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

، أنشطة برنامج األمم ٢٠٠٩ربعني، يف عام سادسة واألاألغراض السلمية، يف دورهتا ال
 قد ٢٠٠٨ والحظت اللجنة الفرعية أن أنشطة الربنامج لعام .املتحدة للتطبيقات الفضائية

علماً مع التقدير  اجلمعية العامة أحاطتوبناًء على توصية اللجنة، . أُجنزت على حنو ُمرضٍ
وقّدمت اللجنة الفرعية إىل اللجنة توصية . ٦٤/٨٦ يف قرارها ٢٠١٠أنشطة الربنامج لعام ب

، بغية احلصول على موافقتها، وأحاطت ٢٠١٠ين لعام بشأن األنشطة املقررة يف اجلدول الزم
ومن املزمع تنفيذ مجيع األنشطة باعتبارها جزءاً من توصيات . علماً بأنشطة الربنامج األخرى

مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض 
حسبما اقُترح يف تقرير  )١(يقات الفضائية،ذات الصلة بالتطب) اليونيسبيس الثالث(السلمية 

املقـّدم إلـى اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة فـي ) A/AC.105/925(خبري التطبيقات الفضائيـة 
وترد يف املرفقني األول والثاين معلومات عن . ٢٠٠٩  واألربعني، فـي عــامالسادسةدورهتـا 

واألنشطة املقّرر تنفيذها حسب  ٢٠٠٩ يف عاماألنشطة املضطلع هبا يف إطار الربنامج 
  .٢٠١٠اجلدول الزمين يف عام 

    
     للتطبيقات الفضائية املتحدةالوالية املسندة إىل برنامج األمم  -ثانيا  

الوالية املسندة إىل برنامج األمم نطاق  ،٣٧/٩٠وسَّعت اجلمعية العامة، يف قرارها   -٢
  : على وجه اخلصوص، العناصر التاليةاملتحدة للتطبيقات الفضائية لكي تشمل،

  اليت هلا تطبيقات حمّددة؛الفعلية تشجيع زيادة تبادل اخلربات   )أ(  
تشجيع املزيد من التعاون يف علوم وتكنولوجيا الفضاء بني البلدان املتقدمة   )ب(  

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

  واختصاصيي التطبيقات الفضائية تدريبا متعّمقا؛
تنظيم حلقات دراسية بشأن التطبيقات الفضائية املتقّدمة والتطورات   )د(  

اجلديدة يف النُّظم، لصاحل مديري وقادة أنشطة تطوير التطبيقات والتكنولوجيات الفضائية، 
  ستعِملني يف تطبيقات حمّددة؛وكذلك تنظيم حلقات دراسية للم

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

  ).A.00.I.3ع منشورات األمم املتحدة، رقم املبي (١٩٩٩يوليه / متوز٣٠‐١٩فيينا، 
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حفز منو ُنوى مراكز حملية وقاعدة تكنولوجية مستقلة ذاتيا، بالتعاون مع   )ه(  
أو الدول األعضاء يف األمم املتحدة أو األعضاء يف /سائر مؤسسات األمم املتحدة و

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

  .التطبيقات الفضائية، بناًء على طلب الدول األعضاء أو أّي وكالة من الوكاالت املتخصصة
 خطة العمل اليت اقترحتها جلنة استخدام ٥٩/٢وقد أّيدت اجلمعية العامة، يف قرارها   -٣

 األغراض السلمية من أجل تنفيذ توصيات مؤمتر اليونيسبيس الثالث الفضاء اخلارجي يف
، وحثّت مجيع احلكومات وهيئات منظومة األمم )A/59/174باء من الوثيقة - الباب سادساً(

املتحدة وكذلك اهليئات احلكومية الدولية واهليئات غري احلكومية اليت تقوم بأنشطة ذات صلة 
عمل، على سبيل األولوية، من أجل املضّي قُدماً يف تنفيذ بالفضاء على االضطالع خبطة ال

إعالن فيينا : األلفية الفضائية"توصيات مؤمتر اليونيسبيس الثالث، وخصوصا قراره املعنون 
  )٢(".بشأن الفضاء والتنمية البشرية

    
    توّجه الربنامج  -اثالث  

 من خالل التعاون يهدف برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية إىل العمل،  -٤
الدويل، على مواصلة الترويج الستخدام التكنولوجيات والبيانات الفضائية ألغراض التنمية 
االقتصادية واالجتماعية املستدامة يف البلدان النامية، عن طريق زيادة وعي مّتخذي القرارات 

 قدرة البلدان النامية بفعالية التكلفة واملنافع اإلضافية اليت ميكن اكتساهبا؛ وإنشاء أو تعزيز
على استخدام تكنولوجيا الفضاء؛ وتعزيز األنشطة اخلارجية الرامية إىل نشر الوعي باملنافع 

  .املكتسبة
وتتمثل استراتيجية الربنامج العامة يف التركيز على جماالت خمتارة ذات أمهية حامسة   -٥

ها يف غضون فترة تتراوح بني للبلدان النامية، ووضع أهداف ميكن حتقيقها والعمل على إجناز
وجماالت الربنامج ذات األولوية . سنتني ومخس سنوات، وتستند إىل نتائج األنشطة السابقة

هذه، حسبما الحظت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف دورهتا 

───────────────── 
  .١املرجع نفسه، الفصل األول، القرار   )2(  
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ية اخلاصة االتصاالت الساتل) ب(إدارة الكوارث؛ ) أ: (هي كما يلي )٣(السابعة واألربعني،
رصد البيئة ومحايتهـا، مبا يف ذلك الوقاية ) ج(بتطبيقات التعليم عن ُبعد والتطبيـب عن ُبعد؛ 

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

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

وبناء القدرات فيما خيص تطوير تكنولوجيا الفضاء مشاركة الشباب يف األنشطة الفضائية، 
وتكنولوجيا الفضاء البشرية باستخدام حمطة اتل الصغرية تطبيقات السواألساسية من قبيل 

  .يف أنشطة الربنامجالقطاع الصناعي اخلاص وتشجيع مشاركة الفضاء الدولية، 
، توصيات مؤمتر ٢٠٠١وحّددت اللجنة، يف دورهتا الرابعة واألربعني، يف عام   -٧

 مهتّمة قد عرضت تويل اليونيسبيس الثالث ذات األولوية العليا؛ ونّوهت بأن دوالً أعضاء
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
  .الدعم ألفرقة العمل هذه قدر اإلمكان

  :اللمن خ الربنامج وجيري تنفيذ  -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؛
 التطبيقات الفضائية املتقّدمة، بشأنتنظيم حلقات عمل وحلقات دراسية   )ب(  

   األمد ومتوسطة األمد؛وبرامج تدريـبية قصرية
تعزيز برناجمه اخلاص بالزماالت الدراسية الطويلة األمد حبيث يشمل توفري   )ج(  

  ؛استرشاديةالدعم لتنفيذ مشاريع 
كمتابعٍة ألنشطة الربنامج يف اجملاالت استرشادية دعم أو استهالل مشاريع   )د(  

  الدول األعضاء؛ضمن اهتمامات ذات األولوية 

───────────────── 
   (A/59/20 والتصويبان ٢٠امللحق رقم  التاسعة واخلمسون،الدورة  للجمعية العامة، الوثائق الرمسية  )3(  

  .٦٦، الفقرة )Corr.2 وCorr.1و
  ، Corr.1) و(A/56/20 والتصويب ٢٠ السادسة واخلمسون، امللحق رقم الدورةاملرجع نفسه،   )4(  

  .٥٥-٥٠الفقرات 
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ات املشورة التقنية، عند الطلب، إىل الدول األعضاء واهليئات تقدمي خدم  )ه(  
والوكاالت املتخصصة ضمن منظومة األمم املتحدة واملنظمات الوطنية والدولية ذات الصلة 

  هبذا امليدان؛
  .حتسني سبل لوصول إىل البيانات واملعلومات األخرى ذات الصلة بالفضاء  )و(  

    
    أنشطة الربنامج  -ارابع  

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

املركزين اإلقليميني  نأ ،٦٤/٨٦يف قرارها مع التقدير، ت اجلمعية العامة الحظ  -٩
 الفرنسية واإلنكليزية، الواقعني يف األفريقيني لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، باللغتني

يف آسيا املغرب ونيجرييا على التوايل، وكذلك مركز تدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء 
يف أمريكا الالتينية واحمليط اهلادئ واملركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء 

. ٢٠٠٩التعليمية يف عام ، املنتسبة كلها إىل األمم املتحدة، قد واصلت براجمها والكاريـيب
واتفقت اجلمعية على أن تواصل املراكز اإلقليمية تقدمي التقارير عن أنشطتها إىل اللجنة 

 ونّوهت اجلمعية أيضا بالدور الذي ستؤديه املراكز اإلقليمية باعتبارها مراكز .سنويا
  .معلومات تابعة للجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة

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

مجيع املراكز اإلقليمية إىل تقدمي تقارير عن أنشطتها التعليمية وحالة دعا الربنامج و  - ١١
أنشطة قارير وعروض عن ميكن االطالع على تو. تشغيلها وعن آخر التطورات يف عملها

  شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانةاملراكز اإلقليمية على املوقع الشبكي ملكتب
(http://www.unoosa.org/oosa/en/SAP/centres/index.html). ويتاح ملخص هلذه التقارير يف 

املراكز اإلقليمية لتدريس : بناء القدرات يف جمال علوم وتكنولوجيا الفضاءالوثيقة املعنونة 
واستنادا إىل تلك ). ST/SPACE/41 (وم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدةعل

التقارير، يقوم املكتب حبملة توعية سنوية إلذكاء وعي الدول األعضاء ومكاتب برنامج 
  .األمم املتحدة اإلمنائي بأنشطة املراكز

 احمللية، من خالل التعليم وما زال اهلدف العام للمراكز اإلقليمية هو تطوير القدرة  - ١٢
املتعمق، فيما يتعلق بالبحوث والتطبيقات يف جماالت االستشعار عن بعد ونظم املعلومات 
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اجلغرافية، واألرصاد اجلوية الساتلية واملناخ العاملي، واالتصاالت الساتلية، وعلوم الفضاء 
ربعة خالل وقد اسُتحدثت املناهج الدراسية هلذه التخصصات األ. والغالف اجلوي

وجيري حاليا إعداد منهجني دراسيني منوذجيني . اجتماعات خرباء ُعقدت يف إطار الربنامج
  . العاملية لسواتل املالحة وقانون الفضاءالنظمحتت رعاية األمم املتحدة يف جمال 

 ذا التقرير املالمح الرئيسية ألنشطة كل املراكز اإلقليمية اليتهبوترد يف املرفق الثالث   - ١٣
  .حظيت بالدعم يف إطار الربنامج

العاملية لسواتل بالنظم اللجنة الدولية املعنية وخالل االجتماع الرابع الذي عقدته   - ١٤
، ٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول ١٨ إىل ١٤، من سانت بيترسبورغ باالحتاد الروسياملالحة يف 

  .مات تابعة هلاواصلت تطوير املفهوم الذي تعمل املراكز اإلقليمية مبقتضاه كمراكز معلو
باألعمال التمهيدية لعقد اجتماع خرباء األمم املتحدة الرابع بشأن الربنامج ويقوم   - ١٥

وسوف ُتبذل جهود يف . ٢٠١٠املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء عام 
  .ها نطاقذلك االجتماع من أجل استعراض املناهج الدراسية القائمة وحتديثها وتوسيع

 مركز تدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ وثيقة شاملة أعّدو  - ١٦
والرابع عشر  الثالث عشر نيواستشراف املستقبل نوقشت يف االجتماعاملركز عن تقييم أداء 

. ، على التوايل٢٠٠٩سبتمرب / و أيلول٢٠٠٨نوفمرب / يف تشرين الثاينينجمللس إدارته املنعقد
يقة جلميع املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء املنتِسبة إىل  هذه الوثأتيحتو

  .، وستتاح للجنة وهليئاهتا الفرعيةاألمم املتحدة
    

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

اسات العليا، وبالتعاون مع معهد غاليليو فّرياريس الوطين للتقنيات ومعهد ماريو بويالّ للدر
النظم  شهرا للدراسات العليا عن ١٢الكهربائية، عرضا بتقدمي زماالت دراسية مدة كل منها 

وقد . العاملية لسواتل املالحة والتطبيقات املتصلة هبا لصاحل املتخصصني من البلدان النامية
. ٢٠٠٩سبتمرب /ة الدراسية دراساهتا يف أيلولبرنامج الزمال ة منسادسبدأت الدفعة ال

مع املنظمات الراعية يف اختيار أربعة ممثلني ملنظمات حكومية ومؤسسات الربنامج واشترك 
باكستان للحصول على زماالت دراسية يف معهد البوليتكنيك يف اهلند وحبثية وأكادميية من 

  .تورينو، إيطاليا
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شترك الربنامج مع جلنة األنشطة الفضائية يف األرجنتني يف إنشاء ، ا٢٠٠٧ويف عام   - ١٨
برنامج الزماالت الدراسية املشترك بني األمم املتحدة واألرجنتني للتدريب املتقدم يف جمال 

 أسابيع ينظمها معهد ماريو ٦إيكولوجيا االنتشار الوبائي، وهو دورة تدريـبية سنوية تستغرق 
وقد أُنشئ الربنامج كمتابعة . ة العليا الواقع يف قرطبة، األرجنتنيغولتيش للدراسات الفضائي

حللقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية واألرجنتني بشأن استخدام 
، اليت )A/AC.105/860 (تكنولوجيا الفضاء يف جمال الصحة البشرية لصاحل بلدان أمريكا الالتينية

  . التابع للجنةالعامة، ودعماً لفريق العمل املعين بالصحة ٢٠٠٥ني يف عام ُعقدت يف األرجنت
    

    علوم الفضاء وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا  - باء  
    إدارة املوارد الطبيعية والرصد البيئي  - ١  

) A/AC.105/968 (٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٨ إىل ١٤انعقدت يف ليما يف الفترة من   - ١٩
 بني األمم املتحدة وبريو وسويسرا ووكالة الفضاء األوروبية بشأن حلقة العمل املشتركة

التطبيقات املتكاملة لتكنولوجيا الفضاء من أجل التنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية للبلدان 
ونظّم الربنامج والبلدان املضيفة حىت اآلن أربع حلقات عمل بشأن تطبيقات . اآلندية

ق اجلبلية، مما ساهم يف إذكاء وعي الدول األعضاء بالدور الذي تكنولوجيا الفضاء يف املناط
  وبلغ . ميكن أن تؤديه تطبيقات تكنولوجيا السواتل يف التنمية املستدامة للمناطق اجلبلية

  . مشروعا مراحل خمتلفة من التنفيذ١٣
وكان اهلدف الرئيسي من حلقة العمل هذه تيسري مناقشة سبل استخدام االستشعار   - ٢٠
 بعد والتكنولوجيات األخرى لتعزيز التنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية والشروع يف عن

، الذي جيمع بني عناصر من الزراعة "آندسات"مشروع : استحداث املشروعني التاليني
واهليدرولوجيا واجليولوجيا وعلم املعادن والبيئة وجاء كنتيجة حللقة العمل املشتركة بني 

ويسرا ووكالة الفضاء األوروبية بشأن التنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية من األمم املتحدة وس
/  تشرين الثاين٣٠  إىل٢٦البلدان اآلنية، اليت انعقدت يف ميندوزا باألرجنتني يف الفترة من 

  ".األنديز يف الفضاء"، ومشروع )A/AC.105/913 (٢٠٠٧نوفمرب 
قة العمل زيادة تطوير اقتراح بشأن استخدام ومن أهم النتائج اليت أسفرت عنها حل  - ٢١

اإلدارة البيئية للموارد الطبيعية واالستدامة الزراعية االجتماعية : "االستشعار عن بعد عنوانه
يف إطار " األنديز من الفضاء" "، واختاذ قرار باستحداث منيطة جديدة بعنوان"يف األنديز

لفضاء األوروبية واللجنة الوطنية لألنشطة برنامج التعليم الفضائي، الذي تنظّمه وكالة ا
  .الفضائية
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وانعقدت يف دجيون يف مجهورية كوريا حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة   - ٢٢
واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية بشأن استخدام تكنولوجيات الفضاء املتكاملة واملعلومات 

أكتوبر / تشرين األول١١ إىل ٩ك يف الفترة من الفضائية يف حتليل تغري املناخ والتنبؤ به، وذل
 إىل ١٢، قبيل املؤمتر الستني لالحتاد الدويل للمالحة الفضائية، املنعقد يف الفترة من ٢٠٠٩

وناقش املشاركون يف حلقة العمل هذه جمموعة واسعة من . أكتوبر/ تشرين األول١٦
اء املتاحة لتحليل تغري املناخ التكنولوجيات واخلدمات وموارد املعلومات املرتبطة بالفض

والتنبؤ به، وذلك حتقيقا للهدف املنشود املتمثل يف إجياد السبل الكفيلة حبل املشاكل 
كما ناقش هذا االجتماع . االجتماعية واالقتصادية النامجة عن تغري املناخ واالحترار العاملي
 . اجملالالفرص الساحنة لتعزيز أواصر التعاون اإلقليمي والدويل يف هذا

وجرى تلخيص أهم القضايا واملواضيع احلامسة احملّددة يف العروض املقّدمة خالل   - ٢٣
اجللسات التقنية يف األفرقة العاملة ومناقشتها باستفاضة خالل مائدة مستديرة ضّمت كبار 
مديري وكاالت الفضاء واملؤسسات األخرى ذات الصلة من البلدان النامية واملتقدمة، 

  .املنظمات الدوليةوكذلك من 
 خلصت إليها هذه املناقشات احلاجة إىل إعداد معايري ومشلت أهم االستنتاجات اليت  - ٢٤

ونظم لبيانات املناخ املستمدة من السواتل وإتاحتها عامليا باجملان أو مقابل أسعار منخفضة، 
ل ذات الصلة واحلاجة إىل استحداث مرافق إقليمية تتيح الوصول اجلماعي إىل بيانات السوات

وتبادل املعلومات اإلقليمية والعاملية عن تغري املناخ، وأمهية حتسني التنسيق الالزم لتبادل 
املعلومات عن تغري املناخ للوفاء باالحتياجات احملددة على املستويات اإلقليمية وتوفري 

جات وُعرضت استنتا. البيانات يف شكل موحد ودعم عمليات اختاذ القرارات يف املناطق
حلقة العمل واملائدة املستديرة املتعلقة هبا يف حدث مؤمتر االحتاد الدويل للمالحة الفضائية 

  .املكرس هلذا املوضوع
حلقة العمل بشأن  ٢٠٠٩يوليه / متوز٣٠ إىل ٢٧وانعقدت يف تيمفو يف الفترة من   - ٢٥

 لفائدة امة والبيئةتطبيقات الرعاية الصحية عن ُبعد على تقدمي اخلدمات يف جمايل الصحة الع
، اليت شارك يف تنظيمها اتفاقية رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليميالدول األعضاء يف 

وكان اهلدف الرئيسي حللقة العمل . حكومة بوتان وحكومة اهلند وحظيت بدعم الربنامج
لفضاء قد حتدَّد يف حلقة العمل اإلقليمية املشتركة بني األمم املتحدة واهلند ووكالة ا هذه

األوروبية بشأن استخدام تكنولوجيا الفضاء يف جمال دراسة األوبئة عن بعد، لفائدة منطقة 
 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٤ إىل ٢١آسيا واحمليط اهلادئ، املنعقدة يف لوكنو، اهلند، من 
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، وكان يتمثّل يف ربط مستشفيات بوتان واهلند )A/AC.105/925 من الوثيقة ٢٥الفقرة (
  .فعال من حيث التكلفة عرب قناة اتصاالت ساتلية عريضة النطاقبشكل 

. وأسفرت حلقة العمل عن ربط املستشفيات املتميزة باملستشفيات املرجعية يف بوتان  - ٢٦
وجتلّى استخدام منوذج أويل لوحدة صحية متحركة استحدثتها اهلند لفائدة البلدان النامية، يف 

بعد وخدمات الطب اإلشعاعي خارج املوقع ورصد العمليات اجلراحية اليت جتري عن 
أمراض القلب وعلم أمراض اجللد واالستشارات الطبيبة واإلحالة إىل املتخصصني والرعاية 

  .اإلصالحية
وخالل انعقاد املؤمتر األورويب السادس بشأن طب األمراض املدارية والصحة   - ٢٧

، نظم مكتب األمم ٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول ١٠ إىل ٦الدولية، املنعقد يف فريونا، إيطاليا، من 
املتحدة لشؤون الفضاء اخلارجي حلقة عمل بشأن مسامهة تكنولوجيا الفضاء يف مراقبة 

وكان هدف حلقة العمل هذه . األمراض املعدية واألهداف اإلمنائية لأللفية املرتبطة بالصحة
تكنولوجيا الساتلية فيما يتعلق يف املقام األول هو إذكاء الوعي بني الدوائر الطبية بإمكانات ال

 مشارك معلومات يف هذا املؤمتر عن ١ ٢٠٠وتلقى . برصد األمراض املعدية والتنبؤ بتفشيها
نتائج مشاريع استرشادية حمددة اسُتخدمت فيها بيانات السواتل يف آسيا واحمليط اهلادئ 

  .وأوروبا وأمريكا الالتينية والكاريـيب
 نشاطا ٢٣س الثالث، أجرى الربنامج بالتعاون مع شركائه ومنذ انعقاد اليونيسبي  - ٢٨

كُّرست جزئيا أو كليا الستعمال التطبيب عن ُبعد وتقدمي اخلدمات الصحية عن ُبعد ودراسة 
وتوفّر السواتل اليت ترصد األرض صورة تتجاوز النطاق الوطين لألمراض . األوبئة عن ُبعد

تمدة من الفضاء تساعد العلماء على مكافحة احملمولة بالنواقل، كما أن البيانات املس
  . األمراض املعدية بل والتنبؤ باملناطق املعّرضة خلطر شديد قبل تفشي األوبئة

    
    تكنولوجيات الفضاء الداعمة  - ٢  

التابعة للواليات املتحدة  نظم الربنامج واإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي  - ٢٩
بني األمم املتحدة والواليات املتحدة األمريكية بشأن البحث الدورة التدريـبية املشتركة 

 إىل ١٩ميامي، فلوريدا، الواليات املتحدة، من واإلنقاذ باالستعانة بالسواتل اليت ُعقدت يف 
وقد سبق أن نظم الربنامج وأمانة النظام الساتلي الدويل . ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٣

سبع دورات تدريـبية بشأن البحث واإلنقاذ باالستعانة ) سارسات- كوسباس(للبحث واإلنقاذ 
وقد عّززت هذه الدورات التدريـبية التنسيق القائم بني الدول األعضاء يف نظام . بالسواتل
سارسات والبلدان النامية اليت تستفيد من معلومات اإلنذار باخلطر اليت يتيحها نظام - كوسباس
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رير عن دورات تدريـبية سابقة بشأن البحث وميكن االطالع على تقا. سارسات- كوسباس
  .http://www.oosa.unvienna.org/oosa/en/docsidx.html: واإلنقاذ باالستعانة بالسواتل يف

 هي الدورة الثانية ٢٠٠٩يناير /وكانت الدورة التدريـبية املنعقدة يف كانون الثاين  - ٣٠
أما الدورة . أمريكا الالتينية والكاريـيباليت نظّمها الربنامج والواليات املتحدة ملشاركني من 

 التدريـبية إىل حتسني التفاعل الرمسي ٢٠٠٩وأّدت دورة . ٢٠٠٤األوىل فقد ُعقدت يف عام 
بني مقدمي بيانات اإلنذار باخلطر واملستفيدين منها يف أمريكا الالتينية والكاريـيب، وزيادة 

ليات البحث واإلنقاذ، والنهوض سارسات يف عم-فعالية استخدام بيانات نظام كوسباس
  .بالتايل بالتشغيل العاملي للنظام

واستضافت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات نيابة عن حكومة أذربيجان   - ٣١
 املشتركة بني األمم املتحدة وأذربيجان والواليات املتحدة األمريكية ووكالة حلقة العمل

 إىل ١١ املنعقدة يف باكو من ملالحةلسواتل العاملية  استخدام النظم االفضاء األوروبية بشأن
وقد رعت الواليات املتحدة حلقة العمل هذه، . (A/AC.105/946) ٢٠٠٩مارس / آذار١٥

. وكالة الفضاء األوروبيةمن خالل اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة و
تعزيز الشبكات اإلقليمية لتبادل ) أ: (وسعت حلقة العمل إىل حتقيق األهداف التالية

حتديد ) ب(؛ والعاملية لسواتل املالحةاملعلومات والبيانات بشأن استخدام تكنولوجيا النظم 
االحتياجات اخلاصة للخطط واملشاريع الفردية املتعلقة هبذه النظم على املستويني اإلقليمي 

إعداد خطة عمل إقليمية تساهم ) ج(ووالدويل للتطبيقات القريبة واملتوسطة والبعيدة املدى؛ 
  . وتطبيقاهتا العاملية لسواتل املالحةيف توسيع نطاق استخدام تكنولوجيا النظم

وأنشأ املشاركون ثالث أفرقة عاملة للتركيز على عمليات بناء القدرات وتعزيز   - ٣٢
. ملالحةالعاملية لسواتل ااملؤسسات، وعلى شبكة مرجعية جيوديسية، وعلى تطبيقات النظم 

ويف إطار خمتلف املشاريع والربامج اجلارية املهمة للمنطقة، اتفق املشاركون على أنشطة 
، كما النظام األورويب لتحديد املواقعمتابعة ملواصلة تعزيز شبكات احملطات املرجعية عرب 

اليا اتفقوا على أنه ينبغي تنظيم دورات تدريـبية وحلقات عمل لبلدان املنطقة اليت ال تقوم ح
وأبرز املشاركون أيضا أمهية التعليم املستمر وتدريب اخلرباء . بتشغيل حمطات مرجعية دائمة

واملستخدمني، وأوصوا باستخدام املواد التعليمية املتاحة باالتصال احلاسويب املباشر يف التعليم 
 واتل املالحةالعاملية لسباملراسلة أو التعليم اإللكتروين، وأشاروا إىل ضرورة اعتماد النظم 

  .سياسة تعزز االستخدام التباديل لنظم املالحة وحتديد املواقع والتوقيت يف املناطق املتامخة
ويويل الربنامج اهتماما كبريا للجهود املبذولة لبناء القدرات يف جمال علوم   - ٣٣

الحة عناية وتكنولوجيا الفضاء، كما توليها اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل امل
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باللغة - فريقي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء ألقليمي ااملركز اإلونظّم الربنامج و. خاصة
 قليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف أمريكا الالتينية والكاريـيبملركز اإلفرنسية، واال

وكان . واقعدورتني تدريـبيتني دوليتني بشأن املالحة الساتلية واخلدمات القائمة على امل
. الغرض من الدورتني هو البدء يف صياغة منهج دراسي بشأن النظم العاملية لسواتل املالحة

وأُطلع املشاركون على تكنولوجيات هذه النظم ذات الصلة هبدف مساعدهتم على فهم 
  .عميق لكيفية استخدامها

 اء األوروبية بشأناملشتركة بني األمم املتحدة والنمسا ووكالة الفضوانعقدت الندوة   - ٣٤
/  أيلول١١ إىل ٨من النمسا، برامج السواتل الصغرية من أجل التنمية املستدامة يف غراتس، 

وقد رعت الندوة الوزارة االحتادية النمساوية للشؤون األوروبية والدولية، . ٢٠٠٩سبتمرب 
ا، ومدينة غراتس، والوزارة االحتادية النمساوية للنقل واإلبداع والتكنولوجيا، ومقاطعة ستريي

ومتثّلت األهداف الرئيسية للندوة يف استعراض فائدة السواتل . ووكالة الفضاء األوروبية
الصغرية، وتوظيف التجارب املكتسبة من تطويرها للخروج بتصور لربامج تطوير وطنية 
ل للسواتل الصغرية، واملسامهة أيضا يف تطوير القدرات احمللية يف جمال تكنولوجيا السوات

  . الصغرية يف مؤسسات املشاركني
االستفادة من السواتل ) أ: (وتضّمنت الندوة أربع جلسات تطرقت للمواضيع التالية  - ٣٥

سياساهتا وختطيطها : إنشاء برنامج للسواتل الصغرية) ب(الصغرية يف بناء القدرات؛ و
ايا التنظيمية؛ الفرص الساحنة إلطالق السواتل الصغرية يف الفضاء والقض) ج(وتنفيذها؛ و

وُنظّمت يف اليوم الثاين زيارة تقنية للمحطة . األنشطة العملية لفائدة تصميم البعثات) د(و
وأنشئت خالل انعقاد الندوة ثالث أفرقة عاملة بغية . األرضية ومنشآت السواتل يف غراتس

ختارها إعداد خطط ومقترحات لبعثات سواتل صغرية يف اجملاالت التطبيقية التالية اليت ا
. البعثات اإلنسانية) ج(إدارة الكوارث؛ و) ب(رصد تغري املناخ والتعليم؛ و) أ: (املشاركون

البعثة ومفهوم تشغيلها، واخلط الزمين، وتقديرات بيان واقُترح أن تقوم األفرقة العاملة مبناقشة 
، واالستفادة من امليزانية، والشركاء واملتعاونني احملتملني، ونوع التعليم والتدريب الضروريني

كما أن التكاليف املنخفضة للسواتل الصغرية، وقصر فترة تطويرها وإنتاجها، . املرافق التقنية
إضافة إىل التقدم احملرز يف جمال التصغري اإللكتروين، وقدرات األداء ذات الصلة، جتعل بعثات 

ك للمؤسسات هذه السواتل مغرية للغاية بالنسبة للكيانات احلكومية واخلاصة، وكذل
  .التعليمية يف البلدان النامية

واستمر الربنامج يف التعاون مع األكادميية الدولية للمالحة الفضائية وجلنتها املعنية   - ٣٦
ويف إطار . ببعثات السواتل الصغرية لتنظيم سلسلة من حلقات العمل بشأن السواتل الصغرية
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فضائية، ُعقدت حلقة العمل العاشرة املشتركة انعقاد املؤمتر الستني لالحتاد الدويل للمالحة ال
بني األمم املتحدة واألكادميية الدولية للمالحة الفضائية بشأن السواتل الصغرية يف خدمة 

ومتثّلت . ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١٣البلدان النامية يف دجيون، مجهورية كوريا، يف 
، وبيان فاعلية السواتل الصغرية، مبا أهداف حلقة العمل يف التعريف بربامج السواتل الصغرية

  . يف ذلك فاعلية تكاليفها، وتشجيع األنشطة التعليمية والتدريـبية يف جامعات البلدان النامية
وركّزت .  مشاركا حلقة العمل اليت شكّلت جزءا ال يتجّزأ من املؤمتر٦٠وحضر حنو   -٣٧

ن للسواتل الصغرية أن توفّرها من أجل أغلب األوراق املقدمة يف احللقة على املسامهة اليت ميك
وجرى التشديد بشكل خاص . دعم البعثات العلمية وبعثات رصد األرض وبعثات االتصاالت

على التعاون الدويل، والتعليم والتدريب، والفوائد اليت تقدمها برامج من هذا القبيل إىل البلدان 
نة املعنية ببعثات السواتل الصغرية التابعة وقد نّوه حبلقة العمل املشاركون وأعضاء اللج. النامية

، واقترحوا إجراء نقاش بشأن كيفية زيادة استفادة البلدان ألكادميية الدولية للمالحة الفضائيةل
النامية من مشاريع السواتل الصغرية خالل انعقاد املؤمتر الدويل الثاين والستني للمالحة الفضائية 

  ، ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٧ إىل ٣أفريقيا، من املقّرر عقده يف كيب تاون، جنوب 
  .ال سيما وأن رؤساء وكاالت الفضاء األفريقية سيحضرون هذا احلدث

ومن املتوقع بذل جهود يف إطار الربنامج من أجل دعم عملية بناء القدرات لتطوير   - ٣٨
. بيقاهتاتكنولوجيا الفضاء األساسية، مع التركيز بشكل خاص على السواتل الصغرية وتط

ويسعى الربنامج إىل صوغ منهج دراسي لتطوير تكنولوجيا الفضاء األساسية، وسيعمل مع 
املؤسسات التعليمية على الصعيد العاملي لكشف النقاب عن فرص الزمالة الطويلة األمد ذات 

وسوف يستند إىل التوصيات الصادرة عن سلسلة حلقات العمل املشتركة بني األمم . الصلة
 واألكادميية الدولية للمالحة الفضائية بشأن استخدام السواتل الصغرية لصاحل البلدان املتحدة

النامية وإىل نتائج الندوة املشتركة بني األمم املتحدة والنمسا ووكالة الفضاء األوروبية بشأن 
  .برامج السواتل الصغرية من أجل التنمية املستدامة

    
    علوم الفضاء وقانون الفضاء  - ٣  

، أُطلقت مبادرة األمم املتحدة بشأن علوم الفضاء األساسية اليت ١٩٩٠يف عام   - ٣٩
سامهت يف تطوير علم الفلك وعلوم الفضاء على املستويني الدويل واإلقليمي من خالل 

دارة اإلحلقات عمل سنوية شارك يف تنظيمها األمم املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية و
، وذلك يف إطار الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي واءالوطنية للمالحة اجلوية والفض
وقد أدت . ، واملبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء٢٠٠٧ة السنة الدولية للفيزياء الشمسي
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مبادرة األمم املتحدة بشأن علوم الفضاء األساسية إىل إنشاء قباب فلكية وتلسكوبات فلكية 
املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء /للفيزياء الشمسيةوصفيفات أجهزة خاصة بالسنة الدولية 

وعلى وجه اخلصوص، اسُتحدثت صفيفات . عرب العامل، وخصوصا يف البلدان النامية
 معاون قرارات شبكة التأللؤ: األجهزة التالية يف إطار املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء

 وجهاز رصد والتعليم والنمذجةنظام طقس الغالف اجلوي الكهرمغنطيسي للرصد و
 املرصـد االسـتوائي الليـلي عن ُبعد ملناطق الغالف املتأين واضطرابات الغالف املتأين املفاجئة

اجلهاز الفلكّي املركَّب املنخفض التكلفة واملنخفض الترددات للتحليل الطيفي واملرصد و
لنظام العاملي دوجة الترّدد ل والشبكة األفريقية املزنظام احتياز البيانات املغنطيسية واملتنقل

وسامهت مبادرة األمم املتحدة ).  أفريقيا- النظام العاملي لتحديد املواقع  (لتحديد املواقع
بشأن علوم الفضاء األساسية أيضا يف توسيع نطاق املواقع املرآة لنظام البيانات الفيزيائية 

ستخدام املراصد االفتراضية وتطبيق  وادارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاءالفلكية التابع لإل
، الذي يهدف إىل استخدام األجهزة، وبرامج الرصد ومواد التدريس "تريبود"مفهوم 

استخداما شامال على املستوى اجلامعي يف البلدان اليت تستخدم علوم الفضاء كأداة لتعزيز 
دارة ربية للفضاء واإلوستنظم األمم املتحدة والوكالة األو. التنمية االجتماعية واالقتصادية
 حلقة العمل الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي والوطنية للمالحة اجلوية والفضاء

 ١٠ إىل ٦األوىل حول املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء يف األقصر، مصر، يف الفترة من 
 بتطبيقات النظم وهذه املبادرة الدولية جزء من الربنامج املعين. ٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين

العاملية لسواتل املالحة الذي ينفّذه مكتب شؤون الفضاء اخلارجي بصفته األمانة التنفيذية 
  .للجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة، والذي تشارك اللجنة الدولية يف رعايته

وروبية واإلدارة ويف حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة ووكالة الفضاء األ  - ٤٠
 بشأن علوم الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي والوطنية للمالحة اجلوية والفضاء

 ٢٥ إىل ٢١ املعقودة يف الفترة من ٢٠٠٧ة السنة الدولية للفيزياء الشمسيالفضاء األساسية و
فضاء  يف دجيون جبمهورية كوريا، استعرض املشاركون أنشطة علوم ال٢٠٠٩سبتمرب /أيلول

 واملشاريع املنبثقة عن ٢٠٠٧ة الدولية للفيزياء الشمسياألساسية اليت أجنزت يف إطار السنة 
وركّز املشاركون اهتمامهم على تفاعل األرض والشمس من أجل . حلقات العمل السابقة

فهم كيف ميكن للتغّيرات اليت تطرأ على الشمس أن تؤثّر يف الغالف املغنطيسي لألرض ويف 
  .األيوين ويف بيئتها، وتأثري تفاعل من هذا القبيل على النظم الفضائيةغالفها 

وقّدم الربنامج، من خالل مبادرة األمم املتحدة بشأن علوم الفضاء األساسية، دعما   - ٤١
ماليا حللقة عمل كوسبار احلادية عشرة لبناء القدرات بشأن حتليل بيانات تلسكوب فريمي 
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. ٢٠١٠فرباير / شباط١٩ إىل ٨قدها يف بنغالور، باهلند، من الفضائي ألشعة غاما املزمع ع
  . ويشارك الربنامج يف رعاية هذه السلسلة من حلقات العمل اليت تعد نتيجة للمبادرة الدولية

وُعقدت حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة ومجهورية إيران اإلسالمية بشأن   - ٤٢
   ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١١ إىل ٨قانون الفضاء يف طهران يف الفترة من 

)A/AC.105/956 .( وانصّب موضوع احللقة أساسا على دور قانون الفضاء الدويل يف تطوير
وتعزيز التعاون الدويل واإلقليمي يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف 

منظمة بدعم من وقد شاركت وكالة الفضاء اإليرانية يف تنظيم احللقة، . األغراض السلمية
  .التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ

وكانت حلقة العمل هي السادسة يف سلسلة حلقات عمل األمم املتحدة بشأن   - ٤٣
وقد سعت احللقة إىل حتقيق . قانون الفضاء اليت نظمها الربنامج مبشاركة البلدان املضيفة

 ومبادئ األمم املتحدة بشأن الفضاء تعزيز فهم وقبول وتنفيذ معاهدات) أ: (األهداف التالية
تعزيز تبادل املعلومات بشأن تشريعات وسياسات الفضاء الوطنية لفائدة ) ب(اخلارجي؛ و

ٍ توجهات قانون الفضاء الدويل ) ج(املهنيني املعنيني بأنشطة الفضاء الوطنية؛ و النظر يف
ا والعدد املتزايد من والتحديات اليت ينطوي عليها، مثل ترويج األنشطة الفضائية جتاري

التفكري يف إعداد دراسات وبرامج جامعية ) د(اجلهات املشاركة يف األنشطة الفضائية؛ و
النظر يف ) ه(بشأن قانون الفضاء بغية تعزيز اخلربات والقدرات الوطنية يف هذا امليدان؛ و
  .جيآليات للنهوض بالتعاون اإلقليمي يف جمال االستخدامات السلمية للفضاء اخلار

ومتّخضت حلقة العمل عن جمموعة من التوصيات واملالحظات واالستنتاجات اليت   - ٤٤
تتناول تنفيذ معاهدات األمم املتحدة وتطبيقها على املستوى الوطين؛ ودور آليات التعاون 
اإلقليمي يف دعم اجلهود املبذولة من أجل تعزيز اإلطار التنظيمي وإطار السياسات وتعزيز 

ال قانون الفضاء ورعاية الربامج التعليمية يف املناطق املعنية؛ وُسبل تعزيز احلوار التعليم يف جم
بني املؤسسات التعليمية اليت توجد لديها برامج راسخة يف جمال قانون الفضاء واملؤسسات 

  . التعليمية اليت تطمح إىل استحداث برامج من هذا القبيل
بشأن تعزيز  للخرباءالثاين اجتماع األمم املتحدة عمل ونظّم الربنامج باالقتران مع حلقة ال  -٤٥

وكان اهلدف العام لالجتماع . نوفمرب/ تشرين الثاين١٣ و١٢ يومي التعليم يف جمال قانون الفضاء
ومن املقرر دمج هذا . هو مواصلة إعداد منهاج دراسي لدورة أساسية يف جمال قانون الفضاء

ز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املنهاج يف الربامج التعليمية للمراك
  .وقد متّخض االجتماع عن صيغة منقحة ملنهاج دراسي يف جمال قانون الفضاء. املتحدة
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    اخلدمات االستشارية التقنية والتعاون اإلقليمي  - جيم  
ملؤمتر  ۲۰۰۹آسيا واحمليط اهلادئ لالتصاالت الساتلية دورة سنة عقد جملس   - ٤٦

أكتوبر / تشرين األول١سبتمرب إىل / أيلول٢٩ يف كواالملبور، يف الفترة من ومعرض السواتل
وقد ألقى ممثل الربنامج الكلمة الرئيسية يف املؤمتر، ووافق على رئاسة دورة خمصصة . ٢٠٠٩

  .٢٠١٠لتطبيقات تكنولوجيا الفضاء يف دورة املؤمتر لعام 
استشارية ودعما ماليا لألكادميية الدولية للمالحة الفضائية، وقّدم الربنامج مساعدة   - ٤٧
 من أجل تنظيم املؤمتر اإلقليمي للبحث والتطوير يف جمال الفضاء) النيجريية(الوكالة الوطنية و

  األفريقي الثالث لألكادميية الدولية للمالحة الفضائية الذي ُعقد يف أبوجا، يف الفترة من 
الفضاء من أجل "، وكان عنوان هذا احلدث ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ إىل ٢٤

  ".املشاركة وتطوير املعارف وتقامسها: أفريقيا
وشارك الربنامج يف تنظيم حلقة عمل بشأن إنشاء تعاون علمي وأدوايت لرصد   - ٤٨

عواقب طقس الفضاء من املغرب استضافتها احلكومة املغربية وُعقدت يف الرباط يف الفترة 
وأشارت اللجنة املعنية باستخدام الفضاء . ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٤ إىل ١٨من 

 إىل أمهية االستمرار ٢٠٠٩اخلارجي يف األغراض السلمية يف دورهتا الرابعة والستني يف عام 
، وأعربت عن ٢٠٠٧ة الدولية للفيزياء الشمسييف االستناد إىل ما حتقّق من جناح يف السنة 

 توصلت إليه اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف دورهتا السادسة ارتياحها لالتفاق الذي
" املبادرة الدولية لطقس الفضاء"واألربعني بشأن النظر يف بند جديد جلدول األعمال بعنوان 

ضمن خطة عمل تدوم ثالث سنوات وتركّز حتديدا على تأثريات طقس الفضاء على 
كّي املركَّب املنخفض التكلفة واملنخفض الترددات اجلهاز الفل(وقّدم موفّرو األجهزة . األرض

نظام  أفريقيا، و-  لنظام العاملي لتحديد املواقع، وجهاز اللتحليل الطيفي واملرصد املتنقل
، املرصـد االسـتوائي الليـلي عن ُبعد ملناطق الغالف املتأين، واحتياز البيانات املغنطيسية

نظام ، واضطرابات الغالف املتأين املفاجئة ، وجهاز رصدمعاون قرارات شبكة التأللؤو
عروضا رمسية إىل ) طقس الغالف اجلوي الكهرمغنطيسي للرصد والنمذجة والتعليم

ومن املقرر نقل مقياسني لشدة املغنطيسية . مستضيفي األجهزة املتوقعني يف اجلامعات املغربية
النظام (عاملي لتحديد املواقع  وجهازي استقبال للنظام الاحتياز البيانات املغنطيسيةلنظام 

ومقياس طيف راديوي ) معاون قرارات شبكة التأللؤ أفريقيا و- العاملي لتحديد املواقع 
جلهاز الفلكّي املركَّب املنخفض التكلفة واملنخفض الترددات للتحليل الطيفي واملرصد ا(

دريس علوم وسيشارك املركز اإلقليمي األفريقي لت. إىل مواقع رصد مغربية) املتنقل
 باللغة الفرنسية، الكائن بالرباط، يف تشغيل جهازي استقبال النظام - وتكنولوجيا الفضاء 
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كما وقّعت أكادميية احلسن الثاين للعلوم والتكنولوجيا وأمانة املبادرة . العاملي لتحديد املواقع
 املوزعة الدولية بشأن طقس الفضاء على مذكرة تفاهم بشأن تطوير مراصد الغالف املتأين

  .على عدد من اجلامعات يف املغرب
لنظام ونظّم الربنامج، مبشاركة جملس الشيوخ يف برلني واللجنة التوجيهية الدولية ل  - ٤٩

 واللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة ومكتب شؤون األورويب لتحديد املواقع
ية بالنظم العاملية لسواتل املالحة ونظم التعزيز الفضاء اخلارجي، الندوة الدولية الثانية املعن

وقد استضافت احلكومة األملانية الندوة اليت انعقدت يف برلني . الفضائية واألرضية وتطبيقاهتا
وقد اسُتهلّت . ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٢نوفمرب إىل / تشرين الثاين٣٠يف الفترة من 

 إلنشاء اللجنة الدولية وبتشجيع من الربنامج، سلسلة الندوات اليت ُنظّمت يف السابق نتيجة
وتصّدت الندوة لألهداف واألنشطة والتنظيم . بصفته األمانة التنفيذية للجنة الدولية

األوروبية اللجنة الفرعية  ومع النظام األورويب لتحديد املواقعواإلجنازات املتعلقة بالتعاون مع 
وجرى االعتراف باإلمكانيات اليت . لجيوديسيا للرابطة الدولية لإلطار املرجعياملعنية با

 العاملية لسواتل املالحةتنطوي عليها التقنيات اجليوديسية الفضائية، وخصوصا النظم 
وشبكات احملطات املرجعية للنظم العاملية التفاضلية لسواتل املالحة، يف االستخدامات احلديثة 

وحصل املشاركون . كتونية األوروبية اآلسيويةوالدقيقة لُألطر املرجعية القارية يف الصفيحة الت
يف الندوة على معلومات عن وضع اللجنة الدولية وعن املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء 

ومت تشجيع بلدان املنطقة األوروبية اآلسيوية على املشاركة يف اللجنة . اليت أنشئت حديثا
  .ة فيهماالدولية واملبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء واملسامه

وقّدم الربنامج مساعدة استشارية ودعما ماليا ملهنيني من أفريقيا من أجل املشاركة   - ٥٠
حلقة عمل بشأن علوم وتكنولوجيا املالحة الساتلية ألفريقيا : يف حلقيت العمل التاليتني

/  آذار٢٣ُعقدت يف مركز عبد السالم الدويل للفيزياء النظرية، يف ترييست، إيطاليا، من 
، وحلقة عمل بشأن إنشاء حمطات دائمة للنظم العاملية ٢٠٠٩أبريل /  نيسان٩مارس إىل 

لرسم خرائط املوارد ألغراض لسواتل املالحة ومعاجلة بياناهتا ُعقدت يف املركز اإلقليمي 
  .٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٤أغسطس إىل / آب٢٤، يف نريويب، من التنمية
 رمسية وأنشطة عملية على هياكل النظم العاملية ومشلت حلقتا العمل هاتان حماضرات  - ٥١

لسواتل املالحة وهياكل اإلشارات وتصميم املعدات وأحدث التطبيقات واالستكشاف 
وأتاح خمترب حاسويب يف املوقع للمشاركني فرصا وافرة . العلمي باستخدام النظم العاملية

رسم اخلرائط واملسح؛ إلجراء احلسابات اخلاصة بتحديد املواقع؛ واستخدام برجميات 
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 - وختطيط إجراءات دقيقة جلمع املعلومات؛ وحتليل بيانات الغالف اجلوي والغالف األيوين 
  .كل ذلك اعتمادا على قياسات متاحة من النظام العاملي لتحديد املواقع

    
    ملخص األنشطة ذات الصلة بربنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  - دال  

    ٢٠٠٩امج املنفذة يف عام أنشطة الربن  - ١  
وترد يف .  يف إطار الربنامجسبع حلقات عمل ندوة واحدة و٢٠٠٩يف عام ُعقدت   - ٥٢

  .املرفق األول قائمة بتلك األنشطة
    

    ٢٠١٠أنشطة الربنامج املقرر تنفيذها يف عام   - ٢  
ت يف املرفق الثاين قائمة باالجتماعات واحللقات الدراسية والندوات ودوراترد   - ٥٣

  .ذلك األهداف املنشودة منها، مبا يف ٢٠١٠التدريب وحلقات العمل املقّررة لعام 
    

  أنشطة املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتِسبة إىل األمم املتحدة، يف   - ٣  
    ٢٠١١- ٢٠٠٨الفترة 
ا تسعة أشهر واليت ترد يف املرفق الثالث قائمة بدورات الدراسات العليا اليت تبلغ مدهت  - ٥٤

تقدمها املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتِسبة إىل األمم املتحدة، يف 
  .٢٠١١- ٢٠٠٨الفترة 

    
    التربعات  -خامسا  

 بالدعم والتّربعات النقدية ٢٠٠٩حظي التنفيذ الناجح ألنشطة الربنامج يف عام   - ٥٥
 ومؤسساهتا، وكذلك باملساعدة والتعاون من جانب مة من الدول األعضاءوالعينية املقّد

  .منظمات حكومية وغري حكومية إقليمية ودولية
وقد قدَّمت الدول األعضاء واملنظمات احلكومية وغري احلكومية التالية الدعم إىل   - ٥٦

  :٢٠٠٩أنشطة الربنامج يف عام 
نشطة  دوالر أمريكي دعما لأل٨٥ ٠٠٠قّدمت وكالة الفضاء األوروبية   )أ(  

  ؛)انظر املرفق األول( وشاركت يف رعايتها ٢٠٠٩اليت اضطلع هبا الربنامج يف عام 
تكفّلت النمسا، من خالل وزارهتا للشؤون األوروبية والدولية ووزارهتا   )ب(  

، ومدينة غراتس، بتكاليف السفر اجلوي ستريياللنقل واالبتكار والتكنولوجيا، ومقاطعة 
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ف التنظيم احمللي واملرافق، واإلقامة والطعام والنقل احمللي ، وتكاليللمشاركنيالدويل 
للمشاركني يف الندوة املشتركة بني األمم املتحدة والنمسا ووكالة الفضاء األوروبية بشأن 

 إىل ٨اليت ُعقدت يف غراتس، النمسا، من برامج السواتل الصغرية من أجل التنمية املستدامة 
  ؛)رفق األولانظر امل (٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١١

 دعما حللقة العمل  دوالر أمريكي٧ ٥٠٠ت حكومة سويسرا مبلغ وفّر  )ج(  
تطبيقات  سويسرا ووكالة الفضاء األوروبية بشأنووبريو املشتركة بني األمم املتحدة 

تكنولوجيا الفضاء املتكاملة من أجل التنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية للبلدان اآلندية، اليت 
  ؛)انظر املرفق األول (٢٠٠٩سبتمرب / أيلول ١٨ و ١٤يف ليما يف الفترة من انعقدت 
 دوالر ١٠ ٠٠٠الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي مبلغ وفّرت   )د(  
املشتركة بني األمم املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية عمل ال حلقةدعما لتنفيذ أمريكي 

اء والوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي بشأن واإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفض
اليت انعقدت يف دجيون، ، ٢٠٠٧ضاء األساسية والسنة الدولية للفيزياء الشمسية علوم الف

  ؛٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٥ إىل ٢١مجهورية كوريا، من 
 يورو دعما حللقة ٢٠ ٠٠٠مبلغ وفّر االحتاد الدويل للمالحة الفضائية   )ه(  
شتركة بني األمم املتحدة واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية بشأن استخدام العمل امل

تكنولوجيات الفضاء املتكاملة واملعلومات الفضائية يف حتليل تغري املناخ والتنبؤ به، اليت 
كما وفّر . ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١١ إىل ٩انعقدت يف دجيون، مجهورية كوريا، من 

شرين مشاركا يف حلقة العمل حلضور املؤمتر الستني لالحتاد الدويل أمواال كافية لثالثة وع
  ؛للمالحة الفضائية

 دوالر أمريكي دعما لتنفيذ خطة عمل ١٠٠ ٠٠٠ وفّرت الواليات املتحدة  )و(  
العاملية لسواتل املالحة اليت تركز على نشر املعلومات وبناء بالنظم اللجنة الدولية املعنية 

  العاملية لسواتل املالحة؛النظم ة خمتارة متعلقة بتطبيقات القدرات، وكذلك أنشط
احلكومات املضيفة لألحداث املعقودة يف إطار الربنامج تكاليف حتّملت   )ز(  

التنظيم احمللي واملرافق واإلقامة والطعام والنقل احمللي لبعض املشاركني من البلدان النامية 
 من جانب هذه ٢٠٠٩لعيين املقدم يف عام ر جمموع الدعم اويقّد). انظر املرفق األول(

  ؛ا أمريكيا دوالر٣٥٧ ٧١٢ احلكومات مببلغ
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الدول األعضاء، ومؤسساهتا ذات الصلة بالفضاء، وكذلك منظمات وفّرت   )ح(  
إقليمية ودولية، الرعاية من أجل حضور خرباء لتقدمي عروض إيضاحية تقنية واملشاركة يف 

  ).ظر املرفق األول والتقارير عن األنشطةان(مداوالت بشأن أنشطة الربنامج 
    

    ٢٠١١-٢٠١٠االعتمادات املالية وإدارة األنشطة يف فترة السنتني     -سادسا
، املشمولة ٢٠١٠سوف ُتنفَّذ أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية لعام   - ٥٧

  : هبذا التقرير، على النحو التايل
 سوف ُيستخدم ر امليزانية العادية لألمم املتحدة يف إطا.االعتمادات املالية  )أ(  

من املوارد املخّصصة للزماالت الدراسية واملَنح يف  دوالر أمريكي ٤٢٤ ٥٠٠مبلغ قدره 
ة والستني ألجل تنفيذ أنشطة رابعميزانية الربنامج اليت وافقت عليها اجلمعية العامة يف دورهتا ال

ألغراض االضطالع بأنشطة الربنامج يف عام ، ٢٠١١- ٢٠١٠الربنامج خالل فترة السنتني 
ولكي يقوم الربنامج على حنو فّعال بالوالية املسَندة إليه وبأنشطته املوّسعة، . ٢٠١٠

وخصوصا األنشطة اليت هتدف إىل تنفيذ توصيات مؤمتر اليونيسبيس الثالث، ال بّد لـه من أن 
وسوف ُتستخدم تلك .  ألنشطتهيلتمس أمواالً إضافية، ُتقدَّم على شكل تّربعات، دعماً

  التربعات لتكميل ميزانية الربنامج العادية؛
 سيضطلع مكتب .تويل املوظفني شؤون اإلدارة ومسامهتهم ومشاركتهم  )ب(  

ويف هذا الصدد، سيقوم . شؤون الفضاء اخلارجي باألنشطة الوارد وصفها يف هذا التقرير
موَّل من اعتمادات ميزانية السفر موظفون من املكتب بأسفار، حسبما هو مناسب، ُت

  .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    
      ٢٠٠٩والدورات التدريـبية وحلقات العمل اليت عقدت يف عام 

  عنوان النشاط ومكان 
 الدعم التمويلي املؤسسة املضيفة املنظمة الراعية البلد الراعي وموعد انعقاده

عدد البلدان 
والكيانات 
 املمثلة

عدد 
 رمز وثيقة التقريراملشاركني

تدريـبية املشتركة بني الدورة ال
األمم املتحدة والواليات املتحدة 
بشأن البحث واإلنقاذ باالستعانة 

 بالسواتل
  

ميامي، فلوريدا، الواليات املتحدة 
يناير / كانون الثاين٢٣- ١٩

٢٠٠٩ 

األمم املتحدة،  الواليات املتحدة
اإلدارة الوطنية 

لدراسة احمليطات 
والغالف اجلوي 
 للواليات املتحدة

اإلدارة الوطنية لدراسة 
احمليطات والغالف 

  اجلوي

تكفّلت األمم املتحدة بنفقات السفر 
جوا والنقل احمللي لسبعة عشر 

ا يف أمريكا  بلد١٣مشاركا من 
اإلدارة الالتينية والكاريـيب، وقّدمت 

الوطنية لدراسة احمليطات والغالف 
 اجلوي بدل اإلقامة اليومي

 ال ينطبق ٣٠ ١٩

املشتركة بني األمم حلقة العمل 
املتحدة وأذربيجان والواليات 

املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية 
شأن تطبيقات النظم العاملية لسواتل ب

 املالحة
  

  باكو
 ٢٠٠٩مايو / أيار١٥- ١١

  أذربيجان،
 الواليات املتحدة

وكالة الفضاء 
 األوروبية

وزارة االتصاالت 
وتكنولوجيات املعلومات 

 يف أذربيجان

وفّرت األمم املتحدة والواليات 
املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية 

ليف السفر جوا أمواال لسداد تكا
ونفقات املعيشة لسبعة عشر مشاركا 

 من البلدان النامية

٨٠ ٢٩ A/AC.105/946 

بشأن تطبيقات حلقة العمل 
تقدمي لعن ُبعد الرعاية الصحية 

اخلدمات يف جمايل الصحة العامة 
  والبيئة

  
  تيمفو
  ٢٠٠٩يوليه / متوز٣٠- ٢٧

  وتان،ب
  اهلند

وفّرت األمم املتحدة أمواال لسداد   وزارة الصحة يف بوتان  األمم املتحدة 
تكاليف السفر جوا وبدل اإلقامة 

اليومي لعشرة مشاركني من مخسة 
بلدان من رابطة جنوب آسيا 

  للتعاون اإلقليمي

 ال ينطبق  ٧٧  ١٢
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  عنوان النشاط ومكان 
 الدعم التمويلي املؤسسة املضيفة املنظمة الراعية البلد الراعي وموعد انعقاده

عدد البلدان 
والكيانات 
 املمثلة

عدد 
 رمز وثيقة التقريراملشاركني

الندوة املشتركة بني األمم املتحدة 
والنمسا ووكالة الفضاء األوروبية 
بشأن الربامج الساتلية الصغرية يف 

  خدمة التنمية املستدامة
    

  غراتس، النمسا
  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١١- ٨

األمم املتحدة،   النمسا
وكالة الفضاء 

  األوروبية

ساوية األكادميية النم
حبوث للعلوم، معهد 

م هيئة يوانيوو الفضاء
(Joanneum)للبحوث  

وفّرت األمم املتحدة واجلهات 
املشاركة يف الرعاية دعما ماليا 
  كامال أو جزئيا لعشرين مشاركا

٦٠  ٣٨ A/AC.105/966 

حلقة العمل املشتركة بني األمم 
سويسرا ووكالة ووبريو املتحدة 

تطبيقات  الفضاء األوروبية بشأن
تكنولوجيا الفضاء من أجل التنمية 

املستدامة يف املناطق اجلبلية من 
  البلدان اآلندية

    
  ليما
  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٨- ١٤

األمم املتحدة،   بريو
وكالة الفضاء 

  األوروبية

الوطنية للبحث بريو جلنة 
والتطوير يف جمال الفضاء 

  اجلوي

وفّرت األمم املتحدة واجلهات 
املشاركة يف الرعاية الدعم املايل 
  الكامل لستة وعشرين مشاركا

٢٠٠  ٢٠ A/AC.105/968 

املشتركة بني مجهورية عمل ال حلقة
كوريا واألمم املتحدة ووكالة 

الفضاء األوروبية واإلدارة الوطنية 
للمالحة اجلوية والفضاء والوكالة 

اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي 
ضاء األساسية بشأن علوم الف

ء الشمسية والسنة الدولية للفيزيا
٢٠٠٧  

    
  دجيون، مجهورية كوريا

  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٥- ٢١

األمم املتحدة،   مجهورية كوريا
وكالة الفضاء 

األوروبية، اإلدارة 
الوطنية للمالحة 
اجلوية والفضاء، 

الة اليابانية الوك
الستكشاف 
  الفضاء اجلوي

معهد كوريا للفلك 
  وعلوم الفضاء

األمم املتحدة ووكالة الفضاء وفّرت 
األوروبية واإلدارة الوطنية للمالحة 

وية والفضاء والوكالة اليابانية اجل
الستكشاف الفضاء اجلوي ومعهد 
كوريا للفلك وعلوم الفضاء أمواال 
لسداد تكاليف السفر جوا ونفقات 

  املعيشة خلمسني مشاركا

٢٠١  ٣٤  A/AC.105/964 
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  عنوان النشاط ومكان 
 الدعم التمويلي املؤسسة املضيفة املنظمة الراعية البلد الراعي وموعد انعقاده

عدد البلدان 
والكيانات 
 املمثلة

عدد 
 رمز وثيقة التقريراملشاركني

حلقة العمل التاسعة عشرة 
املشتركة بني األمم املتحدة 

واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية 
بشأن استخدام تكنولوجيات 

املعلومات الفضاء املتكاملة و
الفضائية يف حتليل تغري املناخ 

  والتنبؤ به
  دجيون، مجهورية كوريا

أكتوبر / تشرين األول١١- ٩
٢٠٠٩  

األمم املتحدة،   مجهورية كوريا
االحتاد الدويل 

للمالحة الفضائية، 
وكالة الفضاء 

  األوروبية

معهد كوريا لبحوث 
  الفضاء اجلوي

وفّرت األمم املتحدة واجلهات 
املشاركة يف الرعاية دعما ماليا 
كامال إلثنني وعشرين مشاركا 
. ودعما جزئيا ألحد املشاركني

االحتاد الدويل للمالحة وأعفى 
 مشاركا من رسوم ٢٢ الفضائية

  جيل يف املؤمترالتس

٨٠  ٤٠ A/AC.105/970 

 بني األمم  املشتركةحلقة العمل
األكادميية الدولية املتحدة و

للمالحة الفضائية بشأن السواتل 
 الصغرية يف خدمة البلدان النامية

  
  دجيون، مجهورية كوريا 

 ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١٣

األمم املتحدة،   مجهورية كوريا
األكادميية الدولية 
  للمالحة الفضائية

األكادميية الدولية 
  للمالحة الفضائية

 A/AC.105/971  ٦٠  ال ينطبق  ال ينطبق

املشتركة بني األمم حلقة العمل 
املتحدة ومجهورية إيران اإلسالمية 

  فضاءبشأن قانون ال
  طهران

نوفمرب / تشرين الثاين١١- ٨
٢٠٠٩  

مجهورية إيران 
  اإلسالمية

األمم املتحدة 
منظمة التعاون و

الفضائي آلسيا 
  واحمليط اهلادئ

وفّرت األمم املتحدة ووكالة الفضاء   وكالة الفضاء اإليرانية
اإليرانية دعما ماليا لسبعة عشرة 

لة الفضاء ووفّرت وكا. مشاركا
اإليرانية تسهيالت املؤمتر والنقل 
  احمللي والدعم التقين والسكرتاري

١٨٤  ١٩  A/AC.105/956 
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A/AC.105/969 

     املرفق الثاين
اجلدول الزمين لالجتماعات : برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية    

واحللقات الدراسية والندوات والدورات التدريـبية وحلقات العمل 
      ٢٠١٠املزمع تنفيذها يف عام 

 األهداف املكان والتاريخ العنوان النشاط

املؤمتر املشترك بني األمم  
املتحدة واألرجنتني 

واململكة العربية السعودية 
بشأن استخدام تكنولوجيا 

 الفضاء يف إدارة املياه

  بوينس آيريس
٢٠١٠ 

متابعة املؤمتر بشأن املوضوع ذاته املنعقد يف الرياض يف 
وسيواصل . ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٦ إىل ١٢الفترة من 

املشاركون مناقشة كيفية مسامهة تكنولوجيا الفضاء يف 
حتسني إدارة موارد املياه، مبا يف ذلك مكافحة التصحر، 

وضمان الوصول إىل مياه الشرب املأمونة وإدارة حاالت 
 .ارئ املتعلقة باملياه يف البلدان الناميةالطو

حلقة العمل املشتركة بني  
األمم املتحدة ومولدوفا 

والواليات املتحدة بشأن 
تطبيقات النظم العاملية 

 لسواتل املالحة

  شيسيناو
 مايو/ أيار٢١-١٧

األخذ بتكنولوجيا النظم العاملية لسواتل املالحة وتطبيقاهتا 
صاالت والطريان واملسح ورسم يف جماالت النقل واالت

اخلرائط وعلوم األرض وإدارة املوارد الطبيعية والبيئة 
والكوارث والزراعة الدقيقة؛ وتشجيع تبادل اخلربات فيما 

خيص التطبيقات؛ وتشجيع املزيد من التعاون على إقامة 
الشراكات وشبكات النظم العاملية لسواتل املالحة، يف 

النظام األورويب لتحديد : ليميةسياق األطر املرجعية اإلق
األوروبية  اللجنة الفرعية  واملواقع واالحتاد الدويل للجيوديسيا

 .إلطار املرجعياملعنية با

حلقة العمل املشتركة بني   
األمم املتحدة وسويسرا 

ووكالة الفضاء األوروبية 
وبرنامج األمم املتحدة 

للبيئة بشأن مسامهة 
نولوجيا الفضاء يف تك

التنمية املستدامة يف املناطق 
  اجلبلية من البلدان اآلندية

  ال باز
يونيه / حزيران٢٨
يوليه / متوز٢-

٢٠١٠  

ة مناقشة كيفية مسامهة االستشعار عن بعد، مواصل
واالتصاالت الساتلية وتكنولوجيات النظم العاملية لسواتل 

املالحة املتعلقة باملشاريع اليت بدأت يف حلقات العمل السابقة 
 ٢٠٠٧املنعقدة يف األرجنتني يف عام (ضمن هذه السلسلة 

اجلبلية يف التنمية املستدامة يف املناطق ) ٢٠٠٩وبريو يف عام 
من البلدان اآلندية؛ وحتديد أولويات بناء القدرات فيما خيص 

  .االستشعار عن بعد لصاحل تلك املناطق
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 األهداف املكان والتاريخ العنوان النشاط

حلقة العمل املشتركة بني   
األمم املتحدة وتركيا 

ووكالة الفضاء األوروبية 
بشأن تطبيقات 

تكنولوجيا الفضاء للمنافع 
  االجتماعية االقتصادية

  أنطاليا، تركيا
/  أيلول١٧-١٤

  ٢٠١٠سبتمرب 

حتديد السبل والطرائق الكفيلة بتيسري مشاركة احلكومات 
واملؤسسات وقطاعات الصناعة يف ميدان الفضاء؛ وتناول 
املبادئ اخلاصة بالتعاون الوطين واإلقليمي والدويل بشأن 

تطبيقاهتا؛ واستكشاف املنافع تطوير تكنولوجيا الفضاء و
االجتماعية واالقتصادية الستخدام استشعار السواتل عن 

بعد واألرصاد اجلوية الساتلية واالتصاالت الساتلية 
والنظم العاملية لسواتل املالحة؛ وتعزيز املعلومات اإلقليمية 

وشبكات تبادل البيانات بشأن استخدام علوم 
شاريع استرشادية بشأن وتكنولوجيا الفضاء؛ واستهالل م

  .العمل املشترك على املستويني اإلقليمي والدويل

الندوة املشتركة بني األمم   
املتحدة والنمسا ووكالة 
الفضاء األوروبية بشأن 

استخدام السواتل الصغرية 
   املستدامةمن أجل التنمية

  غراتس، النمسا 
/  أيلول٢٤-٢١

  ٢٠١٠سبتمرب 

تخدام تكنولوجيا الفضاء األساسية، الترويج لتطوير واس
ال سيما السواتل الصغرية، ألغراض التنمية االجتماعية 

  .واالقتصادية املستدامة

 املشتركة بني حلقة العمل  
األمم املتحدة واالحتاد 

الدويل للمالحة الفضائية 
النظم بشأن تطبيقات 

  العاملية لسواتل املالحة

  براغ 
/  أيلول٢٦-٢٤

  ٢٠١٠سبتمرب 

مناقشة تكنولوجيات وتطبيقات وخدمات النظم العاملية 
لسواتل ملالحة اليت تساهم يف برامج التنمية االقتصادية 

واالجتماعية املستدامة، ال سيما يف البلدان النامية؛ وإذكاء 
الوعي بني متخذي القرارات وممثلي الدوائر البحثية 

الجتاهات السائدة يف واألكادميية بشأن األنشطة اجلارية وا
استخدام تكنولوجيات وتطبيقات وخدمات النظم 

الساتلية العاملية للمالحة؛ ودراسة تكنولوجيات وتطبيقات 
وخدمات النظم العاملية لسواتل املالحة املتاحة لتناول 

القضايا االجتماعية واالقتصادية؛ وتعزيز القدرات 
قات املؤسسية والبشرية يف جمال تكنولوجيات وتطبي

وخدمات النظم العاملية لسواتل املالحة؛ وتعزيز التعاون 
اإلقليمي والدويل فيما خيص تكنولوجيات وتطبيقات 

  .وخدمات النظم العاملية لسواتل املالحة

حلقة العمل احلادية عشرة   
شتركة بني األمم املتحدة امل
االحتاد الدويل للمالحة و

 بشأن استخدام الفضائية
السواتل الصغرية يف خدمة 

  البلدان النامية

  براغ
سبتمرب / أيلول٢٨

٢٠١٠  

التعريف بربامج السواتل الصغرية؛ وبيان كفاءة السواتل 
الصغرية مبا يف ذلك كفاءهتا من حيث التكاليف؛ 

والتشجيع على تنظيم األنشطة التثقيفية والتدريـبية يف 
  .جامعات البلدان النامية
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حلقة العمل اإلقليمية   
املشتركة بني األمم 

يش بشأن املتحدة وبنغالد
استخدام تكنولوجيا 

الفضاء يف دراسات تغري 
  املناخ

  بنغالديش
 /تشرين الثاين

  ٢٠١٠نوفمرب 

الترويج الستخدام تكنولوجيات الفضاء واملعلومات 
واخلدمات الفضائية لرصد تغري املناخ والتنبؤ به، سعيا 
 الكفيلة لتحقيق اهلدف النهائي املتمثل يف استكشاف السبل
مبعاجلة املشاكل االجتماعية واالقتصادية النامجة عن 

الكوارث واألخطار البيئية النامجة عن تغري املناخ، وكذلك 
  .تعزيز أواصر التعاون الدويل واإلقليمي يف هذا اجملال

حلقة العمل املشتركة بني   
األمم املتحدة ووكالة الفضاء 

األوروبية واإلدارية الوطنية 
للمالحة اجلوية والفضاء 

الوكالة اليابانية الستكشاف و
الفضاء اجلوي حول املبادرة 

  بشأن طقس الفضاءالدولية 

  األقصر، مصر
 / تشرين الثاين١٠-٦

  ٢٠١٠نوفمرب 

علوم بشأن االستناد إىل اجنازات حلقات العمل السابقة 
؛ ٢٠٠٧ضاء األساسية والسنة الدولية للفيزياء الشمسية الف

وإطالق املبادرة الدولية لطقس الفضاء باستخدام صفائف أجهزة 
شمسية واملبادرة الدولية أرضية خاصة بالسنة الدولية للفيزياء ال

  .لطقس الفضاء عرب العامل

حلقة العمل املشتركة بني   
األمم املتحدة وتايلند بشأن 

  قانون الفضاء

  بانكوك
 /تشرين الثاين

  ٢٠١٠نوفمرب 

بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء، مع اإلشارة على 
وجه اخلصوص إىل معاهدات األمم املتحدة واملبادئ 

  .املتعلقة بالفضاء اخلارجي
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     املرفق الثالث
  املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة     

  اجلدول الزمين لدورات الدراسات العليا : إىل األمم املتحدة
      ٢٠١١-٢٠٠٨اليت تبلغ مدهتا تسعة أشهر، للفترة 

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

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

الدورة الرابعة عشرة للدراسات العليا يف جمال 
 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

الدورة الثالثة عشرة للدراسات العليا يف جمال 
 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

الدورة السادسة للدراسات العليا يف جمال علوم 
 الفضاء والغالف اجلوي

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

 النشاط املكان السنة
املدرسة احملّمدية للمهندسني،  ٢٠٠٩-٢٠٠٨

جامعة حممد اخلامس، أكدال، 
 الرباط

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

 املدرسة احملّمدية للمهندسني، ٢٠١٠-٢٠٠٩
جامعة حممد اخلامس، أكدال، 

  الرباط

الدورة الثالثة للدراسات العليا يف جمال األرصاد 
  اجلوية الساتلية واملناخ العاملي

املدرسة احملّمدية للمهندسني،  ٢٠١١-٢٠١٠
جامعة حممد اخلامس، أكدال، 

  الرباط

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

املدرسة احملّمدية للمهندسني،  ٢٠١١-٢٠١٠
جامعة حممد اخلامس، أكدال، 

  الرباط

الدورة الرابعة للدراسات العليا يف جمال 
  االتصاالت الساتلية
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      باللغة اإلنكليزية-املركز اإلقليمي األفريقي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء   -٣  
 النشاط املكان السنة

  جامعة أوبافيمي أوولوو، ٢٠١٠-٢٠٠٩
 آيل إيفه، نيجرييا

الدورة السابعة للدراسات العليا يف جمال 
 يةاالستشعار عن ُبعد ونظم املعلومات اجلغراف

      
      املركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف أمريكا الالتينية والكاريـيب  -٤  

 النشاط املكان السنة
طين لبحوث الفضاء، املعهد الو ٢٠١٠-٢٠٠٩

سانتا ماريا، ريو غراندي دو 
 سول، الربازيل

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

املعهد الوطين للفيزياء الفلكية   ٢٠١٠-٢٠٠٩
والبصريات واإللكترونيات، 
 تونانتزينتال، بويبال، املكسيك

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

املعهد الوطين للفيزياء الفلكية   ٢٠١١-٢٠١٠
والبصريات واإللكترونيات، 
  تونانتزينتال، بويبال، املكسيك

الرابعة للدراسات العليا يف جمال الدورة 
  االتصاالت الساتلية

 
  


