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    مةمقّد  -أوال  
استعرضت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف   - ١

، أنشطة برنامج األمم ٢٠٠٨سلمية، يف دورهتا اخلامسة واألربعني، يف عام األغراض ال
 قد ٢٠٠٧والحظت اللجنة الفرعية أن أنشطة الربنامج لعام . املتحدة للتطبيقات الفضائية

وبناًء على توصية اللجنة، أّيدت اجلمعية العامة أنشطة الربنامج لعام . أُجنزت على حنو ُمرضٍ
وقّدمت اللجنة الفرعية . ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٥ املؤرخ ٦٣/٩٠ يف قرارها ٢٠٠٩

، بغية احلصول على ٢٠٠٩إىل اللجنة توصية بشأن األنشطة املقررة يف اجلدول الزمين لعام 
ومن املزمع تنفيذ مجيع األنشطة . موافقتها، وأحاطت علماً بأنشطة الربنامج األخرى

ملتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي باعتبارها جزءاً من توصيات مؤمتر األمم ا
 )١(ذات الصلة بالتطبيقات الفضائية،) اليونيسبيس الثالث(واستخدامه يف األغراض السلمية 

املقـّدم إلـى اللجنـة ) A/AC.105/900(حسبما اقُترح يف تقرير خبري التطبيقات الفضائيـة 
وترد يف املرفقني . ٢٠٠٨مسة واألربعني، فـي عــام الفرعيـة العلميـة والتقنيـة فـي دورهتـا اخلا

 واألنشطة ٢٠٠٨األول والثاين معلومات عن األنشطة املضطلع هبا يف إطار الربنامج يف عام 
  .٢٠٠٩املقّرر تنفيذها حسب اجلدول الزمين يف عام 

    
    برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائيةإىل الوالية املسَندة   -ثانيا  

ديسمرب / كانون األول١٠ املؤرخ ٣٧/٩٠عت اجلمعية العامة، يف قرارها وسَّ  - ٢
برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية لكي تشمل، على وجه إىل ، الوالية املسندة ١٩٨٢

  :اخلصوص، العناصر التالية
  تشجيع زيادة تبادل اخلربات احلقيقية اليت هلا تطبيقات حمّددة؛  )أ(  
 من التعاون يف علوم وتكنولوجيا الفضاء بني البلدان املتقدمة تشجيع املزيد  )ب(  

  والبلدان النامية وكذلك فيما بني البلدان النامية؛
استحداث برنامج زماالت دراسية لتدريب التكنولوجيني الفضائيني   )ج(  

  واختصاصيي التطبيقات الفضائية تدريبا متعّمقا؛

                                                                 
كشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستانظر  (1) 

  ).A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩يوليه / متوز٣٠‐١٩فيينا، 
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الفضائية املتقّدمة والتطورات تنظيم حلقات دراسية بشأن التطبيقات   )د(  
اجلديدة يف النُّظم، لصاحل مديري وقادة أنشطة تطوير التطبيقات والتكنولوجيات الفضائية، 

  وكذلك تنظيم حلقات دراسية للمستعِملني يف تطبيقات حمّددة؛
حفز منو ُنوى مراكز حملية وقاعدة تكنولوجية مستقلة ذاتيا، بالتعاون مع   )ه(  

أو الدول األعضاء يف األمم املتحدة أو األعضاء يف /مم املتحدة وسائر مؤسسات األ
  الوكاالت املتخصصة؛

  نشر املعلومات عن التكنولوجيا والتطبيقات اجلديدة واملتقّدمة؛  )و(  
توفري خدمات املشورة التقنية أو اختاذ ترتيبات لتوفريها بشأن مشاريع   )ز(  

  . األعضاء أو أّي وكالة من الوكاالت املتخصصةالتطبيقات الفضائية، بناًء على طلب الدول
أكتوبر / تشرين األول٢٠ املؤرخ ٥٩/٢وقد أّيدت اجلمعية العامة، يف قرارها   - ٣

، خطة العمل اليت اقترحتها جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية من ٢٠٠٤
، )A/59/174من الوثيقة باء - الباب سادساً(أجل تنفيذ توصيات مؤمتر اليونيسبيس الثالث 

وحثّت مجيع احلكومات وهيئات منظومة األمم املتحدة وكذلك اهليئات احلكومية الدولية 
واهليئات غري احلكومية اليت تقوم بأنشطة ذات صلة بالفضاء على االضطالع خبطة العمل، 

ثالث، على سبيل األولوية، من أجل املضّي قُدماً يف تنفيذ توصيات مؤمتر اليونيسبيس ال
  )٢(".إعالن فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية: األلفية الفضائية"وخصوصا قراره املعنون 

    
    توّجه الربنامج  -ثالثا  

يهدف برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية إىل العمل، من خالل التعاون   - ٤
ائية ألغراض التنمية الدويل، على مواصلة الترويج الستخدام التكنولوجيات والبيانات الفض

االقتصادية واالجتماعية املستدامة يف البلدان النامية، عن طريق زيادة وعي مّتخذي القرارات 
بفعالية التكلفة واملنافع اإلضافية اليت ميكن اكتساهبا؛ وإنشاء أو تعزيز قدرة البلدان النامية 

مية إىل نشر الوعي باملنافع على استخدام تكنولوجيا الفضاء؛ وتعزيز األنشطة اخلارجية الرا
  .املكتسبة

وتتمثل استراتيجية الربنامج العامة يف التركيز على جماالت خمتارة ذات أمهية حامسة   - ٥
للبلدان النامية، ووضع أهداف ميكن حتقيقها والعمل على إجنازها يف غضون فترة تتراوح بني 

                                                                 
  .١املرجع نفسه، الفصل األول، القرار  (2) 
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جماالت الربنامج ذات األولوية و. سنتني ومخس سنوات، وتستند إىل نتائج األنشطة السابقة
هذه، حسبما الحظت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف دورهتا 

االتصاالت الساتلية اخلاصة ) ب(إدارة الكوارث؛ ) أ: ( هي كما يلي)٣(السابعة واألربعني،
مبا يف ذلك الوقاية رصد البيئة ومحايتهـا، ) ج(بتطبيقات التعليم عن ُبعد والتطبيـب عن ُبعد؛ 

تطوير القدرات يف جمال استخدام ) ه(إدارة املـوارد الطبيعيـة؛ ) د(من األمراض املُعدية؛ 
التعليم وبناء القدرات، مبا يف ذلك البحوث ) و(النظم العاملية لسواتل املالحة وحتديد املواقع؛ 

  .قانون الفضاء) ز(يف جماالت علوم الفضاء األساسية؛ 
وّجهات الربنامج األخرى املنافع اجلانبية لتكنولوجيا الفضاء، وتعزيز وتتضمن ت  - ٦

مشاركة الشباب يف األنشطة الفضائية، وتطبيقات السواتل الصغرية، وتشجيع مشاركة 
  .الصناعات اخلاصة يف أنشطة الربنامج

، توصيات مؤمتر ٢٠٠١وحّددت اللجنة، يف دورهتا الرابعة واألربعني، يف عام   - ٧
بيس الثالث ذات األولوية العليا؛ ونّوهت بأن دوالً أعضاء مهتّمة قد عرضت تويل اليونيس

واتفقت اللجنة على إنشاء أفرقة عمل لتنفيذ . القيادة فيما يتعلق بتنفيذ بعض تلك التوصيات
 وقد وفّرت أنشطة الربنامج )٤(.تلك التوصيات بقيادة طوعية تتوالّها الدول األعضاء املهتمة

  .قة العمل هذه قدر اإلمكانالدعم ألفر
  :وتركز أنشطة الربنامج على ما يلي  - ٨

توفري الدعم للتعليم والتدريب من أجل بناء القدرات يف البلدان النامية، من   )أ(  
  خالل املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتِسبة إىل األمم املتحدة؛

 حول التطبيقات الفضائية املتقّدمة، تنظيم حلقات عمل وحلقات دراسية  )ب(  
  وبرامج تدريبية قصرية األمد ومتوسطة األمد؛

تعزيز برناجمه اخلاص بالزماالت الدراسية الطويلة األمد حبيث يشمل توفري   )ج(  
  الدعم لتنفيذ مشاريع منوذجية؛

  تشجيع مشاركة الشباب يف األنشطة الفضائية؛  )د(  

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

  .٦٦، الفقرة )Corr.2و
  ، )Corr.1 وA/56/20( والتصويب ٢٠الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم املرجع نفسه،  (4) 

  .٥٥-٥٠الفقرات 
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ذجية كمتابعٍة ألنشطة الربنامج يف اجملاالت دعم أو استهالل مشاريع منو  )ه(  
  ذات األولوية يف اهتمام الدول األعضاء؛

تقدمي خدمات املشورة التقنية، عند الطلب، إىل الدول األعضاء، واهليئات   )و(  
والوكاالت املتخصصة ضمن منظومة األمم املتحدة، واملنظمات الوطنية والدولية ذات الصلة 

  هبذا امليدان؛
  .سني سبل الوصول إىل البيانات واملعلومات األخرى ذات الصلة بالفضاءحت  )ز(  

    
      أنشطة الربنامج  -رابعا  

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

 بأنه ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٥ املؤرخ ٦٣/٩٠رارها أقرت اجلمعية العامة يف ق  - ٩
 املركزين فإن ١٩٩٥ديسمرب / كانون األول٦ املؤرخ ٥٠/٢٧ من قرارها ٣٠وفقا للفقرة 

نكليزية، إلني األفريقيني لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، باللغتني الفرنسية واإلقليميا
 لتدريس علوم وتكنولوجيا إلقليميك املركز االواقعني يف املغرب ونيجرييا على التوايل، وكذل

الفضاء يف أمريكا الالتينية والكاريـيب الواقع يف الربازيل واملكسيك، قد دخلت يف اتفاق 
انتساب مع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة العامة وأهنا واصلت براجمها 

ة تقدمي التقارير عن إلقليميراكز اتواصل املأن واتفقت اجلمعية على . ٢٠٠٨التعليمية يف عام 
  .أنشطتها إىل اللجنة سنويا

وتعقد جمالس اإلدارة، وهي اهليئات العامة لتقرير السياسات يف مجيع املراكز   - ١٠
  .اإلقليمية، اجتماعات منتظمة

وكان املكتب قد دعا مجيع املراكز اإلقليمية إىل تقدمي تقارير عن أنشطتها التعليمية   -١١
وتتاح تقارير وعروض عن أنشطة املراكز اإلقليمية . يلها وعن آخر التطورات يف عملهاوحالة تشغ

ويتاح . http://www.unoosa.org/oosa/en/SAP/centres/index.htmlعلى املوقع الشبكي للمكتب 
املراكز : بناء القدرات يف جمال علوم وتكنولوجيا الفضاء"ملخص هلذه التقارير يف الوثيقة املعنونة 

). ST/SPACE/41" (اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة
 يقوم املكتب حبملة توعية سنوية إلذكاء وعي الدول األعضاء ومكاتب واستنادا إىل تلك التقارير،

  .برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بأنشطة املراكز
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يمية هو تطوير القدرة احمللية، من خالل التعليم زال اهلدف العام للمراكز اإلقل وما  - ١٢
املتعمق، فيما يتعلق بالبحوث والتطبيقات يف جماالت االستشعار عن بعد ونظم املعلومات 
اجلغرافية، واألرصاد اجلوية الساتلية واملناخ العاملي، واالتصاالت الساتلية، وعلوم الفضاء 

ية هلذه التخصصات األربعة خالل وقد اسُتحدثت املناهج الدراس. والغالف اجلوي
وجيري حاليا إعداد منهجني دراسيني منوذجيني . اجتماعات خرباء ُعقدت يف إطار الربنامج

  .حتت رعاية األمم املتحدة يف جمال الشبكات العاملية لسواتل املالحة وقانون الفضاء
ل املراكز اإلقليمية وترد يف املرفق الثالث من هذا التقرير املالمح الرئيسية ألنشطة ك  - ١٣

  .اليت حظيت بالدعم يف إطار الربنامج
وعقدت اللجنة الدولية املعنية بالشبكات العاملية لسواتل املالحة اجتماعها الثالث يف   - ١٤

ديسمرب / كانون األول١٢ إىل ٨باسادينا، كاليفورنيا، الواليات املتحدة األمريكية، من 
العامة هلذا االجتماع أن تضطلع املراكز اإلقليمية رت اللجنة خالل اجللسة وقد قّر. ٢٠٠٨

  .بدور مراكز املعلومات التابعة للّجنة
عمال التمهيدية لعقد اجتماع خرباء األمم املتحدة الرابع بشأن ألويقوم املكتب با  - ١٥

 ُتبذل جهود يفوسوف . ٢٠١٠ة لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء عام إلقليمياملراكز ا
  .استعراض املناهج الدراسية القائمة وحتديثها وتوسيعهان أجل ماالجتماع ذلك 
وأعد مركز تدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ وثيقة شاملة   - ١٦

املنعقد جمللس إدارته  يف االجتماع الثالث عشر نوقشتعن تقييم األداء واستشراف املستقبل 
اح هذه الوثيقة جلميع املراكز اإلقليمية لتدريس وسوف تت. ٢٠٠٨نوفمرب /يف تشرين الثاين

  . علوم وتكنولوجيا الفضاء املنتِسبة إىل األمم املتحدة
    

    برامج الزماالت الدراسية للتدريب  -٢  
، استهلّت حكومة إيطاليا، من خالل معهد البوليتكنيك يف تورينو ٢٠٠٤يف عام   - ١٧

ون مع معهد غاليليو فّرياريس الوطين للتقنيات ومعهد ماريو بويالّ للدراسات العليا، وبالتعا
 شهرا للدراسات العليا عن ١٢الكهربائية، عرضا بتقدمي زماالت دراسية مدة كل منها 

الشبكات العاملية لسواتل املالحة والتطبيقات املتصلة هبا لصاحل املتخصصني من البلدان 
 /الزمالة الدراسية دراساهتا يف أيلولوقد بدأت الدفعة اخلامسة من الدارسني لربنامج . النامية

واشترك مكتب شؤون الفضاء اخلارجي مع املنظمات الراعية يف اختيار . ٢٠٠٨سبتمرب 
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أربعة ممثلني ملنظمات حكومية ومؤسسات حبثية وأكادميية من باكستان ومصر ومنغوليا 
  .للحصول على زماالت دراسية يف معهد البوليتكنيك يف تورينو، إيطاليا

، اشترك الربنامج مع جلنة األنشطة الفضائية يف األرجنتني يف إنشاء ٢٠٠٧ويف عام   - ١٨
برنامج الزماالت الدراسية املشترك بني األمم املتحدة واألرجنتني للتدريب املتقدم يف جمال 

 أسابيع ينظمها معهد ماريو ٦إيكولوجيا االنتشار الوبائي، وهو دورة تدريبية سنوية تستغرق 
وقد أُنشئ الربنامج كمتابعة . لدراسات الفضائية العليا الواقع يف قرطبة، األرجنتنيغولتيش ل

حللقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية واألرجنتني حول استخدام 
تكنولوجيا الفضاء يف جمال الصحة البشرية لصاحل بلدان أمريكا الالتينية، اليت ُعقدت يف 

، ودعماً لفريق العمل املعين بالصحة العمومية التابع للجنة استخدام ٢٠٠٥ يف عام األرجنتني
 ٢٠٠٧ هيوني/وقد ُعقدت الدورة األوىل يف حزيران. الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

ووفّر الربنامج الدعم ملشاركني من كوبا . ٢٠٠٨أكتوبر /والدورة الثانية يف تشرين األول
  .اي وبريو وباراغوإكوادورو
    

  تشجيع استخدام التكنولوجيات واملعلومات الفضائية وتيسري سبل   - باء  
    الوصول إليها

    تطبيقات تكنولوجيا الفضاء املتكاملة  -١  
 املؤمتر الدويل ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٦ إىل ١٢ُعقد يف الرياض يف الفترة من   - ١٩

 ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم املشترك بني األمم املتحدة واململكة العربية السعودية
وقد اشترك يف تنظيم املؤمتر مدينة . والثقافة حول استخدام تكنولوجيا الفضاء يف إدارة املياه

امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية واألمانة العامة جلائزة األمري سلطان بن عبد العزيز العاملية 
قات تكنولوجيات الفضاء اليت توفّر حلوال فعالة ويف املؤمتر، درس املشاركون تطبي. للمياه

صالحها، واليت تسهم كذلك يف إالتكلفة أو معلومات أساسية إلدارة موارد املياه ومحايتها و
التخفيف من حدة حاالت الطوارئ املتصلة باملياه عن طريق توفري مياه شرب مأمونة 

  .ملؤمتر مشاريع متابعة مقترحةوناقشت ثالثة أفرقة عمل أنشئت خالل ا. ومكافحة التصّحر
 حلقة العمل ٢٠٠٨ هيولي/ متوز١١ إىل ٧وُعقدت يف جاكارتا يف الفترة من   - ٢٠

ندونيسيا حول تطبيقات تكنولوجيا الفضاء املتكاملة إاإلقليمية املشتركة بني األمم املتحدة و
وقد قام بتنظيم . كوارثيف إدارة املوارد املائية ومحاية البيئة والتخفيف من القابلية للتعرض لل

حلقة العمل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي وشارك يف رعايتها واستضافها املعهد الوطين 
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ويف حلقة العمل، جرى التصدي للمبادرات الدولية واإلقليمية . للمالحة اجلوية والفضاء
الفضاء يف  موارد املياه واستخدام تكنولوجيات دارةوبناء القدرات يف اجملاالت املواضيعية إل

وقد متخضت دورات . حاالت الطوارئ املتصلة بالبيئة واألخطار الطبيعية والتغّير املناخي
  . مناقشة األفرقة العاملة عن حتديد إجراءات ملشاريع املتابعة

 حلقة العمل ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٥ إىل ١وُعقدت يف نريويب يف الفترة من   - ٢١
 املتحدة وكينيا ووكالة الفضاء األوروبية حول استخدام اإلقليمية املشتركة بني األمم

تطبيقات تكنولوجيا الفضاء املتكاملة يف رصد أثر تغّير املناخ على التنمية الزراعية واألمن 
 مسح املوارد إدارةوقد اشترك يف تنظيم احللقة دائرة األرصاد اجلوية الكينية و. الغذائي

ون مع مركز التنبؤ باملناخ وتطبيقاته التابع للهيئة واالستشعار عن ُبعد يف كينيا بالتعا
وقد .  لرسم خرائط املوارد ألغراض التنميةإلقليمياحلكومية الدولية املعنية بالتنمية واملركز ا

مت التصدي يف حلقة العمل للتنبؤ بالكوارث املتصلة باملناخ واألخطار البيئية ورصدها 
لغذائي اإلقليمي مثل التنمية الزراعية املستدامة نذار املبكر هبا، ولتحسني األمن اواإل

ضت دورات مناقشة األفرقة العاملة عن وقد متّخ. واستخدام األرض وتغّير الغطاء األرضي
  .حتديد إجراءات ملشاريع املتابعة

    
    الشبكات العاملية لسواتل املالحة واللجنة الدولية املعنية بالشبكات العاملية لسواتل املالحة  -٢  

وقد . ٢٠٠٥نشئت اللجنة الدولية املعنية بالشبكات العاملية لسواتل املالحة يف عام أُ  - ٢٢
 وعقدت اجتماعها الثاين يف ٢٠٠٦نوفمرب /عقدت أول اجتماعاهتا يف فيينا يف تشرين الثاين

 والثالث يف باسادينا، كاليفورنيا، الواليات املتحدة، ٢٠٠٧سبتمرب /بنغالور، اهلند، يف أيلول
ويف إطار خطة عمل اللجنة، اضطلع مكتب شؤون . ٢٠٠٨ديسمرب /كانون األوليف 

دورة عن عواصف الغالف املتأين واآلثار اجلوية ) أ: (الفضاء اخلارجي باألنشطة التالية
 خالل الندوة الدولية الثانية عشرة حول الفلكيات اجلوية ٢٠٠٨مايو /الفضائية يف أيار

 اشترك يف ٢٠٠٨مايو / أيار٢٤ إىل ١٨يون، اليونان، من االستوائية املعقودة يف هرياكل
تنظيمها مع مركز تدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ، والواليات 

والدورة التدريبية ) ب(املتحدة، واللجنة الدولية املعنية بالشبكات العاملية لسواتل املالحة؛ 
 املستندة إىل حتديد املواقع املنعقدة يف أمحد آباد، الدولية حول املالحة الساتلية واخلدمات

واجتماع خرباء ) ج(؛ ٢٠٠٨يوليه / متوز١٨يونيه إىل / حزيران١٨اهلند، يف الفترة من 
اللجنة الدولية املعنية بالشبكات العاملية لسواتل املالحة حول نظم وخدمات الشبكات العاملية 
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ل اجلمعية العلمية السابعة والثالثني للجنة  خال٢٠٠٨يوليه / متوز١٥لسواتل املالحة يف 
  .٢٠٠٨يوليه / متوز٢٠ إىل ١٣أحباث الفضاء املنعقدة يف مونتريال، كندا، يف الفترة من 

 ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٧ إىل ٢٣وُعقدت يف ميديني، كولومبيا، يف الفترة من   - ٢٣
ملتحدة األمريكية حول حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة وكولومبيا والواليات ا

وقد اشترك يف تنظيم حلقة العمل مكتب نائب . تطبيقات الشبكات العاملية لسواتل املالحة
وجرى التصدي يف . رئيس كولومبيا وفريق املالحة الساتلية التابع للجنة الفضاء الكولومبية

راعة الدقيقة حلقة العمل الستخدام تطبيقات الشبكات العاملية لسواتل املالحة ألغراض الز
واألمن الغذائي والتغّير املناخي واستخدام األرض واحلراجة والزراعة والرعاية الصحية عن 

ودرس املشاركون يف حلقة العمل أيضا املبادئ الوظيفية لشبكات . لكتروينبعد والتعلم اإل
  ة وأنشأ املشاركون ستة أفرقة عاملة ملواصل. سواتل املالحة وأساسيات النظم املرجعية

  . أنشطة املتابعة
    

    عن ُبعدالرعاية الصحية عن بعد والتعلم   -٣  
 حلقة العمل املشتركة ٢٠٠٨مايو / أيار٩ إىل ٥ُعقدت يف واغادوغو يف الفترة من   - ٢٤

بني األمم املتحدة وبوركينا فاسو ومنظمة الصحة العاملية ووكالة الفضاء األوروبية واملركز 
ل استخدام تكنولوجيا الفضاء يف الرعاية الصحية عن ُبعد الوطين للدراسات الفضائية حو

 الصحة يف بوركينا فاسو بالتعاون مع  العمل وزارةُ حلقةَتوقد استضاف. لصاحل أفريقيا
وزارة اخلارجية ووزارة الربيد وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت ووزارة البيئة واملياه 

ويف حلقة العمل، درس . لعلمي يف هذا البلدووزارة التعليم الثانوي والعايل والبحث ا
  قضايا ومشاغلَوااملشاركون املمارسات الراهنة للرعاية الصحية عن بعد يف أفريقيا وناقش

 تتعلق بتطوير الراعية الصحية عن بعد يف املنطقة، وذلك بغية إنشاء شبكة لدعم فريق اوُنهًج
. ام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلميةالعمل املعين بالصحة العمومية التابع للجنة استخد

  . إجراء ومشروعا١١وقد متخضت دورات مناقشة األفرقة العاملة عن حتديد 
 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٤ إىل ٢١وُعقدت يف لوكنو، اهلند، يف الفترة من   - ٢٥

ة حول حلقة العمل اإلقليمية املشتركة بني األمم املتحدة واهلند ووكالة الفضاء األوروبي
استخدام تكنولوجيا الفضاء يف دراسة االنتشار الوبائي عن بعد لصاحل منطقة آسيا واحمليط 

. وقد شاركت املؤسسة اهلندية ألحباث الفضاء يف تنظيم حلقة العمل واستضافتها. اهلادئ
وركزت حلقة العمل على استخدام تكنولوجيا الفضاء ملراقبة الصحة العمومية وتوفري الرعاية 

واستهل املشاركون إجراءات ملواصلة مشاريع مستقبلية . حية بشأن األمراض املداريةالص
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مجع وبناء القدرات والتدريب والتعليم؛ ونظم الرعاية الصحية املتنقلة؛ :  اجملاالت التاليةبشأن
وناقش املشاركون يف حلقة العمل أيضا دعم أنشطة فريق العمل . البيانات وحفظها وتقامسها

  .الصحة العموميةباملعين 
    

    التطبيقات الفضائية ألغراض التنمية املستدامة  -٤  
 الندوة ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٢ إىل ٩ُعقدت يف غراتس، النمسا، يف الفترة من   - ٢٦

اخلامسة عشرة املشتركة بني األمم املتحدة والنمسا ووكالة الفضاء األوروبية حول األدوات 
وقد اشترك يف رعاية الندوة . جلوي والغطاء األرضيواحللول الفضائية لرصد الغالف ا

مكتب شؤون الفضاء اخلارجي ووزارة الشؤون األوروبية والدولية يف النمسا ووزارة النقل 
واالبتكار والتكنولوجيا يف النمسا ومقاطعة شتايرمارك ومدينة غراتس ووكالة الفضاء 

 ودعمهم فيما يتعلق باستحداث وكان اهلدف من املؤمتر هو متكني املشاركني. األوروبية
التابعة ) ناسا( الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء دارةووفّر خرباء من اإل. املشاريع وتنفيذها

وكانت هذه الندوة هي اخلامسة . للواليات املتحدة تدريبا عمليا على رصد الغالف اجلوي
وقد ُعقدت دورة . ١٩٩٤عشرة يف سلسلة الندوات السنوية املعقودة يف غراتس منذ عام 

  . هذه السلسة من الندواتإطارقت حىت اآلن يف جنازات اليت حتقّاإلخاصة لالحتفال ب
  وُعقدت يف غالسغو، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، يف   - ٢٧
 حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة واالحتاد الدويل ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٧ و٢٦
حة الفضائية حول استخدام تكنولوجيا الفضاء لدعم هنج متكامل يف معاجلة األخطار للمال

وجرت . البيئية احملتملة، وذلك باالقتران مع املؤمتر الدويل للمالحة الفضائية التاسع واخلمسني
مناقشة جمموعة عريضة من التكنولوجيات واخلدمات وموارد املعلومات املتصلة بالفضاء 

وُعقدت مائدة مستديرة حول برامج إدارة .  إدارة األخطار يف حلقة العملاملتاحة لدعم
األخطار يف البلدان النامية قُدمت نتائجها يف اجللسة العامة للمؤمتر الدويل للمالحة الفضائية 

 تشرين ١واملنعقدة يف "  األخطار الطبيعيةدارةدعم تكنولوجيا الفضاء إل"املعنونة 
  .٢٠٠٨أكتوبر /األول

    
    تطبيقات تكنولوجيا السواتل الصغرية والنانوية   -٥  

واصل الربنامج تعاونه مع األكادميية الدولية للمالحة الفضائية حيث نظّم معها حلقة   - ٢٨
العمل املشتركة بني األمم املتحدة واألكادميية الدولية للمالحة الفضائية حول السواتل 

 / أيلول٣٠ت يف غالسغو، اململكة املتحدة، يف الصغرية يف خدمة البلدان النامية اليت انعقد
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ويف حلقة العمل، .  يف إطار املؤمتر الدويل للمالحة الفضائية التاسع واخلمسني٢٠٠٨سبتمرب 
جرت مناقشة برامج السواتل الصغرية وفاعلية السواتل الصغرية وتوفريها للتكاليف واألنشطة 

  .يةالتعليمية والتدريبية يف جامعات البلدان النام
    

    زيادة الوعي باملواضيع املستندة إىل املعارف  - جيم  
    علوم الفضاء األساسية  -١  

بالتعاون مع ناسا ووكالة الفضاء األوروبية والوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء   - ٢٩
، عقد الربنامج حلقات عمل يف ٢٠٠٧اجلوي وأمانة السنة الدولية للفيزياء الشمسية 

 ٢٠٠٧ واليابان يف عام ٢٠٠٦ واهلند يف عام ٢٠٠٥ملتحدة يف عام  العربية ااإلمارات
وقد دّعم املشاركون يف حلقات العمل هذه تنفيذ خطة عمل . ٢٠٠٨وبلغاريا يف عام 

) أ: (اللجنة اليت تدوم أربع سنوات وركّزوا مداوالهتم على مشروعي متابعة طويلي األجل
تربعت اليابان من أجلها للبلدان النامية مشاريع فلكية يف جمال علوم الفضاء األساسية 

الوثيقة (ومبعدات للقباب الفلكية ) ، املرفق الثالثA/AC.105/902الوثيقة (مبقاريب فلكية 
A/AC.105/902ونشر صفائف أجهزة خاصة بالسنة الدولية للفيزياء ) ب (؛)، املرفق الرابع

وقد أّدى . والغالف الشمسيالشمسية لقياس ظواهر الغالف املتأين والغالف املغنطيسي 
  صفائفتشغيل صفائف األجهزة العاملية إىل إقامة شراكات بني اجلهات اليت قامت بتوفري

األجهزة والبلدان املضيفة اليت وفّرت القوى البشرية واملرافق والدعم التشغيلي من أجل 
بيل متابعة وعلى س. احلصول على البيانات باستخدام هذه األجهزة، عادة يف جامعة حملية

، سيدعم مكتب شؤون الفضاء اخلارجي السنة ٢٠٠٧السنة الدولية للفيزياء الشمسية 
  . مركز تنظيميبالقيام بدور، ٢٠٠٩الدولية لعلم الفلك 

ووفّر الربنامج مساعدة استشارية ودعما ماليا للجمعية العلمية السابعة والثالثني   - ٣٠
هبا، اليت انعقدت يف مونتريال، كندا، يف الفترة من للجنة أحباث الفضاء واملناسبات املرتبطة 

ومتثلت األنشطة الرئيسية يف تنظيم اجتمع خرباء اللجنة . ٢٠٠٨يوليه / متوز٢٠ إىل ١٣
الدولية املعنية بالشبكات العاملية لسواتل املالحة حول الشبكات العاملية لسواتل املالحة 

  .جيات النجاح يف بناء القدراتوخدماهتا واملشاركة يف تنظيم دورة عن استراتي
    

    قانون الفضاء  -٢  
عداد حلقة عمل األمم إيف إطار الربنامج، يقوم مكتب شؤون الفضاء اخلارجي ب  - ٣١

املتحدة السادسة حول قانون الفضاء املقرر عقدها يف بانكوك خالل النصف األول من عام 
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الة تطوير اإلعالميات عداد حلقة العمل مبشاركة حكومة تايلند ووكإوجيري . ٢٠٠٩
اجلغرافية والتكنولوجيا الفضائية التابعة هلا ووكالة الفضاء األوروبية، بالتعاون مع اجلمعية 

  .اآلسيوية للقانون الدويل
    

    التوعية التثقيفية للشباب  -٣  
يف سبيل دعم الربنامج، أكمل اجمللس االستشاري جليل الفضاء اجلولة الثانية من   - ٣٢

 اخلاصة مبشروع لتحديد ما هي رؤية الشباب بالنسبة الستكشاف الفضاء االستقصاءات
وأجرى الفريق العامل املعين باألجسام القريبة من . على مدى السنوات اخلمسني املقبلة
قُدمت "  منظور الشباب- األجسام القريبة من األرض "األرض التابع للمجلس استقصاء عن 

  .٢٠٠٨ والتقنية يف دورهتا اخلامسة واألربعني يف عام نتائجه إىل اللجنة الفرعية العلمية
 تشرين ١٠إىل  ٤حياؤه من إوكان موضوع أسبوع الفضاء العاملي، الذي جرى   - ٣٣

وقد اشترك مكتب شؤون الفضاء اخلارجي ". استكشاف الكون"، هو ٢٠٠٨أكتوبر /األول
 طفل ١٠٠ما يزيد على ودائرة األمم املتحدة لإلعالم ومنتدى الفضاء النمساوي يف دعوة 

تتراوح أعمارهم بني ست وعشر سنوات لزيارة مكتب األمم املتحدة يف فيينا حيث أتيحت 
. هلم فرصة التحكم يف منوذج أويل ملركبة روبوتية تتحرك على سطح مماثل لسطح املريخ

وأعقب هذه التجربة العملية يف جمال التشغيل اآليل عن بعد عرض متعدد الوسائط عن 
  . شاف املريخاستك

    
    املعلومات الفضائية  -٤  

ُتتاح معلومات لعامة الناس عن آخر تطورات الربنامج، مبا يف ذلك عن األهداف   - ٣٤
واجلداول الزمنية لألنشطة والعروض التقنية واملشاريع ووصالت للمواقع التعليمية ذات 

  .www.oosa.unvienna.org/sapidx.htmlالصلة، يف املوقع الشبكي للربنامج 
    

    توفري اخلدمات االستشارية التقنية وتشجيع التعاون اإلقليمي  - دال  
، مؤمتر ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٥ إىل ٢٢ُعقد يف جيجو، مجهورية كوريا، يف الفترة من   -٣٥

وقد وفّر . ٢٠٠٨ومعرض السواتل التابعان جمللس آسيا واحمليط اهلادئ لالتصاالت الساتلية 
ارجي اخلدمات االستشارية التقنية للمجلس لكي يوّسع قسم التطبيقات مكتب شؤون الفضاء اخل

، )سارسات-كوسباس(الساتلية التابع له حبيث يشمل النظام الساتلي الدويل للبحث واإلنقاذ 
  .والرعاية الصحية عن بعد، وإيكولوجيا االنتشار الوبائي ضمن أنشطته يف املستقبل
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 تقنية ملركز األمراض املعدية ذات البؤر الطبيعية يف ووفّر الربنامج خدمات استشارية  - ٣٦
منغوليا بشأن تطويره ألنشطة الرعاية الصحية عن بعد، بدعم تقين وفّرته وكالة الصحة 

وقد حصل أربعة عشر فرعا حمليا للمركز على خرائط ساتلية مصّورة . العمومية يف كندا
  . ت النظام العاملي لتحديد املواقع وخدماArcView 3.2ضافة إىل براجميات ملنغوليا باإل

دارات وتعتزم منغوليا إنشاء روابط شبكية بني املراكز الصحية احمللية واملستشفيات واإل
  .ومراكز األسرة

ووفّر الربنامج خدمات استشارية تقنية حللقة العمل التدريبية الدولية حول تصميم   -٣٧
 ُعقدت يف كومنغ، الصني، يف الفترة من شبكات التطبيب عن بعد وتطويرها وتطبيقاهتا اليت

وقد اشترك يف تنظيم حلقة . ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢أكتوبر إىل / تشرين األول١٣
وكان . Yunnan Sunpa Image Tel Techالعمل وزارة العلم والتكنولوجيا يف الصني وشركة 

عاملني يف جمال التطبيب اهلدف من حلقة العمل هو استهالل التعاون الدويل من أجل تدريب ال
مت يف حلقة العمل ملواضيع وقد تصدت املناهج التدريبية اليت قُّد. عن بعد يف البلدان النامية

خمتلفة، مبا يف ذلك مفاهيم التطبيب عن بعد ونظمه املتاحة، والسياسات واإلدارة، واخلدمات 
  .واملمارسات التشغيليةوتدفق العمل، واملتطلبات وتطوير املعلوماتية، ودراسات احلاالت 

وعلى سبيل متابعة حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة واألرجنتني وسويسرا   -٣٨
ووكالة الفضاء األوروبية حول التنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية لصاحل بلدان املنطقة اآلندية 

، ٢٠٠٧نوفمرب /الثاين تشرين ٣٠ إىل ٢٦اليت انعقدت يف مندوزا، األرجنتني، يف الفترة من 
املعلومات الساتلية من أجل "وفّر الربنامج خدمات استشارية تقنية من أجل استهالل مشروع 

الذي يتصدى للهيدرولوجيا واملوارد " التنمية املستدامة للمناطق اجلبلية العالية يف البلدان اآلندية
) http://andes-sat.com(ت نترنإوقد مت تسجيل حقل . املعدنية والزراعة واملناطق احملمية

الستخدامه يف أنشطة تنسيق املشروع، كما أنشأت اللجنة الوطنية لألنشطة الفضائية وصلة 
حمطة كوتوباكسي الفضائية التابعة ملركز االستقصاءات املتكاملة للموارد مع مباشرة آنية 

  .(CLIRSEN) عد يف إكوادورالطبيعية باستخدام االستشعار عن ُب
ر الربنامج يف تزويد املؤسسات األفريقية ذات الصلة بالفضاء مبجموعات واستم  - ٣٩

البيانات الساتلية املتاحة املستقاة من الساتل الندسات املزود مباسح متعدد األطياف وساتل 
الندسات املزود جبهاز لرسم اخلرائط املوضوعية وساتل الندسات املزود جبهاز حمّسن لرسم 

ستخدم هذه البيانات من أجل التعليم والتدريب وتطوير املشاريع على وُت. اخلرائط املوضوعية
، مت توفري بيانات الندسات جلامعة كوامي ٢٠٠٨ويف عام . املستويني اإلقليمي والوطين

ستبانة مناطق املياه الضحلة باستخدام بيانات انكروما للعلم والتكنولوجيا يف غانا من أجل 
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 املياه يف غامبيا من أجل إدارة موارد املياه باستخدام االستشعار عن بعد وهليئة موارد
وقد جرى توفري بيانات الندسات من أجل متابعة التوصيات اليت . تكنولوجيات الفضاء 

" إعداد اخلرائط والتحليل والوصول إىل البيانات وتقاسم البيانات"صدرت بشأن مشروع 
ألمم املتحدة واملغرب ووكالة الفضاء الذي اسُتهل يف حلقة العمل الدولية املشتركة بني ا

 حول ٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٧ إىل ٢٥األوروبية اليت انعقدت يف الرباط يف الفترة من 
  ).A/AC.105/898(استخدام تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية املستدامة 

ية منذ ويوفّر املكتب الدعم التقين واملايل لسلسلة املؤمترات الفضائية للقارة األمريك  - ٤٠
وقد وفّر املكتب الدعم املايل لالجتماع الثاين لفريق اخلرباء الدويل ملؤمترات . ١٩٩٠عام 

القارة األمريكية املعنية بالفضاء الذي استضافته حكومة إكوادور وانعقد يف غاالباغوس، 
، كما كان ممثال يف هذا االجتماع، وذلك يف ٢٠٠٨أغسطس / آب٢٩ و٢٨إكوادور، يف 

وجرى تنظيم االجتماع الثاين .  ملؤمتر القارة األمريكية السادس املعين بالفضاءداداإلعمعرض 
لفريق اخلرباء الدويل ملؤمترات القارة األمريكية املعنية بالفضاء باالقتران مع حلقة دراسية 

  .٢٠٠٨أغسطس / آب٢٧ و٢٦إقليمية حول قانون الفضاء ُعقدت يف كيتو، إكوادور، يف 
 الندوة الثالثة ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٦ إىل ٢٢فانا يف الفترة من وُعقدت يف ها  - ٤١

واشترك الربنامج مع اللجنة الوطنية . عشرة جلمعية أمريكا الالتينية خلرباء االستشعار عن بعد
  .لألنشطة الفضائية يف تنظيم دورتني حول دراسة األوبئة عن بعد

حة الفضائية من أجل تنظيم املؤمتر ووفّر الربنامج الدعم لألكادميية الدولية للمال  - ٤٢
 تشرين ١٩ إىل ١٧املتوسطي األول للمالحة الفضائية الذي ُعقد يف تونس يف الفترة من 

تقاسم "وقد استهدف املؤمتر، الذي كان موضوعه الرئيسي هو . ٢٠٠٨نوفمرب /الثاين
كنولوجيات ، سّد الفجوة التكنولوجية من خالل استخدام ت"استغالل التطبيقات الفضائية

  .الفضاء وتطوير الشراكات يف جمال التطبيقات الفضائية يف منطقة البحر املتوسط
    

    ملخص األنشطة ذات الصلة بربنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  - هاء  
    ٢٠٠٨أنشطة الربنامج املضطلع هبا يف عام   -١  

ؤمتر دويل واحد، ، ُعقدت ضمن إطار الربنامج ندوة واحدة، وم٢٠٠٨يف عام   - ٤٣
  .وترد يف املرفق األول قائمة بتلك األنشطة. وسبع حلقات عمل
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    ٢٠٠٩أنشطة الربنامج املقّرر تنفيذها يف عام   -٢  
ترد يف املرفق الثاين قائمة باالجتماعات واحللقات الدراسية والندوات ودورات   - ٤٤

  .داف املنشودة منها، مبا يف ذلك األه٢٠٠٩التدريب وحلقات العمل املقّررة لعام 
  

   اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتِسبة إىل األمم املتحدة، املراكزأنشطة   -٣  
    ٢٠١٠ و٢٠٠٩ و٢٠٠٨يف األعوام 

ترد يف املرفق الثالث قائمة بدورات الدراسات العليا اليت تبلغ مدهتا تسعة أشهر واليت   - ٤٥
علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتِسبة إىل األمم املتحدة، يف تقدمها املراكز اإلقليمية لتدريس 

  .٢٠١٠ و٢٠٠٩ و٢٠٠٨األعوام 
    

    التربعات  -خامسا  
 بالدعم والتّربعات النقدية ٢٠٠٨حظي التنفيذ الناجح ألنشطة الربنامج يف عام   - ٤٦

 والعينية املقدمة من الدول األعضاء ومؤسساهتا، وكذلك باملساعدة والتعاون من جانب
  .منظمات حكومية وغري حكومية إقليمية ودولية

وقد قدَّمت الدول األعضاء واملنظمات احلكومية وغري احلكومية التالية الدعم إىل   - ٤٧
  :٢٠٠٨أنشطة الربنامج يف عام 

 دوالر أمريكي دعما لألنشطة ٨٥ ٠٠٠قّدمت وكالة الفضاء األوروبية   )أ(  
  ؛)انظر املرفق األول(اركت يف رعايتها  وش٢٠٠٨اليت اضطلع هبا الربنامج يف عام 

تكفّلت النمسا، من خالل وزارهتا للشؤون األوروبية والدولية ووزارهتا   )ب(  
للنقل واالبتكار والتكنولوجيا، ومقاطعة شتايرمارك، ومدينة غراتس، بتكاليف السفر اجلوي 

والطعام والنقل احمللي  مشاركا، وتكاليف التنظيم احمللي واملرافق، واإلقامة ٢٣الدويل ألجل 
للمشاركني يف الندوة املشتركة بني األمم املتحدة والنمسا ووكالة الفضاء األوروبية حول 
األدوات واحللول الفضائية لرصد الغالف اجلوي والغطاء األرضي اليت ُعقدت يف غراتس، 

  ؛)انظر املرفق األول (٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٢ إىل ٩النمسا، يف الفترة من 
 يورو دعما حللقة العمل ٢٠ ٠٠٠وفّر االحتاد الدويل للمالحة الفضائية   )ج(  

املشتركة بني األمم املتحدة واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية حول استخدام تكنولوجيا 
الفضاء لدعم هنج متكامل يف معاجلة األخطار البيئية احملتملة اليت ُعقدت يف غالسغو، اململكة 

  ؛)انظر املرفق األول (٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٧ و٢٦املتحدة، يف 
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 دوالر أمريكي دعما لتنفيذ خطة عمل ٤٤٠ ٠٠٠وفّرت الواليات املتحدة   )د(  
اللجنة الدولية املعنية بالشبكات العاملية لسواتل املالحة اليت تركز على نشر املعلومات وبناء 

  ية لسواتل املالحة؛القدرات، وكذلك أنشطة خمتارة متعلقة بتطبيقات الشبكات العامل
 الربنامج اليت حتملت تكاليف إطاراحلكومات املضيفة لألحداث املعقودة يف   )ه(  

التنظيم احمللي واملرافق واإلقامة والطعام والنقل احمللي لبعض املشاركني من البلدان النامية 
هذه  من جانب ٢٠٠٨ويقدر جمموع الدعم العيين املقدم يف عام ). انظر املرفق األول(

  أمريكي؛  دوالر٧٠٠ ٠٠٠احلكومات مببلغ 
الدول األعضاء، ومؤسساهتا ذات الصلة بالفضاء، وكذلك املنظمات   )و(  

اإلقليمية والدولية، اليت وفّرت الرعاية من أجل حضور خرباء لتقدمي عروض إيضاحية تقنية 
  ). عن األنشطةانظر املرفق األول والتقارير(واملشاركة يف مداوالت حول أنشطة الربنامج 

    
    ٢٠٠٩-٢٠٠٨االعتمادات املالية وإدارة األنشطة يف فترة السنتني   -سادسا  

، املشمولة ٢٠٠٩سوف ُتنفَّذ أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية لعام   - ٤٨
  :هبذا التقرير، على النحو التايل

املتحدة، سوف ُيستخدم يف إطار امليزانية العادية لألمم . االعتمادات املالية  )أ(  
 دوالر، من املوارد املخّصصة للزماالت الدراسية واملَنح يف ميزانية ٤٨٧ ٣٠٠مبلغ قدره 

الربنامج اليت وافقت عليها اجلمعية العامة يف دورهتا احلادية والستني ألجل تنفيذ أنشطة 
 يف عام ، ألغراض االضطالع بأنشطة الربنامج٢٠٠٩-٢٠٠٨الربنامج خالل فترة السنتني 

ولكي يقوم الربنامج على حنو فّعال بالوالية املسَندة إليه وبأنشطته املوّسعة، . ٢٠٠٩
وخصوصا األنشطة اليت هتدف إىل تنفيذ توصيات مؤمتر اليونيسبيس الثالث، ال بّد لـه من أن 

وسوف ُتستخدم تلك . يلتمس أمواالً إضافية، ُتقدَّم على شكل تّربعات، دعماً ألنشطته
  عات لتكميل ميزانية الربنامج العادية؛الترب

سيضطلع مكتب . تويل املوظفني شؤون اإلدارة ومسامهتهم ومشاركتهم  )ب(  
ويف هذا . شؤون الفضاء اخلارجي، يف إطار الربنامج، باألنشطة الوارد وصفها يف هذا التقرير

مادات الصدد، سيقوم موظفون من املكتب بأسفار، حسبما هو مناسب، ُتموَّل من اعت
  ميزانية السفر املخّصصة للمكتب لفترة السنتني وكذلك، حسبما قد تقتضيه الضرورة، 

  .من التّربعات
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    املرفق األول
االجتماعات واحللقات الدراسية والندوات : برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية    

      ٢٠٠٨والدورات التدريبية وحلقات العمل اليت عقدت يف عام 
  عنوان النشاط ومكان 

 الدعم التمويلي املؤسسة املضيفة املنظمة الراعية البلد الراعي وموعد انعقاده

عدد البلدان 
والكيانات 
 املمثلة

عدد 
 قة التقريررمز وثياملشاركني

 املشترك بني األمم املؤمتر الدويل
 املتحدة واململكة العربية السعودية

املتحدة للتربية منظمة األمم و
حول استخدام  والعلم والثقافة

 تكنولوجيا الفضاء يف إدارة املياه
  

أبريل / نيسان١٦- ١٢الرياض 
٢٠٠٨  

اململكة العربية 
 السعودية

األمم املتحدة 
منظمة األمم و

املتحدة للتربية 
 والعلم والثقافة

بد العزيز مدينة امللك ع
 واألمانة للعلوم والتقنية

ائزة األمري العامة جل
سلطان بن عبد العزيز 

 العاملية للمياه

تكفّلت األمم املتحدة بنفقات السفر 
 مشاركا ٢٥اجلوي ذهابا وإيابا لـ

لنامية؛ ووفّرت من البلدان ا
 ٣٠ لـبدل اإلقامة اليومياليونسكو 
ووفّرت حكومة اململكة . مشاركا

مدينة العربية السعودية، من خالل 
 امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية

جائزة األمري سلطان بن عبد العزيز و
، اإلقامة والطعام جلميع العاملية للمياه

 .املشاركني طوال مدة املؤمتر

١٠٠ ٣٨ A/AC.105/914 

املشتركة بني األمم حلقة العمل 
املتحدة وبوركينا فاسو ومنظمة 

وكالة الفضاء و الصحة العاملية
املركز الوطين للدراسات  واألوروبية
حول استخدام تكنولوجيا  الفضائية
 يف الرعاية الصحية عن ُبعد ءالفضا

 لصاحل أفريقيا
  

  واغادوغو 
 ٢٠٠٨مايو / أيار٩- ٥

األمم املتحدة  بوركينا فاسو
وبوركينا فاسو 
ومنظمة الصحة 

وكالة و العاملية
 الفضاء األوروبية

املركز الوطين و
 للدراسات الفضائية
ووزارة الصحة يف 

 وبوركينا فاس

 وزارة الصحة يف 
بوركينا فاسو ووزارة 

ارجية ووزارة الربيد اخل
وتكنولوجيات املعلومات 
واالتصاالت ووزارة البيئة 

واملياه ووزارة التعليم 
الثانوي والعايل والبحث 

 العلمي

وفّرت األمم املتحدة واجلهات 
املشاركة يف الرعاية دعما ماليا كامال 

  أو جزئيا 
 . مشاركا١٣لـ

٢٠٠ ١٧ A/AC.105/915 

الرابعة بني   املشتركةحلقة العمل
األمم املتحدة ووكالة الفضاء 

اإلدارة الوطنية للمالحة األوروبية و
 والوكالة اليابانية اجلوية والفضاء

األمم املتحدة   ، اليابانبلغاريا
اإلدارة الوطنية و

للمالحة اجلوية 
  )ناسا (والفضاء

خمترب دراسة اآلثار 
األرضية  - الشمسية 

التابع ألكادميية العلوم 
  البلغارية

وفّرت األمم املتحدة وناسا والوكالة 
اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي 

 ٦٠وبلغاريا دعما ماليا كامال لـ
  . مشاركا

١٥٠  ٥٠  A/AC.105/919 
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  عنوان النشاط ومكان 
 الدعم التمويلي املؤسسة املضيفة املنظمة الراعية البلد الراعي وموعد انعقاده

عدد البلدان 
والكيانات 
 املمثلة

عدد 
 قة التقريررمز وثياملشاركني

حول الستكشاف الفضاء اجلوي 
 السنة الدولية للفيزياء الشمسية

   األساسية  وعلوم الفضاء٢٠٠٧
  سوزوبول

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٦- ٢
بني األمم   املشتركةحلقة العمل

لواليات املتحدة وكولومبيا وا
املتحدة األمريكية حول تطبيقات 

    العاملية لسواتل املالحةاتالشبك
  مديني، كولومبيا

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٧- ٢٣

كولومبيا 
والواليات املتحدة 

  األمريكية

مكتب نائب رئيس   األمم املتحدة
كولومبيا وجلنة الفضاء 

  الكولومبية 

وفّرت األمم املتحدة واجلهات 
املشاركة يف الرعاية دعما ماليا 

  . مشاركا١٩كامال أو جزئيا لـ

١١٠  ١٩  A/AC.105/920 

بني   املشتركةحلقة العمل اإلقليمية
حول وإندونيسيا  األمم املتحدة

تطبيقات تكنولوجيا الفضاء 
إدارة املوارد املائية  املتكاملة يف

والتخفيف من ومحاية البيئة 
   القابلية للتعرض للكوارث

  جاكارتا
  ٢٠٠٨يوليه / متوز١١- ٧

املعهد الوطين للمالحة   األمم املتحدة  إندونيسيا
  اجلوية والفضاء

وفّرت األمم املتحدة دعما ماليا 
 مشاركا من ٢٠كامال أو جزئيا لـ

 املعهد الوطين ووفّر. البلدان النامية
ء  هلؤالللمالحة اجلوية والفضاء

املشاركني العشرين اإلقامة والطعام 
  .طوال مدة حلقة العمل

٩٠  ١٩  A/AC.105/921 

الندوة املشتركة بني األمم املتحدة 
والنمسا ووكالة الفضاء األوروبية 
حول األدوات واحللول الفضائية 
لرصد الغالف اجلوي والغطاء 
األرضي

 
  غراتس، النمسا

  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٢- ٩

األمم املتحدة   النمسا
ووكالة الفضاء 

  األوروبية

األكادميية النمساوية 
املعهد الوطين وللعلوم 

هيئة و لبحوث الفضاء
 (Joanneum) م يوانيو

  لبحوث ل

وفّرت األمم املتحدة واجلهات 
املشاركة يف الرعاية دعما ماليا كامال 

   مشاركا٢٣أو جزئيا لـ

٥٢  ٢٩  A/AC.105/924 
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  عنوان النشاط ومكان 
 الدعم التمويلي املؤسسة املضيفة املنظمة الراعية البلد الراعي وموعد انعقاده

عدد البلدان 
والكيانات 
 املمثلة

عدد 
 قة التقريررمز وثياملشاركني

حلقة العمل املشتركة بني األمم 
املتحدة واالحتاد الدويل للمالحة 

تكنولوجيا استخدام حول الفضائية 
دعم هنج متكامل يف لالفضاء 

  معاجلة األخطار 
    البيئية احملتملة

غالسغو، اململكة املتحدة لربيطانيا 
  العظمى وإيرلندا الشمالية 

  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٧-٢٦

األمم املتحدة   حدةاململكة املت
االحتاد الدويل و

 للمالحة الفضائية
ووكالة الفضاء 

  األوروبية

ة واجلهات وفّرت األمم املتحد  جامعة غالسغو
املشاركة يف الرعاية دعما ماليا كامال 

 ٦ مشاركا ودعما جزئيا لـ١٦لـ
االحتاد الدويل وأعفى . مشاركني

 مشاركا من ٢٢ للمالحة الفضائية
  .رسوم التسجيل يف املؤمتر

٧٥  ٣٥  A/AC.105/930 

 املشتركة بني األمم حلقة العمل
األكادميية الدولية للمالحة املتحدة و

الفضائية حول السواتل الصغرية يف 
 خدمة البلدان النامية

  
  كة املتحدة غالسغو، اململ

  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٣٠

األمم املتحدة   اململكة املتحدة
األكادميية الدولية و

  للمالحة الفضائية

األكادميية الدولية 
  للمالحة الفضائية

 A/AC.105/943  ٦٠  ال ينطبق  ال ينطبق

املشتركة بني ة العمل اإلقليمية حلق
األمم املتحدة واهلند ووكالة الفضاء 

 حول استخدام األوروبية
 تكنولوجيا الفضاء يف مكافحة

األوبئة عن ُبعد لصاحل منطقة أسيا 
  واحمليط اهلادئ

  
  لوكنو، اهلند

أكتوبر / تشرين األول٢٣-٢٠
٢٠٠٨  

األمم املتحدة   اهلند
ووكالة الفضاء 

  األوروبية

املؤسسة اهلندية ألحباث 
 ومعهد ساجني الفضاء

غاندي العايل للعلوم 
  الطبية

وفّرت األمم املتحدة واجلهات 
املشاركة يف الرعاية دعما ماليا كامال 

  . مشاركني١٠وجزئيا لـ

١٨٠  ٤٠  A/AC.105/935 
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  عنوان النشاط ومكان 
 الدعم التمويلي املؤسسة املضيفة املنظمة الراعية البلد الراعي وموعد انعقاده

عدد البلدان 
والكيانات 
 املمثلة

عدد 
 قة التقريررمز وثياملشاركني

املشتركة بني حلقة العمل اإلقليمية 
األمم املتحدة وكينيا ووكالة 

  حول استخداموبيةالفضاء األور
 تكنولوجيا الفضاء تطبيقات

رصد أثر تغّير املناخ  املتكاملة يف
  التنمية الزراعية واألمن الغذائيعلى

  
  نريويب

ديسمرب / كانون األول٥- ١
٢٠٠٨  

األمم املتحدة   كينيا
ووكالة الفضاء 

  األوروبية

مركز التنبؤات املناخية 
لهيئة وتطبيقاهتا التابع ل

احلكومية الدولية املعنية 
  بالتنمية

وفّرت األمم املتحدة واجلهات 
ملشاركة يف الرعاية دعما ماليا كامال ا

  . مشاركا١٤وجزئيا لـ

٧٠  ٣٧  A/AC.105/936 
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 A/AC.105/925

     املرفق الثاين
اجلدول الزمين لالجتماعات : برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية    

ندوات والدورات التدريبية وحلقات العمل واحللقات الدراسية وال
      ٢٠٠٩املزمع تنفيذها يف عام 

 األهداف املكان والتاريخ العنوان النشاط

الدورة التدريبية املشتركة بني األمم  ١
املتحدة والواليات املتحدة األمريكية 

حول البحث واإلنقاذ املعان 
 بالسواتل 

  ميامي، الواليات 
  املتحدة األمريكية

/  كانون الثاين٢٣-١٩
 ٢٠٠٩يناير 

   الساتلي إذكاء الوعي بالتطورات اجلديدة املتعلقة بالنظام
   وحتسني بروتوكول االتصال بني الدويل للبحث واإلنقاذ

  تنسيق أفضل البلدان املستخِدمة من أجل حتقيق فهم و
ألنشطة النظام وعملياته لصاحل بلدان منطقة أمريكا الالتينية 

 .والكاريـيب

حلقة العمل املشتركة بني األمم  ٢
املتحدة وتايلند ووكالة الفضاء 
 األوروبية حول قانون الفضاء

  بانكوك
 ٢٠٠٩أبريل /نيسان

  بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء وتقوية األطر التنظيمية اليت 
 .حتكم األنشطة الفضائية، ال سيما لبلدان منطقة آسيا واحمليط اهلادئ

حلقة العمل املشتركة بني األمم   ٣
املتحدة وأذربيجان ووكالة الفضاء 

األوروبية والواليات املتحدة 
 األمريكية حول تطبيقات الشبكات

  العاملية لسواتل املالحة

  باكو، أذربيجان
مايو / أيار١٥-١١

٢٠٠٩  

   وشرح  العاملية لسواتل املالحةنولوجيا الشبكاتالتعريف بتك
كيف ميكن تطبيق هذه الشبكات يف جماالت النقل واالتصاالت 
والطريان واملسح وإعداد اخلرائط وعلوم األرض وإدارة املوارد 
الطبيعية والزراعة الدقيقة والبيئة والكوارث؛ وتقوية الشبكات 

أن استخدام تكنولوجيا اإلقليمية لتبادل املعلومات والبيانات بش
  . العاملية لسواتل املالحةالشبكات

الندوة املشتركة بني األمم املتحدة   ٤
والنمسا ووكالة الفضاء األوروبية 

حول استخدام السواتل الصغرية من 
  أجل التنمية املستدامة

  غراتس، النمسا
سبتمرب / أيلول١١-٨

٢٠٠٩  

وجيا الفضاء، ال سيما استخدام السواتل تشجيع استخدام تكنول
  .االقتصادية املستدامة-الصغرية من أجل التنمية االجتماعية

حلقة العمل املشتركة بني األمم   ٥
املتحدة وبريو ووكالة الفضاء 

برنامج األمم املتحدة األوروبية و
منظمة األمم املتحدة للتربية  وللبيئة
 حول تطبيقات لعلم والثقافةوا

تكنولوجيات الفضاء املتكاملة من 
أجل التنمية املستدامة يف املناطق 

  اجلبلية من البلدان اآلندية

  ليما، بريو
سبتمرب / أيلول١٩-١٤

٢٠٠٩  

ريف مبفهوم استخدام التطبيقات الفضائية من أجل تعزيز تنمية التع
  .املناطق اجلبلية من البلدان اآلندية
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A/AC.105/925  

 األهداف املكان والتاريخ العنوان النشاط

مم  املشتركة بني األحلقة العمل  ٦
 املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية

 الوكالة اليابانية الستكشاف وناسا
حول السنة الدولية  الفضاء اجلوي

علوم و ٢٠٠٧الشمسية  للفيزياء
  الفضاء األساسية

 جيجو، مجهورية كوريا
سبتمرب / أيلول٢٥-٢٢

٢٠٠٩  

تنفيذ صفائف األجهزة املنخفضة التكلفة األرضية العاملية اخلاصة 
؛ وتناول البعثات الساتلية اليت السنة الدولية للفيزياء الشمسيةب

؛ واستعراض ٢٠٠٧الشمسية  لسنة الدولية للفيزياءلوفّرت بيانات 
-٢٠٠٦للفترة  (اللجنة الفرعية العلمية والتقنيةتنفيذ خطة عمل 

السنة ، وإحياء السنة الدولية للفيزياء الشمسيةبشأن ) ٢٠٠٩
  .٢٠٠٩ الدولية لعلم الفلك

حلقة العمل التاسعة عشرة املشتركة    ٧
االحتاد الدويل بني األمم املتحدة و
 حول استخدام للمالحة الفضائية

ملتكاملة تكنولوجيات الفضاء ا
واملعلومات الفضائية من أجل حتليل 

  التغري املناخي والتنبؤ به

 دجيون، مجهورية كوريا
 تشرين ١١-٩

  ٢٠٠٩أكتوبر /األول

تشجيع استخدام التكنولوجيات واملعلومات الفضائية لرصد التغري 
 واالقتصادية املناخي والتنبؤ به من أجل تاليف املشاكل االجتماعية

النامجة عن التغري املناخي وحلّها؛ ومناقشة فرص زيادة التعاون 
  .اإلقليمي والدويل

حلقة العمل املشتركة بني األمم   ٨
هورية إيران اإلسالمية املتحدة ومج

  حول قانون الفضاء

  طهران
نوفمرب /تشرين الثاين

٢٠٠٩   

بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء وتقوية األطر التنظيمية اليت 
  .حتكم األنشطة الفضائية، ال سيما يف بلدان غرب آسيا

ني األمم الدورة التدريبية املشتركة ب  ٩
املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية 
والواليات املتحدة حول املالحة 

الساتلية واخلدمات القائمة على حتديد 
املركز اإلقليمي األفريقي املواقع يف 

 -لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء 
  الفرنسية باللغة

  الرباط
 - سبتمرب / أيلول٢٩
/  تشرين األول٢٤

  ٢٠٠٩أكتوبر 

إذكاء الوعي بالفوائد املمكنة الستخدام تكنولوجيا املالحة الساتلية 
وبتطبيقاهتا، ال سيما فيما يتعلق باخلدمات القائمة على حتديد 

  .املواقع
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     املرفق الثالث
  لفضاء، املنتسبة املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا ا    

  اجلدول الزمين لدورات الدراسات العليا : إىل األمم املتحدة
      ٢٠١٠-٢٠٠٨اليت تبلغ مدهتا تسعة أشهر، للفترة 

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

، املعهد اهلندي لالستشعار عن بعد ٢٠١٠-٢٠٠٩
 دهرا دون، اهلند

يف جمال الدورة الرابعة عشرة للدراسات العليا 
 االستشعار عن ُبعد ونظم املعلومات اجلغرافية

  مركز التطبيقات الفضائية، ٢٠١٠-٢٠٠٩
 أمحد آباد، اهلند

الدورة السابعة للدراسات العليا يف جمال 
 االتصاالت الساتلية

املعهد اهلندي لالستشعار عن ُبعد،  ٢٠٠٩-٢٠٠٨
 دون، اهلند  دهرا

 يف جمال الدورة الثالثة عشرة للدراسات العليا
 االستشعار عن ُبعد ونظم املعلومات اجلغرافية

  مركز التطبيقات الفضائية ٢٠٠٩-٢٠٠٨
 أمحد آباد، اهلند

الدورة السادسة للدراسات العليا يف جمال 
 األرصاد اجلوية الساتلية واملناخ العاملي

  خمترب البحوث الفيزيائية، ٢٠٠٩-٢٠٠٨
 أمحد آباد، اهلند

سة للدراسات العليا يف جمال علوم الدورة الساد
 الفضاء والغالف اجلوي

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

 النشاط املكان السنة
املدرسة احملّمدية للمهندسني،  ٢٠٠٩-٢٠٠٨

جامعة حممد اخلامس، أجدال، 
 الرباط

الدورة السادسة للدراسات العليا يف جمال 
 ر عن ُبعد ونظم املعلومات اجلغرافيةاالستشعا

املدرسة احملّمدية للمهندسني،  ٢٠٠٩-٢٠٠٨
جامعة حممد اخلامس، أجدال، 

  الرباط

الدورة الثالثة للدراسات العليا يف جمال األرصاد 
  اجلوية الساتلية واملناخ العاملي
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      باللغة اإلنكليزية-املركز اإلقليمي األفريقي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء   -٣  
 النشاط املكان السنة

  جامعة أوبافيمي أوولوو، ٢٠٠٩
 آيل إيفه، نيجرييا

الدورة السابعة للدراسات العليا يف جمال 
 االستشعار عن ُبعد ونظم املعلومات اجلغرافية

      
      يمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف أمريكا الالتينية والكاريبـياملركز اإلقل  -٤  

 النشاط املكان السنة
املعهد الوطين لبحوث الفضاء،  ٢٠٠٩-٢٠٠٨

سانتا ماريا، ريو غراندي دو 
 سول، الربازيل

الدورة السادسة للدراســات العليا يف جمال 
 االستشعار عن ُبعد ونظم املعلومات اجلغرافية

املعهد الوطين لبحوث الفضاء،  ٢٠٠٩-٢٠٠٨
سانتا ماريا، ريو غراندي دو 

 سول، الربازيل

رة الثانية للدراسات العليا يف جمال الدو
 االتصاالت الساتلية

املعهد الوطين لبحوث الفضاء،   ٢٠٠٩-٢٠٠٨
و غراندي دو سانتا ماريا، ري
 سول، الربازيل

األرصاد جمال الدورة الثانية للدراسات العليا يف 
 اجلوية الساتلية واملناخ العاملي

املعهد الوطين لبحوث الفضاء،   ٢٠٠٩-٢٠٠٨
سانتا ماريا، ريو غراندي دو 

 سول، الربازيل

الدورة الثانية للدراسات العليا يف جمال علوم 
 الفضاء والغالف اجلوي

املعهد الوطين للفيزياء الفلكية   ٢٠٠٩-٢٠٠٨
والبصريات واإللكترونيات، 
 تونانتزينتال، بويبال، املكسيك

جمال الدورة الرابعة للدراسات العليا يف 
 غرافيةاالستشعار عن ُبعد ونظم املعلومات اجل

املعهد الوطين للفيزياء الفلكية   ٢٠٠٩-٢٠٠٨
والبصريات واإللكترونيات، 
  تونانتزينتال، بويبال، املكسيك

الدورة الثالثة للدراسات العليا يف جمال 
  االتصاالت الساتلية

 
  


