبيـب عـن بعـد والصـحة اإللكترونـية، الذي عقد يف كيب تاون                
ونظِّم اجتماع الفريق بالتعاون مع فريق العمل املعين        . ٢٠٠٦نوفمرب  /أفريقـيا، يف تشرين الثاين    

ــتابع للجــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، والشــراكة        ــة ال بالصــحة العام
ــيا      ــس البحــث الطــيب يف جــنوب أفريق ــيا وجمل ــية أفريق ــدة لتنم ــريق يف   . اجلدي ــد تباحــث الف وق

تماعه يف الــنهوج الــيت تتــبع يف تذلــيل العقــبات يف تنفــيذ تطبــيقات تقــدمي خدمــات الــرعاية   اجــ
: وشـكَّل املشاركون فريقاً عامالً لالضطالع بأربعة مشاريع . الصـحية عـن بعـد لصـاحل أفريقـيا      

إجــراء تقديــر لالحتــياجات؛ وضــع السياســة العامــة واالســتراتيجية الالزمــتني لتنفــيذ تقــدمي         
خدمــات الــرعاية الصــحية عــن بعــد؛ التنســيق بــني اإلدارات املــتعددة لتحقــيق قابلــية  تطبــيقات 

التشـــغيل املـــتوائم بـــني الـــنظم؛ تقيـــيم وضـــعية البـــيانات، مبـــا يف ذلـــك الســـجالت والبـــيانات  
 .، والسجالت الطبية، وبيانات الدراسات الوبائية)الدميغرافية(االحصائية السكّانية 

  
   بعد يف آسيا واحمليط اهلادئ      مشاريع التطبيب عن      -٦ 

ــام  -٤٩ ــتحدة       ٢٠٠٦يف ع ــم امل ــني األم ــة العمــل املشــتركة ب ، واصــل املشــاركون يف حلق
والصـني بشـأن تطويـر الـرعاية الصحية عن بعد يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، اليت عقدت يف                   

أما وضعية هذه   . ، االضـطالع باملشـاريع األربعـة الـيت اسـتهلَّت أثـناء حلقة العمل              ٢٠٠٥عـام   
 :املشاريع األربعة فهي كما يلي

اســـتحداث منهجـــية اإلنـــذار املـــبكّر بأنفلونـــزا الطـــيور باســـتخدام البـــيانات    )أ( 
ــة مراكــز يف   - األرضــية الفضــائية والتكنولوجــيات الفضــائية   شــاركت يف هــذا املشــروع ثالث

 لعلم اجلراثيم وعلم معهد بيجني: وهـذه املراكز هي   . الصـني وأسـهمت يف الدراسـات الالزمـة        
. األوبـئة، ومعهـد تطبيقات االستشعار عن بعد، ومركز بيانات سواتل رصد املوارد وتطبيقاا    

 ؛٢٠٠٦أغسطس /وقد أُجنز هذا املشروع يف آب

تقيـيم مواصفات تشكيالت األنساق الرباجمية لشبكة نظم االتصاالت اخلاصة           )ب( 
ــرعاية الصــحية عــن بعــد    ــيقات ال ــة أطــراف يف هــذا املشــروع،   - مبخــتلف تطب  شــاركت ثالث

ــيم الــالزم  ــتعدد    : وهــذه األطــراف هــي . وأجــرت التقي ــتعاون امل ــئة آســيا واحملــيط اهلــادئ لل هي
ــينية،    األطـــراف يف مـــيدان التكنولوجـــيا والتطبـــيقات الفضـــائية، وإدارة الفضـــاء الوطنـــية الصـ
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ية يف الصني، وجلنة حبوث     ويدعمهـا مركـز يونـان سـونبا العـلمي الـتقين إلرسـال الصور الساتل               
/ وقــد أُجنــز هــذا املشــروع يف كــانون األول  . الفضــاء والغــالف اجلــوي العلــوي يف باكســتان  

 ؛٢٠٠٦ديسمرب 

 عرضــت املعــاهد اخلمســة التالــية - التدريــب عــلى الــرعاية الصــحية عــن بعــد )ج( 
ــية  يف حــاالت معهــد التطبيــب عــن بعــد ألجــل الــرعاية الصــحية   : التشــارك يف بــراجمها التدريب

الصـدمات النفسـية واحلـاالت احلـرجة، الـتابع جلامعـة أريـزونا يف الواليـات املتحدة األمريكية؛          
ومركـز يونـان سـونبا العـلمي التقين إلرسال الصور الساتلية يف الصني؛ وجملس األحباث الطبية              

 الــرعاية الصــحية عــن بعــد يف /يف جــنوب أفريقــيا؛ ومركــز التدريــب عــلى التطبيــب عــن بعــد   
 باكستان؛ واملؤسسة اهلندية ألحباث الفضاء؛ ومعهد أمريتا للعلوم الطبية يف اهلند؛

 اسـتكملت أفغانستان تقديراً لالحتياجات حبلول شهر     - تقديـر االحتـياجات    )د( 
وسوف . وجـرى التشـارك يف النـتائج مـع املشـاركني يف حلقـة العمـل             . ٢٠٠٦سـبتمرب   /أيلـول 

تطبـيقات الفضائية تقدمي اخلدمات االستشارية إىل نيبال أيضاً       يواصـل بـرنامج األمـم املـتحدة لل        
 .٢٠٠٧حتضرياً للقيام بتقدير لالحتياجات يبدأ يف عام 

 ٤٩، املذكوريــن يف الفقــرة )ب(و) أ(وقــد عــرض اخلــرباء املشــاركون يف املشــروعني   -٥٠
عن بعد والصحة   أعـاله، نـتائجهم املثبـتة عـلى املؤمتـر احلـادي عشـر للجمعـية الدولية للتطبيب                   

. عـلماً بأن أياً من املشاريع األربعة مجيعها مل يشتمل على اعتمادات مالية متبادلة    . اإللكترونـية 
 .فقد أسهم أعضاء األفرقة جبهودهم العينية ضمن حدود املوارد اليت وفّرا معاهدهم

  
  مشاريع التطبيب عن بعد يف أمريكا الالتينية والكاريـيب           -٧ 

، وخـالل حلقـة العمـل املشـتركة بـني األمم املتحدة ووكالة الفضاء           ٢٠٠٥ عـام    أثـناء  -٥١
ــية واألرجنــتني حــول اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء ألغــراض الصــحة البشــرية، أنشــأ      األوروب
املشـاركون فـيها فـرقة العمـل املعنـية باسـتخدام التكنولوجـيات الفضائية يف الرعاية الصحية يف                

ويعتــرب فــريق الــبلدان األمريكــية لدراســة األوبــئة عــن بعــد . الكــاريـيبمــنطقة أمــريكا الالتينــية و
كما يعترب كل من    . فـريقاً فرعـياً تابعـاً لفرقة العمل؛ وهو يركّز على أنشطة الدراسات الوبائية             

اللجـنة الوطنـية لألنشـطة الفضـائية يف األرجنـتني ومعهـد غوليتش للدراسات الفضائية املتقدمة                
ــة    ــوى الدافع ــن الق ــريق املذكــور     م ــا الف  ــط أن يضــطلع ــال املخطّ ــام . الرئيســية لألعم  ويف ع

 :، وبتسهيالت مقدمة من الربنامج، أجنز الفريق األنشطة التالية٢٠٠٦
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اســـتهلّ الفـــريق اتفاقـــات تعـــاون فـــيما بـــني األرجنـــتني وإكـــوادور وإيطالـــيا   )أ( 
 إكوادور وبريو ومجهورية    كمـا استهلّ أعضاء الفريق من     . وبـاراغواي وبوليفـيا وبـريو وشـيلي       

فـنـزويال البولـيفارية وكولومبـيا مشـروعاً إقليمياً بشأن الوقاية من املالريا باستخدام تكنولوجيا       
 .الفضاء

تكنولوجيا الفضاء  "نظّـم الفـريق جلسـة الستعراض ملصقات جدارية عنواا            )ب( 
صحية عن بعد باالستناد مبادرات مشاريع خاصة بالرعاية ال    : كـأداة للـرعاية الصـحية عـن بعد        

لصـاحل بـرنامج منتدى اجلمعية الدولية للتطبيب عن    " إىل تكنولوجـيا الفضـاء يف الـبلدان النامـية         
وعرض .  يف لكسمربغ  ٢٠٠٦أبـريل   /بعـد والصـحة اإللكترونـية، الـذي عقـد يف شـهر نيسـان              

 . ملصقا جداريا عن مشاريع الصحة اإللكترونية والتطبيب عن بعد١٥الفريق 

نظّــم الفــريق حلقــة العمــل حــول الصــحة أثــناء الــندوة الثانــية عشــرة جلمعــية     )ج( 
، اليت )سيلبري(اختصاصـيي االستشـعار عـن بعـد ونظـم املعلومـات اجلغرافية يف أمريكا الالتينية                 

وقــد شــارك يف رعايــة حلقــة العمــل مكتــب   .  يف كولومبــيا٢٠٠٦ســبتمرب /عقــدت يف أيلــول
ــتني    وشــار. شــؤون الفضــاء اخلــارجي  ــيا مــن األرجن ك يف حضــورها عشــرون اختصاصــيا مهن

وكولومبيا )  البولـيفارية –مجهوريـة  (وإكـوادور وبـاراغواي وبوليفـيا وبـريو وشـيلي وفـنـزويال             
 مشــروعا عــن تطبــيقات تكنولوجــيا الفضــاء عــلى ١٣فعرضــوا مفاهــيم وأوضــاع . واملكســيك

، )ســيلبري( اجلمعــية املذكــورة ونشــرت. الــرعاية الصــحية للبشــر يف حــاالت األمــراض املُعديــة 
بدعـم مـايل مـن وكالـة الفضاء األوروبية، عددا خاصا من جملة االستشعار عن بعد وتطبيقات                  

وحيــتوي العــدد عــلى عشــر أوراق دراســية  . نظــام املعلومــات اجلغرافــية عــلى الــرعاية الصــحية  
ني األمــم  وحلقــة العمــل املشــتركة بــ ٢٠٠٦يف عــام ) ســيلبري(مستخلصــة مــن نــدوة اجلمعــية  

 .٢٠٠٥املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية واألرجنتني يف عام 
  

  مشاريع خاصة بإدارة الكوارث يف غرب آسيا ومشال أفريقيا           -٨ 
اسـتهلّ املشـاركون يف حلقـة العمـل اإلقليمـية املشتركة بني األمم املتحدة واجلمهورية              -٥٢

دام تكنولوجـــيا الفضـــاء يف إدارة العربـــية الســـورية ووكالـــة الفضـــاء األوروبـــية حـــول اســـتخ 
، مشــروعي ٢٠٠٦أبــريل /الكــوارث يف غــرب آســيا ومشــال أفريقــيا، الــيت عقــدت يف نيســان   

يركّـز أحدمها على وضع استراتيجية بشأن اإلنذار املبكّر يف إدارة الكوارث باستخدام     . مـتابعة 
حمـــددة مـــن ويهـــدف اآلخـــر إىل إعـــداد خـــرائط أساســـية ألنـــواع . التكنولوجـــيات الفضـــائية

وضـمن إطـار عمـل برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية،        . الكـوارث الطبيعـية يف املـنطقة      
جيـري تقـدمي اخلدمـات االستشـارية إىل هذيـن املشـروعني مـن خالل أفرقة وطنية أُنشئت أثناء                    
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وأمــا اهلــدف املنشــود مــن هذيــن املشــروعني فهــو إنشــاء آلــيات تنســيق وطنــية    . حلقــة العمــل
 .ليمية ألجل حتسني إدارة الكوارث الطبيعية وتعزيز التعاون على الصعيد اإلقليميوإق
  

  مشاريع النظم العاملية لسواتل املالحة يف أفريقيا جنويب الصحراء الكربى -٩ 
ــيا       -٥٣ اســتهلّ املشــاركون يف حلقــة العمــل اإلقليمــية املشــتركة بــني األمــم املــتحدة وزامب

حــول تطبــيقات تكنولوجــيا الــنظم العاملــية لســواتل املالحــة لصــاحل  ووكالــة الفضــاء األوروبــية 
، ٢٠٠٦يونــيه /مـنطقة أفريقـيا جـنويب الصـحراء الكـربى، الـيت عقـدت يف لوسـاكا يف حزيـران         

 :وهذه املشاريع األربعة هي كما يلي. أربعة مشاريع متابعة

مة الشبكات  تقدير االحتياجات حتضرياً للتعاون وإقا    " عنوانه   ١املشـروع رقم     )أ( 
، ويهـدف إىل تعزيـز الـتعاتون وإقامـة الشبكات ألجل تطبيقات النظم العاملية               "عـلى حنـو فعـال     

 لسواتل املالحة يف املنطقة؛

، ويركّز على "رسم اخلرائط والوصول إىل البيانات    " عـنوانه    ٢املشـروع رقـم      )ب( 
ــيانات املســتمدة مــن أجهــزة االستشــعار الفضــائية يف قــاعدة    ــيانات موحــدة تــتاح  تدمــيج الب  ب

 للعموم وتتشارك فيها البلدان يف املنطقة؛

بـناء القـدرات يف التعلـيم والتدريـب يف جمـال النظم      " عـنوانه  ٣املشـروع رقـم     )ج( 
، ويهــدف إىل زيــادة الوعــي لــدى الســلطات مبــنافع تطبــيقات الــنظم   "العاملــية لســواتل املالحــة

والتدريــب عــلى حنــو متواصــل للخــرباء واملســتعملني   العاملــية لســواتل املالحــة، وتوفــري التعلــيم  
النهائـيني، مـن خـالل املراكـز اإلقليمـية لـتدريس علـوم وتكنولوجـيا الفضاء، املنتِسبة إىل األمم              

 املتحدة وغريها من املعاهد املعنية؛

تطبـيق تكنولوجيا الفضاء على الرعاية الصحية عن        " عـنوانه    ٤املشـروع رقـم      )د( 
وضـمن إطار  . حتسـني الصـحة العامـة عـن طـريق التكنولوجـيات الفضـائية             ، ويهـدف إىل     "بعـد 

 .عمل الربنامج، تقدم اخلدمات االستشارية إىل األفرقة الوطنية اليت تضطلع ذه املشاريع
  

  مشروع أداة حتليل استغالل املدار الثابت بالنسبة لألرض -١٠ 
ســتغالل املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض  اســتهلّ تنفــيذ مشــروع بشــأن التحلــيل املــتعمق ال  -٥٤

، على حنو   ٢٠٠٤، يف عام    )جوات ( أداة حتلـيل اسـتغالل املـدار الثابت بالنسبة لألرض          -) جـيو (
ــتعاون يف العمــل مــع االحتــاد      ــيا، وبال مشــترك بــني مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي وكولومب

ــدويل لالتصــاالت  ــن تطــو    . ال ــية م ــرحلة الثان ــو اآلن يف امل ــري  واملشــروع ه ره ويهــدف إىل توف
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، وسِّعت قاعدة بيانات مشروع هذه ٢٠٠٦ويف عام   . قياسـات تارخيـية السـتغالل هـذا املـدار         
 ساتل يف املدار الساتلي الثابت بالنسبة لألرض،        ٧٠٠لتشـمل قـرابة     ) جـوات (األداة التحليلـية    

 عــلى وحتــتوي البــيانات.  ســنة مــن أنشــطة اســتغالل هــذا املــدار٤٠أُطلقــت خــالل أكــثر مــن 
معلومـات عـن سـعة محـوالت اخلدمـة الفضـائية باألجهزة املرِسلة اجملاوبة املكافئة لتردد مقداره         

.  مـيغاهريتز، وعـن املوضـع املـداري لكـل سـاتل موجـود يف املـدار الثابـت بالنسبة لألرض                     ٣٦
، سوف  )جوات(وعند استكمال هذا املشروع     . وقـد نقِّـح أيضـاً تشـفري براجمـيات هـذه األداة            

يح عـرض وضعية السواتل الناشطة يف هذا املدار الساتلي الثابت بالنسبة لألرض يف أي سنة               يتـ 
وسـوف يتـيح أيضـا القـيام بتحلـيل تفصـيلي ملسـار تـاريخ اسـتغالل هـذا املدار الساتلي               . معيـنة 

الثابـت بالنسـبة لألرض، وتقدمي حتليالت للتطور التارخيي الستغالل هذا املدار الساتلي الثابت              
ومـن املخطّـط استكمال هذه   . لنسـبة لـألرض لكـي تسـتخدم يف اسـتبانة الـتحديات اجلديـدة           با

على املوقع الشبكي اخلاص    ) جوات(، حيث سوف توضع هذه األداة       ٢٠٠٧املـرحلة يف عـام      
 .مبكتب شؤون الفضاء اخلارجي

  
   ملخص األنشطة ذات الصلة بربنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية                                 -واو   

  ٢٠٠٦أنشطة الربنامج املضطلع ا يف عام  -١ 
، عقـد ضـمن إطـار عمـل الـربنامج اجـتماعان خلـرباء، ونـدوة واحدة،                ٢٠٠٦يف عـام     -٥٥

وتعـرض يف املـرفق األول   . ودورتـان تدريبيـتان، واجـتماع دويل واحـد، وسـت حلقـات عمـل       
 .من هذا التقرير قائمة باألنشطة

  
  ٢٠٠٧ اجلدول الزمين تنفيذها يف عام أنشطة الربنامج املقرر يف -٢ 

ــندوات ودورات      -٥٦ ــثاين قائمــة باالجــتماعات واحللقــات الدراســية وال ــرفق ال يتضــمن امل
ــام       ــزمين لع ــررة يف اجلــدول ال ــات العمــل املق ــب وحلق ــداف   ٢٠٠٧التدري ــك األه ــا يف ذل ، مب

 .املنشودة منها
  

 ا الفضاء، املنتِسبة إىل األمم املتحدة، أنشطة املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجي -٣ 
  ٢٠٠٨ و٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥يف األعوام 
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يتضـمن املـرفق الثالـث قائمـة بـدورات الدراسـات العليا ملدة تسعة أشهر اليت تعرضها                    -٥٧
املراكـز اإلقليمـية لـتدريس علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء، املنتِسـبة إىل األمـم املـتحدة، يف األعوام                     

 .٢٠٠٨ و٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥
  

   التربعات   -خامسا   
 إىل الدعـم والتـربعات، نقداً   ٢٠٠٦يعـزى الـنجاح يف تنفـيذ أنشـطة الـربنامج يف عـام            -٥٨

وعيـناً، مـن الـدول األعضـاء ومؤسسـاا، وكذلك إىل املساعدة والتعاون من جانب منظمات                 
 .حكومية وغري حكومية إقليمية ودولية

ل األعضـاء واملـنظمات احلكومـية وغـري احلكومـية الدعم إىل      وقـد قـدم عـدد مـن الـدو          -٥٩
 :، على النحو التايل٢٠٠٦أنشطة الربنامج يف عام 

 دوالر دعمــا لألنشــطة ٩٠ ٠٠٠) اإليســا(قدمــت وكالــة الفضــاء األوروبــية  )أ( 
انظـر املرفق  (، وشـاركت اإليسـا يف رعايـتها    ٢٠٠٦احملـددة الـيت اضـطلع ـا الـربنامج يف عـام         

 ؛)ولاأل

تكفَّلـــت النمســـا، مـــن خـــالل وزارـــا للشـــؤون اخلارجـــية ووزارـــا للـــنقل  )ب( 
واالبـتكار والتكنولوجيا، ووالية سترييا، ومدينة غراتس، بتكاليف السفر اجلوي الدويل ألجل            

 مشـاركا، وتكالـيف التنظيم احمللي واملرافق، واإلقامة والطعام والنقل احمللي للمشاركني يف        ٢٩
 ؛)انظر املرفق األول (٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٥ إىل ١٢ نظّمت يف غراتس من الندوة اليت

 يــورو دعمــا حللقــة العمــل ٢٠ ٠٠٠قــدم االحتــاد الــدويل لــلمالحة الفضــائية   )ج( 
املشــتركة بــني األمــم املــتحدة واالحتــاد الــدويل لــلمالحة الفضــائية حــول اســتخدام تكنولوجــيا   

سبتمرب / أيلول٣٠ و٢٩يت عقـدت يف بلنسـية، إسبانيا، يومي     الفضـاء يف إدارة مـوارد املـياه، الـ         
 ؛)انظر املرفق األول (٢٠٠٦

ــتحدة   )د(  ــات املــ ــة الواليــ ــوام ١٧٥ ٠٠٠قدمــــت حكومــ   ٢٠٠٤ دوالر لألعــ
 دعمــاً لعــدة أنشــطة ومشــاريع خمــتارة فــيما يــتعلق بتطبــيقات الــنظم العاملــية   ٢٠٠٦ و٢٠٠٥و

خدم االعــتماد املــايل ألجــل تكالــيف الســفر اجلــوي   ، اســت٢٠٠٦ويف عــام . لســواتل املالحــة
خلمسـة مشـاركني مـن أفريقـيا حلضـور حلقـة العمـل التقنـية حـول اإلطار املرجعي اجليوديسي                   

 ؛٢٠٠٦يوليه /ألفريقيا، اليت عقدت يف كيب تاون، جنوب أفريقيا، يف متوز
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ــتحدة   )ه(  ــة الواليــــات املــ ــروع ٥٠ ٠٠٠قدمــــت حكومــ ــاً للمشــ  دوالر دعمــ
استخدام التطبيب "نموذجي املشـترك بـني األمـم املـتحدة واهلـند والواليـات املـتحدة وعنوانه           الـ 

 ؛٢٠٠٦ و٢٠٠٥املضطلع به يف عامي " عن بعد يف إعادة البناء يف أفغانستان

قدمـت حكومـة مجهوريـة كوريـا، عـن طريق املعهد الكوري ألحباث الفضاء                )و( 
ــاً ملركــز الت ٢٠ ٠٠٠اجلــوي،  ــد يف      دوالر دعم ــيانات عــن بع ــيز الب صــوير واالستشــعار وجته

رسم خرائط مناطق الزراعات املائية     "سـنغافورة، ألجـل االضـطالع مبشـروع منوذجـي عـنوانه             
الســاحلية املتضــررة بكارثــة تســونامي يف مشــال ســومطرة باســتخدام التصــوير الســاتلي العــايل    

 ؛٢٠٠٦يونيه / حزيران١ملدة سنة واحدة بدءاً من " االستبانة

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

  دوالرا؛٤٢٠ ٣٨٠بلغ جمموع الدعم املقدم عينيا ما قدره 

سـاا ذات الصـلة بالفضاء، وكذلك عدد من         تولّـت الـدول األعضـاء، ومؤس       )ح( 
املـنظمات اإلقليمـية والدولية، رعاية حضور خرباء لتقدمي عروض إيضاحية تقنية واملشاركة يف         

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

   ٢٠٠٧-٢٠٠٦االعتمادات املالية وإدارة األنشطة يف فترة السنتني                         -سادسا    
 :، املشمولة ذا التقرير، على النحو التايل٢٠٠٧سوف تنفَّذ أنشطة الربنامج لعام  -٦٠

 يف إطـار امليزانـية العاديـة لألمم املتحدة، سوف يستخدم           -االعـتمادات املالـية    )أ( 
 دوالر، مــن املــوارد املخصصــة للــزماالت الدراســية واملــنح يف ميزانــية  ٤١٣ ٣٠٠مــبلغ قــدره 

لـربنامج اليت وافقت عليها اجلمعية العامة يف دورا الستني ألجل تنفيذ أنشطة الربنامج خالل              ا
ولكي . ٢٠٠٧، ألغـراض االضـطالع بأنشطة الربنامج يف عام          ٢٠٠٧-٢٠٠٦فـترة السـنتني     

يقـوم الـربنامج عـلى حنو فعال بالوالية املسندة إليه وبأنشطته املوسعة، وخصوصا األنشطة اليت                
 إىل تنفـيذ توصـيات مؤمتـر اليونيسـبيس الثالـث، ال بـد لــه مـن أن يلتمس أمواالً إضافية              ـدف 

وسـوف تسـتخدم تلـك اإلسـهامات الطوعية      . تقـدم عـلى شـكل تـربعات ألجـل دعـم أنشـطة             
 .تكميال للميزانية العادية للربنامج

وظفو  سوف يضطلع م-تولّـي املوظفـني شـؤون اإلدارة واملسـامهة واملشـاركة        )ب( 
ــوارد       ــيقات الفضــائية، باألنشــطة ال مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، وخصوصــاً خــبري التطب

ويف هـذا الصـدد، سـوف يقوم موظفون من املكتب بأسفار، حسبما    . وصـفها يف هـذا الـتقرير     
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ــترة الســنتني،         ــب لف ــية األســفار، املخصصــة للمكت ــتمادات ميزان ــن اع ــول م هــو مناســب، تم
 .بما قد تقتضيه الضرورة من التربعاتوكذلك اليت تمول حس
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  املرفق األول       
 االجتماعات واحللقات الدراسية والندوات : برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  

   ٢٠٠٦والدورات التدريبية وحلقات العمل اليت عقدت يف عام 

 رمز وثيقة التقرير
عدد 

املشاركني

عدد 
البلدان 

والكيانات 
 البلد الراعي املنظمة الراعية املؤسسة املضيفة عم التمويليالد املمثّلة

 ومكان  عنوان النشاط
 وموعد انعقاده

A/AC.105/870 مت األمم املتحدة ووكالة الفضاء  ٨ ٤٠قد
األوروبية دعما ماليا كامال ألجل 

سبعة مشاركني، وقدم املركز 
الدويل للتنمية املتكاملة ملناطق اجلبال 

 .والدعم التقينمرافق املؤمتر 

املركز الدويل للتنمية 
 املتكاملة ملناطق اجلبال

األمم املتحدة ووكالة 
 الفضاء األوروبية

اجتماع اخلرباء املشترك بني األمم  نيبال
املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية 

واملركز الدويل للتنمية املتكاملة ملناطق 
اجلبال بشأن مشاريع االستشعار عن 

ة هندوكوش بعد ألجل منطق
 واهليمااليا

 كامتندو
 ٢٠٠٦مارس / آذار١٠-٦

A/AC.206/875 مت األمم املتحدة ووكالة الفضاء  ٢٣ ٧٠قد
 ١٩األوروبية دعما ماليا ألجل 

 ٦مشاركا، ودعما جزئيا ألجل 
وقدمت اهليئة العامة . مشاركني

لالستشعار عن بعد اإلقامة واإلطعام 
للمشاركني املمولة مشاركتهم، 

كذلك مرافق املؤمتر والدعم التقين و
 .والنقل احمللي

اهليئة العامة لالستشعار عن 
 بعد

األمم املتحدة وحكومة 
اجلمهورية العربية 

السورية ووكالة الفضاء 
 األوروبية

اجلمهورية 
 العربية السورية

حلقة العمل اإلقليمية املشتركة بني 
األمم املتحدة واجلمهورية العربية 

لة الفضاء األوروبية السورية ووكا
حول استخدام تكنولوجيا الفضاء يف 
إدارة الكوارث يف غرب آسيا ومشال 

 أفريقيا

 دمشق
 ٢٠٠٦ أبريل/نيسان ٢٦-٢٢

A/AC.105/876 مت األمم املتحدة ووكالة الفضاء  ٢٤ ٦٠قد
األوروبية دعما ماليا كامال ألجل 

 مشاركا، وتكفّلت الرابطة ١٥
كلفة بطاقة الدولية لرسم اخلرائط بت

األمم املتحدة وحكومة  وزارة الصحة يف زامبيا
زامبيا ووكالة الفضاء 

 األوروبية

حلقة العمل اإلقليمية املشتركة بني  زامبيا
مم املتحدة وزامبيا ووكالة الفضاء األ

األوروبية حول استخدام تكنولوجيا 
النظم العاملية لسواتل املالحة لصاحل 
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 رمز وثيقة التقرير

عدد 
املشاركني

عدد 
البلدان 

والكيانات 
 البلد الراعي املنظمة الراعية املؤسسة املضيفة عم التمويليالد املمثّلة

 ومكان  عنوان النشاط
 وموعد انعقاده

سفر جوي ألجل متحدث واحد؛ 
وقدمت وزارة الصحة يف زامبيا 

 مشاركا، ١٥الوجبات ألجل 
وكذلك املرافق والنقل احمللي ألجل 

 .مجيع املشاركني

البلدان األفريقية الواقعة جنويب 
 الصحراء الكربى

 لوساكا
 ٢٠٠٦ يونيه/حزيران ٣٠-٢٦

قدمت الواليات املتحدة األمريكية  ١٠ ٤٠ --
 ٢٦دعما ماليا كامال ألجل 

ووفّرت املؤسسة اهلندية . مشاركا
 .ألحباث الفضاء مخسة خرباء

األمم املتحدة وحكومة  معهد أمريتا للعلوم الطبية
الواليات املتحدة 

األمريكية واملؤسسة 
 اهلندية ألحباث الفضاء

الواليات املتحدة 
 األمريكية واهلند

املشروع النموذجي املشترك بني األمم 
املتحدة واهلند والواليات املتحدة 

استخدام التطبيب عن بعد "األمريكية 
 "يف إعادة البناء يف أفغانستان

 كوتشني، اهلند
 ٢٠٠٦أغسطس / آب٣١-٢٩

A/AC.105/877 مت األمم املتحدة واملشاركون  ٣١ ٦٠قد
يف رعاية الندوة دعما ماليا كامال 

 . مشاركا يف الندوة٣٠ألجل 

معهد أحباث الفضاء التابع 
لعلوم لألكادميية النمساوية ل
ومعهد أحباث الفضاء 

 ومؤسسة يوانيوم لألحباث

األمم املتحدة وحكومة 
النمسا ووكالة الفضاء 

 األوروبية

الندوة املشتركة بني األمم املتحدة  النمسا
والنمسا ووكالة الفضاء األوروبية حول 

استخدام أدوات الفضاء لرصد تلوث 
اهلواء واستخدام الطاقة ألغراض التنمية 

 ةاملستدام

 غراتس، النمسا
 ٢٠٠٦ سبتمرب/أيلول ١٥-١٢

A/AC.105/878 قدمت األمم املتحدة واملشاركون يف  ٣١ ٥٥
رعاية احللقة دعما ماليا كامال ألجل 

 ٨ مشاركا ودعما جزئيا ألجل ١٩
وتنازل االحتاد الدويل . مشتركني

للمالحة الفضائية عن رسوم 
التسجيل يف املؤمتر الدويل للمالحة 

 . مشاركا٢٥ ألجل الفضائية

األمم املتحدة واالحتاد  جامعة بلنسية
الدويل للمالحة الفضائية 
ووكالة الفضاء األوروبية 

 وجامعة بلنسية

حلقة العمل املشتركة بني األمم  إسبانيا
املتحدة واالحتاد الدويل للمالحة 

الفضائية حول استخدام التكنولوجيات 
 الفضائية يف إدارة موارد املياه

 ، إسبانيابلنسية
 ٢٠٠٦ سبتمرب/أيلول ٣٠-٢٩
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 رمز وثيقة التقرير
عدد 

املشاركني

عدد 
البلدان 

والكيانات 
 البلد الراعي املنظمة الراعية املؤسسة املضيفة عم التمويليالد املمثّلة

 ومكان  عنوان النشاط
 وموعد انعقاده

A/AC.105/884 األكادميية الدولية للمالحة  املعلومات غري متاحة -- ٦٠
 الفضائية

األمم املتحدة واألكادميية 
 الدولية للمالحة الفضائية

حلقة العمل السابعة املشتركة بني  إسبانيا
األمم املتحدة واألكادميية الدولية 

السواتل للمالحة الفضائية حول 
 الصغرية يف خدمة البلدان النامية

 بلنسية، إسبانيا
 ٢٠٠٦ أكتوبر/تشرين األول ٣

A/AC.105/879 مكتب شؤون الفضاء  .وفّرت األمم املتحدة مرافق املؤمتر ١٨ ٥٠
 اخلارجي، التابع لألمانة

األمم املتحدة وحكومة 
الواليات املتحدة 

 األمريكية

دولية املعنية بالنظم اجتماع اللجنة ال األمم املتحدة
 *العاملية لسواتل املالحة

 فيينا
 تشرين ٢ -أكتوبر /تشرين األول ٣٠
 ٢٠٠٦نوفمرب /الثاين

 
نظّم مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، * 

التابع لألمانة هذا االجتماع باعتباره جزءا 
من دعمه لتنفيذ توصيات اليونيسبيس 

 .الثالث

A/AC.105/880 حدة وحكومة قدمت األمم املت ٢١ ٦٥
أوكرانيا دعما ماليا كامال ألجل 

 . مشاركا٢٢

أكادميية الفضاء الوطنية يف 
أوكرانيا واملركز الدويل 

 لقانون الفضاء

األمم املتحدة وحكومة 
 أوكرانيا

حلقة العمل املشتركة بني األمم  أوكرانيا
: املتحدة وأوكرانيا حول قانون الفضاء

 وضعية قانون الفضاء الدويل والوطين"
 "وتطبيقه وتطويره تدرجييا

 كييف
 ٢٠٠٦ نوفمرب/تشرين الثاين ٩-٦

A/AC.105/881 قدمت األمم املتحدة وحكومة  ١٩ ٤٥
جنوب أفريقيا دعما ماليا كامال 

 . مشاركا١٥ألجل 

وزارة النقل يف جنوب 
 أفريقيا

األمم املتحدة وحكومة 
 جنوب أفريقيا

ني األمم الدورة التدريبية املشتركة ب جنوب أفريقيا
املتحدة وجنوب أفريقيا حول البحث 

 واإلنقاذ باالستعانة بالسواتل
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 رمز وثيقة التقرير

عدد 
املشاركني

عدد 
البلدان 

والكيانات 
 البلد الراعي املنظمة الراعية املؤسسة املضيفة عم التمويليالد املمثّلة

 ومكان  عنوان النشاط
 وموعد انعقاده

 كيب تاون، جنوب أفريقيا
 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٤-٢٠

A/AC.105/882 قدمت األمم املتحدة وحكومة اهلند  ٢٥ ١٥٠
دعما ماليا كامال " ناسا"والوكالة 

 . مشاركا٣٠ألجل 

املعهد اهلندي للفيزياء 
 ةالفلكي

األمم املتحدة وحكومة 
اهلند واإلدارة الوطنية 

) ناسا(للمالحة الفضائية 
 يف الواليات املتحدة

حلقة العمل الثانية املشتركة بني األمم  اهلند
املتحدة واإلدارة الوطنية للمالحة 

حول السنة ) ناسا(اجلوية والفضاء 
 ٢٠٠٧الدولية للفيزياء الشمسية لعام 

 وعلوم الفضاء األساسية
 بنغالور، اهلند

 كانون ١ – نوفمرب/تشرين الثاين ٢٧
 ٢٠٠٦ديسمرب /األول

A/AC.105/883 قدمت األمم املتحدة ووكالة الفضاء  ٢٥ ٥٠
األوروبية دعما ماليا كامال ألجل 

 مشاركا؛ ووفّر املشاركون يف ٢٠
 .رعاية الدورة املرافق والنقل احمللي

املركز الوطين الصيين 
، لالستشعار عن بعد

واملركز املشترك بني الصني 
وأوروبا للتدريب والتعاون 
يف ميدان تكنولوجيا النظم 

 العاملية لسواتل املالحة

األمم املتحدة وحكومة 
الصني وإدارة الفضاء 
الوطنية الصينية وهيئة 
آسيا واحمليط اهلادئ 

للتعاون املتعدد األطراف 
يف ميدان التكنولوجيا 
والتطبيقات الفضائية 

 ة الفضاء األوروبيةووكال

الدورة التدريبية املشتركة بني األمم  الصني
املتحدة والصني ووكالة الفضاء 

األوروبية حول استخدام النظم العاملية 
 لسواتل املالحة وتطبيقاا

 بيجني، الصني
 ٢٠٠٦ ديسمرب/كانون األول ٨-٤
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  املرفق الثاين      
جلدول الزمين لالجتماعات ا: برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  

واحللقات الدراسية والندوات والدورات التدريبية وحلقات العمل املزمع 
   ٢٠٠٧تنفيذها يف عام 

 النشاط العنوان املكان والتاريخ األهداف

زيادة وعي متخذي القرارات بشأن استخدام سواتل رصد 
األرض ألغراض رصد البيئة؛ وتبادل وجهات النظر حول 

تكنولوجيا الفضاء؛ وحتديد البنية التحتية آلليات تطبيقات 
التعاون اإلقليمي؛ وإمكانية إعداد املشاريع النموذجية 

 .اإلقليمية

 الرباط
 أبريل/نيسان ٢٧-٢٥

٢٠٠٧ 

حلقة العمل الدولية املشتركة بني األمم 
املتحدة واملغرب ووكالة الفضاء 

األوروبية حول استخدام تكنولوجيا 
 تنمية املستدامةالفضاء ألغراض ال

١ 

التقدمي الستخدام تطبيقات التكنولوجيات الساتلية ألغراض 
الرعاية الصحية، واخلربة العملية يف تشغيل معدات التشخيص 

ألجل تقدمي خدمات الرعاية الصحية عن بعد، وكذلك 
مفهوم التطبيب عن بعد ونظمه، مبا يف ذلك املتطلّبات الالزمة 

 . النائيةإلقامة الصالت باملناطق

 مدينة املكسيك
 ٢٠٠٧ مايو/أيار ٢٩-٢٥

الدورة التدريبية املشتركة بني األمم 
املتحدة واملكسيك ومنظمة الصحة 

للبلدان األمريكية عن استخدام 
التكنولوجيا الساتلية ألغراض الرعاية 

 الصحية عن بعد

٢ 

استكشاف أفضل السبل إلسهام علوم الفضاء األساسية 
 يف التنمية ٢٠٠٧للفيزياء الشمسية لعام والسنة الدولية 

املستدامة وبناء القدرات؛ واستعراض وضعية منح مرافق 
القباب الفلكية االصطناعية واملقارب الفلكية للبلدان النامية، 
ونشر صفائف أجهزة أرضية منخفضة التكلفة على الصعيد 

 .٢٠٠٧العاملي خمصصة للسنة الدولية للفيزياء الشمسية لعام 

 كيوطو
٢٠٠٧ 

حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة 
ووكالة الفضاء األوروبية واإلدارة 

الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء حول 
علوم الفضاء األساسية والسنة الدولية 

 ٢٠٠٧للفيزياء الشمسية لعام 

٣ 

دراسة منافع علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاا بشأن خطة 
 )أ(لقمة العاملي للتنمية املستدامة؛تنفيذ توصيات مؤمتر ا

واستكشاف إمكانيات إعداد مشاريع منوذجية بشأن رصد 
تلوث اهلواء واستخدام الطاقة؛ ومعاجلة املسائل ذات الصلة 

 .بإعداد السياسات العامة

 غراتس، النمسا
 ٢٠٠٧ سبتمرب/أيلول

الندوة املشتركة بني األمم املتحدة 
وبية حول والنمسا ووكالة الفضاء األور

األدوات الفضائية لرصد تلوث اهلواء 
 وإدارة موارد الطاقة

٤ 

استعراض املبادرات يف تطبيق التكنولوجيات الفضائية 
ألغراض التنمية املستدامة يف سبيل حتقيق األمن الغذائي يف 

السعي إىل القضاء على الفقر يف البلدان النامية؛ واستكشاف 
 .ستنادا إىل التعاون الدويلإمكانيات بناء روابط التآزر ا

 حيدرأباد، اهلند
سبتمرب / أيلول٢٢-٢١

٢٠٠٧ 

حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة 
واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية حول 

استخدام تكنولوجيا الفضاء ألغراض 
التنمية املستدامة يف سبيل حتقيق األمن 

 الغذائي

٥ 
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 النشاط العنوان املكان والتاريخ األهداف

ل الصغرى يف كشف استعراض استخدام تكنولوجيات السوات
الظواهر احملتملة اخلطورة والكارثية على سطح الكرة األرضية 

ويف الغالف اجلوي والغالف املتأين والغالف املغنطيسي؛ 
واستكشاف تأثري االضطرابات املنخفضة التردد يف احلقل 

املغنطيسي حول الكرة األرضية على صحة البشر والكائنات 
ائل الطب األحيائي والبيولوجيا يف العضوية احلية؛ ومعاجلة مس

الفضاء اجلوي، واستخدام السواتل الصغرى لتدريس علوم 
 .الفضاء يف رصد البيئة

 موسكو
 ٢٠٠٧ سبتمرب/أيلول ٧-٣

حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة 
واالحتاد الروسي ووكالة الفضاء 

األوروبية حول استخدام تكنولوجيات 
رصد البيئة السواتل الصغرى ألغراض 

 وتأثري الظواهر البيئية يف الصحة البشرية

٦ 

بناء القدرات بشأن قانون الفضاء، وخصوصا بالرجوع إىل 
 .معاهدات األمم املتحدة ومبادئها اخلاصة بقانون الفضاء

 غرب آسيا/مشال أفريقيا
 ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين

حلقة عمل األمم املتحدة حول قانون 
 الفضاء

٧ 

وعي لدى املديرين ومتخذي القرارات املعنيني بشأن زيادة ال
استخدام التكنولوجيات الفضائية ألجل معاجلة مسائل بيئية 

مثل إدارة األحراج واألمن البيئي والوقاية من األخطار 
 .الطبيعية والتخفيف منها

 هانوي
 نوفمرب/ تشرين الثاين٩-٥

٢٠٠٧ 

حلقة العمل املشتركة بني األمم 
نام ووكالة الفضاء املتحدة وفييت 

األوروبية حول إدارة األحراج ومحاية 
 البيئة

٨ 

التباحث يف استخدام تطبيقات تكنولوجيات الفضاء يف 
التنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية؛ وإعداد دراسات حاالت 

 .باستخدام االستشعار عن بعد لصاحل البلدان اآلندية

 مندوزا، األرجنتني
 /تشرين الثاين ٣٠-٢٦

 ٢٠٠٧ نوفمرب

حلقة العمل املشتركة بني األمم 
املتحدة واألرجنتني ووكالة الفضاء 
األوروبية حول التنمية املستدامة يف 

مناطق اجلبال لصاحل البلدان يف املنطقة 
 اآلندية

٩ 

توفري منتدى لتعزيز التشارك يف املعرفة، ويئة جمتمعات حملية 
ات القائمة حاليا قادرة على هذه املمارسة، وتدعيم الشبك

 .ألجل إدارة الكوارث

 اخلرطوم
٢٠٠٧ 

حلقة عمل األمم املتحدة اإلقليمية 
األوىل حول برنامج األمم املتحدة 

للمعلومات الفضائية من أجل إدارة 
الكوارث واالستجابة يف حاالت 

 )سبايدر(الطوارئ 

١٠ 

 
منشــورات  (٢٠٠٢ســبتمرب / أيلـول ٤ –أغســطس / آب٢٦، جـنوب أفريقــيا،  تقريـر مؤمتــر القمـة العــاملي للتنمــية املسـتدامة، جوهانســبورغ    )أ(

 .، املرفق٢، الفصل األول، القرار )، والتصويبA.03.II.A.1األمم املتحدة، رقم املبيع 
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  املرفق الثالث    
 املراكز االقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة   

 ت الدراسات العليا اجلدول الزمين لدورا: إىل األمم املتحدة
   ٢٠٠٨-٢٠٠٦ملدة تسعة أشهر لكل منها، للفترة 

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

الدورة العاشرة للدراسات العليا يف جمايل 
 االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية

 ي لالستشعار عن بعداملعهد اهلند
 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 
 االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية

 ستشعار عن بعداملعهد اهلندي لال
 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 

الدورة اخلامسة للدراسات العليا يف علوم الفضاء 
 والغالف اجلوي

  الفيزيائيةخمترب البحوث
 أمحدآباد، اهلند

٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

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

 السنة  املكان النشاط
جمايل الدورة الرابعة للدراسات العليا يف 

  عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافيةاالستشعار
 املدرسة احملمدية للمهندسني،

امعة حممد اخلامس، أجدال، ج
 الرباط

٢٠٠٦-٢٠٠٥ 

الدورة اخلامسة للدراسات العليا يف جمايل 
 االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية

 املدرسة احملمدية للمهندسني،
جامعة حممد اخلامس، أجدال، 

 الرباط

٢٠٠٧-٢٠٠٦ 

الدورة الثالثة للدراسات العليا يف جمال االتصاالت 
 الساتلية

 املدرسة احملمدية للمهندسني،
جامعة حممد اخلامس، أجدال، 

 الرباط

٢٠٠٨-٢٠٠٧ 

الدورة الثالثة للدراسات العليا يف جمايل استخدام 
 السواتل يف األرصاد اجلوية واملناخ العاملي

 املدرسة احملمدية للمهندسني،
جامعة حممد اخلامس، أجدال، 

 الرباط

٢٠٠٨-٢٠٠٧ 
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   االنكليزية      باللغة  -ي األفريقي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء                     املركز االقليم      -٣ 
 السنة  املكان النشاط

جمايل الدورة اخلامسة للدراسات العليا يف 
  عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافيةاالستشعار

 ،جامعة أوبافيمي أوولوو
 آيل إيفه، نيجرييا

٢٠٠٦ 

 دورات للدراسات العليا يف جماالت االستشعار
عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية، واستخدام 

السواتل يف األرصاد اجلوية بواسطة السواتل 
واملناخ العاملي، واالتصاالت الساتلية، وعلوم 

 الفضاء والغالف اجلوي

 ،جامعة أوبافيمي أوولوو
 آيل إيفه، نيجرييا

٢٠٠٧ 

  
   كا الالتينية والكاريبـياملركز االقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف أمري -٤ 

 السنة  املكان النشاط
عليا يف جمايل الدراســات اخلامسة للدورة ال

  عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافيةاالستشعار
املعهد الوطين لبحوث الفضاء، 
سان خوسيه دوس كامبوس، 

 الربازيل 

٢٠٠٨-٢٠٠٧ 

الدورة األوىل للدراسات العليا يف جمال االتصاالت 
 تليةالسا

املعهد الوطين لبحوث الفضاء، 
سان خوسيه دوس كامبوس، 

 الربازيل 

٢٠٠٨-٢٠٠٧ 

الدورة األوىل للدراسات العليا يف جمايل األرصاد 
 اجلوية بواسطة السواتل واملناخ العاملي

املعهد الوطين لبحوث الفضاء، 
سان خوسيه دوس كامبوس، 

 الربازيل 

٢٠٠٨-٢٠٠٧ 

لعليا يف جمال علوم الدورة األوىل للدراسات ا
 الفضاء والغالف اجلوي

املعهد الوطين لبحوث الفضاء، 
سان خوسيه دوس كامبوس، 

 الربازيل 

٢٠٠٨-٢٠٠٧ 

الدورة الثانية للدراسات العليا يف جمايل االستشعار 
 عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية

املعهد الوطين للفيزياء الفلكية 
والبصريات واإللكترونيات 

 ينتال، املكسيكتونانتز

٢٠٠٨-٢٠٠٧ 

الدورة األوىل للدراسات العليا يف جمال االتصاالت 
 الساتلية

املعهد الوطين للفيزياء الفلكية 
والبصريات واإللكترونيات 

 تونانتزينتال، املكسيك

٢٠٠٨-٢٠٠٧ 
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