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    مقدِّمة  - أوالً  
استعرضت اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة التابعـة للجنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي            -١
، أنشـطةَ برنـامج   ٢٠١٤األغراض السلمية، يف دورهتـا احلاديـة واخلمسـني املعقـودة يف عـام       يف

 ٢٠١٣األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية. والحظت اللجنة الفرعيـة أن أنشـطة الربنـامج لعـام     
. وأوصت اللجنة الفرعية اللجنةَ باملوافقة على األنشطة املزمـع تنفيـذها   مرضياً تنفيذاًقد نفِّذت 

ــاء علــى توصــية ا    ٢٠١٤يف عــام  ــامج األخــرى. وبن ــة، وأشــارت إىل أنشــطة الربن ــرَّللجن ت أق
 ٢٠١٤، علــى التــوايل، أنشــطة الربنــامج لعــامي ٦٩/٨٥و ٦٨/٧٥اجلمعيــة العامــة يف قراريهــا 

ذة يف إطـار  . وترد يف املرفقني األول والثاين هلذه الوثيقة معلومـاٌت عـن األنشـطة املنفَّـ    ٢٠١٥و
  .٢٠١٥شطة املزمع تنفيذها يف عام واألن ٢٠١٤الربنامج يف عام 

    
    ألمم املتحدة للتطبيقات الفضائيةية املسَندة إىل برنامج االوال  - اًثاني  

أن يتَّجـه برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات       ٣٧/٩٠قرَّرت اجلمعيةُ العامة، يف قرارها   -٢
  الفضائية صوب األهداف التالية:  

  تشجيع زيادة تبادل اخلربات احلقيقية اليت هلا تطبيقات حمددة؛    (أ)  
ة تقدِّمـ ن التعاون يف علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء بـني البلـدان امل     تشجيع املزيد م  (ب)  

  وكذلك فيما بني البلدان النامية؛النمو والبلدان النامية، 
اســــتحداث برنــــامج زمــــاالت لتــــدريب اختصاصــــيي تكنولوجيــــا الفضــــاء   (ج)  
  متعمِّقاً؛ تدريباًيقات الفضائية والتطب

ة والتطـورات اجلديـدة   تطـوِّر ئية املتنظيم حلقات دراسية عن التطبيقات الفضـا   (د)  
للنظم، وذلك ملديري وقادة أنشطة تطوير التطبيقات الفضائية وتكنولوجيـا الفضـاء إىل جانـب    

  حلقات دراسية ملستخدمي بعض التطبيقات احملدَّدة؛  
حفز منو ُنوًى حملية وقاعدة تكنولوجية مستقلة، بالتعاون مع منظمـات األمـم     (ه)  

  األعضاء يف الوكاالت املتخصِّصة؛أو الدول األعضاء يف األمم املتحدة أو املتحدة األخرى و/
  ة؛تطوِّرنشر املعلومات عن التكنولوجيا والتطبيقات اجلديدة وامل  (و)  
ــة أو اختــاذ الترتيبــات لتوفريهــا بشــأن مشــاريع      (ز)   تــوفري خــدمات املشــورة التقني

  وكالة من الوكاالت املتخصِّصة. أو أيِّالتطبيقات الفضائية، بناًء على طلب الدول األعضاء 
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، خطــةَ العمــل الـــيت اقترحتــها جلنـــةُ    ٥٩/٢ت اجلمعيـــةُ العامــة، يف قرارهـــا  أقــرَّ وقــد    -٣
استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية من أجل تنفيذ التوصـيات الصـادرة عـن مـؤمتر     

مه يف األغـراض السـلمية   األمم املتحـدة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدا       
بــاء)، وحثَّــت مجيــَع احلكومــات -، البــاب سادســاA/59/174ً(الوثيقــة  )١((اليونيســبيس الثالــث)

والكيانات التابعة ملنظومة األمم املتحدة والكيانات احلكومية الدولية والكيانات غري احلكوميـة  
يل األولوية، من أجـل  اليت تضطلع بأنشطة ذات صلة بالفضاء على تنفيذ خطة العمل، على سب

مواصلة تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث، وال سيما قراره املعنـون "األلفيـة الفضـائية: إعـالن     
  )٢(مية البشرية".فيينا بشأن الفضاء والتن

    
    توجُّه الربنامج  - اًثالث  

يهـــدف الربنـــامُج إىل العمـــل، مـــن خـــالل التعـــاون الـــدويل، علـــى مواصـــلة التـــرويج   -٤
ــتخدام  ــة   السـ ــادية واالجتماعيـ ــة االقتصـ ــائية ألغـــراض التنميـ التكنولوجيـــات والبيانـــات الفضـ

املستدامة يف البلدان النامية، عن طريق زيادة وعي أصحاب القرار باملردودية واملنـافع اإلضـافية   
الــيت ميكــن حتقيقهــا؛ وإجيــاد أو تعزيــز القــدرة لــدى البلــدان الناميــة علــى اســتخدام تكنولوجيــا   

  ىل نشر الوعي باملنافع املكتسبة.يز أنشطة التواصل الرامية إالفضاء؛ وتعز
وتتمثَّـل اسـتراتيجيةُ الربنـامج العامـة يف التركيــز علـى جمـاالت خمتـارة ذات أمهيـة بالغــة           -٥

للبلدان النامية، ورسم أهداف ميكن حتقيقها يف غضون سـنتني إىل مخـس سـنوات، واالسـتفادة     
جملاالت املختارة فهي كما يلي: الرصـد البيئـي، وإدارة املـوارد    من نتائج األنشطة السابقة. أّما ا

الطبيعية، واالتصاالت الساتلية اخلاصة بتطبيقات التعليم عـن ُبعـد والتطبيــب عـن ُبعـد، واحلـد       
مــن خمــاطر الكــوارث، واســتخدام الــنظم العامليــة لســواتل املالحــة، ومبــادرة علــوم الفضــاء           

ــانون الفضــاء، وتغيُّــر  ــادرة    األساســية، وق ــا الفضــاء األساســية، ومب ــادرة تكنولوجي ــاخ، ومب املن
  تكنولوجيا ارتياد اإلنسان للفضاء، والتنوع البيولوجي، وإدارة احلياة الربية.  

وتشمل توجُّهات الربنامج األخرى االستفادة من املنافع العَرضية لتكنولوجيا الفضـاء،    -٦
، وتشـجيع مشـاركة القطـاع الصـناعي     وتشجيع الشباب علـى املشـاركة يف األنشـطة الفضـائية    

  اخلاص يف أنشطة الربنامج.

                                                         
 ، فيينا،تقرير األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلميةانظر  )١(  

  .)A.00.I.3(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  ١٩٩٩متوز/يوليه  ٣٠-١٩
 .١املرجع نفسه، الباب األول، القرار  )٢(  
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  خالل ما يلي: وينفَّذ الربنامج من  -٧
توفري الدعم للتعليم والتدريب من أجـل بنـاء القـدرات يف البلـدان الناميـة مـن         (أ)  

  اء، املنتسبة إىل األمم املتحدة؛خالل املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفض
نظــيم حلقــات عمــل وحلقــات دراســية عــن تطبيقــات وتكنولوجيــا الفضــاء    ت  (ب)  

  ـبية قصرية األمد ومتوسطة األمد؛ة، وكذلك برامج تدريتقدِّمامل
ــاء        (ج)   ــد لتحســني أنشــطة بن ــة األم ــادرات ذات خطــط وأهــداف طويل ــام مبب القي

ــا الفضــاء األساســية، وت    ــا كنالقــدرات يف جمــاالت علــوم الفضــاء األساســية، وتكنولوجي ولوجي
  ارتياد اإلنسان للفضاء؛

وفري تعزيز برناجمه اخلاص بالزمـاالت الدراسـية الطويلـة األمـد حبيـث يشـمل تـ         (د)  
  الدعم لتنفيذ مشاريع رائدة؛

يـة  دعم أو بدء مشاريع رائدة ملتابعـة أنشـطة الربنـامج يف اجملـاالت ذات األولو      (ه)  
  اليت هتتم هبا الدول األعضاء؛

شــورة التقنيـة، عنــد الطلــب، إىل الـدول األعضــاء واهليئــات   تقـدمي خــدمات امل   (و)  
  ة التابعة ملنظومة األمم املتحدة واملنظمات الوطنية والدولية ذات الصلة؛  تخصِّصوالوكاالت امل

  لومات األخرى ذات الصلة بالفضاء.سني سبل احلصول على البيانات واملعحت  (ز)  
تتعلـق بـالتنّوع البيولـوجي وإدارة احليـاة      وسُيضيف الربنامج أولويـة مواضـيعية جديـدة     -٨

الربية. وميكن اعتبار هذه األولوية املواضيعية اجلديدة مبثابة زيـادة توسـيع لنطـاق الرصـد البيئـي      
وإدارة املــوارد الطبيعيــة. وميكــن أن تســهم تكنولوجيــا الفضــاء وتطبيقاهتــا يف رصــد التنــوع         

طالع بــإدارة احليــاة الربيــة مــن خــالل     البيولــوجي وديناميــات النظــام اإليكولــوجي، واالضــ    
االسـتفادة مـن املعلومــات املسـتقاة مـن ســواتل رصـد األرض والـنظم العامليــة لسـواتل املالحــة.        

ني يف تكنولوجيـا الفضـاء ويف   خـرباء خمتصِّـ   وسينظم الربنامج سلسلة من حلقات العمل ستضم
يميـة الواجبـة التطبيـق وسيسـعى إىل     األطر التنظ أيضاًع البيولوجي. وسيعاجل الربنامج جمال التنّو

  احلكومية وغري احلكومية املعنية.إشراك املنظمات 
، وهـي مسـعًى طويـل األمـد     ١٩٩٠لقد بدأت مبادرة علوم الفضاء األساسية يف عـام    -٩

يهدف إىل تطوير علوم الفلك والفضـاء مـن خـالل التعـاون اإلقليمـي والـدويل يف هـذا امليـدان         
صـاً يف البلـدان الناميـة. وقـد أسـهمت هـذه املبـادرة يف تطـوير علـوم          على صعيد العامل، وخصو

الفلك والفضاء على املستويني الدويل واإلقليمي مـن خـالل عقـد حلقـات عمـل سـنوية بشـأن        
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ــاء الشمســية يف عــام      ــة للفيزي ــوم الفضــاء األساســية، وتنظــيم الســنة الدولي ــذ ٢٠٠٧عل ، وتنفي
ضت مبادرة علـوم الفضـاء األساسـية إىل إنشـاء ِقبـاب      املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء. وأف

فلكية وتركيب مقاريب فلكية وصفائف أجهزة خاصة بطقس الفضاء، وخصوصـاً يف البلـدان   
  ندوة لبحث مستقبل املبادرة.   ٢٠١٤م الربنامج يف عام النامية. وقد نظَّ

ــام       -١٠ ــا الفضــاء األساســية يف ع ــادرة تكنولوجي ــدأت مب ــن أجــل دعــم   ٢٠٠٩وب ــاء  م بن
القـدرات يف جمــال تطـوير تكنولوجيــا الفضـاء مــع التركيــز بوجـه خــاص علـى بعثــات الســواتل      

، عقـب اختتـام سلسـلة مـن النـدوات عـن بـرامج السـواتل الصـغرية          ٢٠١١الصغرية. ويف عـام  
سلسـلةٌ جديـدة    ٢٠١٢ُعقدت على مدار ثالث سنوات يف غـراتس، بالنمسـا، بـدأت يف عـام     

 ٢٠١٢تطــوير تكنولوجيــا الفضــاء األساســية. وبــدأ العمــل يف عــام مــن النــدوات الدوليــة عــن 
لوضع منهاج لتدريس هندسة تكنولوجيا الفضاء يف إطار خطة عمل متعدِّدة السـنوات. وفيمـا   
يتعلق بفرص الزماالت الدراسـية، اسـتمر تنفيـذ برنـامج الزمـاالت الطويلـة األمـد املشـترك بـني          

يات السواتل النانوية، الـذي ُينفَّـذ بالتعـاون مـع حكومـة      األمم املتحدة واليابان بشأن تكنولوج
  ليابان ومعهد كيوشو للتكنولوجيا.ا

، وهـي هتـدف   ٢٠١٠مبادرة تكنولوجيا ارتياد اإلنسان للفضاء فقد بدأت يف عام  أمَّا  -١١
إىل تعزيز التعاون الدويل يف جمال رحالت الفضاء املأهولـة واألنشـطة ذات الصـلة باستكشـاف     

وزيادة وعي البلـدان مبنـافع اسـتخدام تكنولوجيـا ارتيـاد اإلنسـان للفضـاء وتطبيقاهتـا،          الفضاء،
وبنــاء القــدرات يف جمــاالت التعلــيم والبحــث اخلاصــة باجلاذبيــة الصــغرية. وتــربط املبــادرة بــني   
شركاء خمتلفني من األوساط الدولية املعنية بالفضـاء والكيانـات التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة       

ول األعضاء. ويف إطار من التعاون الوثيق مع الشركاء يف حمطـة الفضـاء الدوليـة، أُتيحـت     والد
بنشاطها العلمي الرئيسـي، وهـو مشـروع أجهـزة      حالّياًمعلوماٌت عن احملطة. وتضطلع املبادرة 

انعدام اجلاذبية، كما تنفـذ برنـامج زمـاالت دراسـية ُيسـمى "سلسـلة جتـارب بـرج اإلسـقاط".          
 مبـــادرة تكنولوجيـــا ارتيـــاد اإلنســـان للفضـــاءعلـــى املزيـــد مـــن املعلومـــات، انظـــر ولالطِّـــالع 

)ST/SPACE/62/Rev.1.(  
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    أنشطة الربنامج  - رابعاً  
    التدريب من أجل بناء القدرات يف البلدان النامية   - ألف  

    املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتِسبة إىل األمم املتحدة   - ١  
، أنَّ املراكز اإلقليمية لتـدريس  ٦٩/٨٥ ، يف قرارهامع التقدير الحظت اجلمعيةُ العامةُ  -١٢

بة إىل األمـم املتحـدة، قـد واصـلت براجمهـا التعليميـة يف عـام        علوم وتكنولوجيـا الفضـاء، املنتسِـ   
ضـاء  ت على أنه ينبغي هلذه املراكز اإلقليمية أن تواصل موافاة جلنة استخدام الفاتَّفق، و٢٠١٤

  اخلارجي يف األغراض السلمية بتقارير عن أنشطتها.  
وُعقد اجتماع ملديري املراكز اإلقليميـة لتـدريس علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء، املنتسـبة         -١٣

ــه  ١٣إىل األمــم املتحــدة، يف   ــدورة الســابعة واخلمســني   ٢٠١٤حزيران/يوني ــى هــامش ال ، عل
اإلقليمـــي األفريقـــي لتـــدريس علـــوم  للجنـــة. وحضـــر هـــذا االجتمـــاَع مـــديرو وممثلـــو املركـــز

باللغـــة اإلنكليزيـــة، واملركـــز اإلقليمـــي األفريقـــي لتـــدريس علـــوم        - وتكنولوجيـــا الفضـــاء 
لتدريس علوم وتكنولوجيـا الفضـاء يف    اإلقليميباللغة الفرنسية، واملركز  -وتكنولوجيا الفضاء
ــة و  ــا الالتيني ـــيأمريك ــا الفضــا   الكاريب ــوم وتكنولوجي ــدريس عل ــيا واحملــيط  ، ومركــز ت ء يف آس

  اهلادئ. كما شارك ممثلو جامعة بيهانغ يف االجتماع، بصفة مراقبني.  
وعرض مديرو وممثلو املراكز اإلقليمية احلالة الراهنـة ملراكـزهم وناقشـوها، ونظـروا يف       -١٤

ر يف ذلـك االجتمـاع تعزيـز    قضايا مشتركة وفرص التعاون املشترك واالسـتفادة املتبادلـة. وتقـرَّ   
اصــل فيمــا بــني املراكــز اإلقليميــة، وبــني تلــك املراكــز وبرنــامج األمــم املتحــدة للتطبيقــات    التو

ْي التـدريس  بـوا مبنـهجَ  مـديري وممثلـي املركـز املـذكورة رحَّ     الفضائية. وعالوة على ذلك، فـإنَّ 
قشـوا  اللذين أُعدَّا يف اآلونة األخرية يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحـة وقـانون الفضـاء. ونا   

  باهتمام كبري مسألة إعداد منهاج تدريس جديد يف جمال تكنولوجيا الفضاء األساسية.   أيضاً
ويعــّد املركــز اإلقليمــي لتــدريس علــوم وتكنولوجيــا الفضــاء يف آســيا واحملــيط اهلــادئ      -١٥

. وهذا املركـز الـذي تستضـيفه    ٤٥/٧٢سادَس مركز من نوعه ينشأ وفقاً لقرار اجلمعية العامة 
. وُعقـد االجتمـاع   ٢٠١٤تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٧ا يف بيهانغ يف بـيجني، افتـتح رمسيـ    جامعة

األول جمللس إدارته عقب حفل االفتتـاح مباشـرة، مـن أجـل اسـتعراض النظـام الـداخلي جمللـس         
اإلدارة وبرنامج تأسيس وتشغيل املركز. ومن املتوقع أن يبدأ املركز تقدمي دوراتـه التعليميـة يف   

  .  ٢٠١٥ت العليا يف عام الدراسا
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وقــد ُعِقــد االجتمــاع الســادس جمللــس إدارة املركــز اإلقليمــي األفريقــي لتــدريس علــوم       -١٦
 ٧باللغــــة الفرنســــية، املنتســــب إىل األمــــم املتحــــدة، يف الربــــاط، يف  - وتكنولوجيــــا الفضــــاء

دارة. كما يف جملس اإل عضواًدولة أفريقية  ١١. وشارك يف االجتماع ممثلو ٢٠١٤نيسان/أبريل 
للمهندســني  احملمَّديــةحضــر االجتمــاَع مراقبــون عــن الوكالــة املغربيــة للتعــاون الــدويل واملدرســة  

 ٢٠١٣-٢٠١٢(جامعة حممد اخلامس). ونظر جملس اإلدارة يف التقرير املرحلي للمركـز للفتـرة   
  .الحقاً، ووافق عليهما ٢٠١٥-٢٠١٤ وخطة العمل وامليزانية للفترة

تماع التاسع عشـر جمللـس إدارة مركـز تـدريس علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء        وُعِقد االج  -١٧
. وأُبلغ جملـس  ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ٣١يف آسيا واحمليط اهلادئ يف بنغالورو، اهلند، يف 

قصــرية األمــد  تدريبيــةً دورةً ٣٥للدراســات العليــا و تدريبيــةً دورةً ٤٣م املركــز نظَّــأنَّ اإلدارة 
مـن منطقـة    بلداً ٣٤من  مشاركاً ١ ٣٧١اين عشرة السابقة، استفاد منها خالل السنوات الثم

خارج منطقة آسيا واحمليط اهلـادئ. ومنحـت    بلداً ١٨من  مشاركاً ٢٩آسيا واحمليط اهلادئ، و
. وأقـرَّ  بلـداً  ١٥مـن   طالبـاً  ١٢٢درجة املاجستري يف التكنولوجيا من جامعة آنـدرا ملـا جمموعـه    

، وكـذلك برنـامج عملـه    ٢٠١٤اء املركز وتقرير مراجعة حساباته لعـام  جملس اإلدارة تقرير أد
  .٢٠١٥وميزانيته لعام 

ودعــا الربنــامُج مجيــَع املراكــز اإلقليميــة إىل تقــدمي تقــارير عــن أنشــطتها التعليميــة وحالــة   -١٨
تشــغيلها وعــن آخــر التطــّورات يف عملــها. وميكــن االطِّــالع علــى معلومــات وتقــارير وعــروض  

ن أنشطة املراكز اإلقليمية على املوقع الشبكي ملكتب شؤون الفضـاء اخلـارجي التـابع    إيضاحية ع
). ويــــرد ملخَّــــص هلــــذه www.unoosa.org/oosa/en/SAP/centres/index.htmlة (لألمانــــة العامــــ

"بناء القـدرات يف جمـال علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء: املراكـز اإلقليميـة         التقارير يف الوثيقة املعنونة
). واسـتناداً إىل  ST/SPACE/41لتدريس علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء، املنتسـبة إىل األمـم املتحـدة (      

متها املراكز اإلقليمية، يقـوم الربنـامج حبمـالت تواصـل عامليـة      تلك التقارير وإىل مواد تكميلية قدَّ
ية بأنشطة هذه املراكز لدى الدول األعضاء ومكاتب برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي   سنوية للتوع

  وسائر الكيانات املعنية بشؤون الفضاء.  
اه املراكـز اإلقليميـة هـو تطـوير القـدرات احملليـة، مـن        وما زال اهلدف العام الذي تتوخَّ  -١٩

خلاصــة باالستشــعار عــن ُبعــد  قــة، يف جمــال البحــوث والتطبيقــات ا خــالل بــرامج تعليميــة متعمِّ
ونظم املعلومات اجلغرافية، واألرصـاد اجلويـة السـاتلية واملنـاخ العـاملي، واالتصـاالت السـاتلية،        
وعلــوم الفضــاء والغــالف اجلــوي، والــنظم العامليــة لســواتل املالحــة وقــانون الفضــاء. وقــد           

يف إطــار اســُتحدثت منــاهج لتــدريس هــذه التخصصــات العلميــة أثنــاء اجتماعــات ُعقــدت         
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الربنامج. وجيري تطوير منهاج دراسي جديـد لتـدريس تكنولوجيـا الفضـاء األساسـية يف إطـار       
  مبادرة تكنولوجيا الفضاء األساسية.  

وترُد يف املرفق الثالث هلذا التقرير معلوماٌت عن دورات الدراسات العليا الـيت تقـدِّمها     -٢٠
  ربنامج.قى الدعم يف إطار الاملراكز اإلقليمية اليت تتل

    
    برامج الزماالت الدراسية للتدريب   - ٢  

ــو     ٢٠١٤ يف عــام  -٢١ ــا، مــن خــالل معهــد البوليتكنيــك يف تورين ــة إيطالي ــدأت حكوم ، ب
ومعهد ماريو بويالّ للدراسات العليا، وبالتعـاون مـع معهـد غـاليليو فّرياريـس الـوطين للتقنيـات        

اً للدراسـات العليـا يف جمـال الـنظم     شـهر  ١٢الكهربائية، تعرض زماالت دراسية مدة كل منها 
ني مـن البلـدان الناميـة. وقـد بـدأت      متخصِّصـ العاملية لسواتل املالحة والتطبيقـات املتصـلة هبـا لل   

. واختـار  ٢٠١٤الدفعة احلادية عشرة من برنامج الزماالت دراساهتا يف تشـرين األول/أكتـوبر   
ية ومؤسسات حبثيـة وأكادمييـة مـن    املكتب واملنظمات الراعية أربعة ممثلني عن منظمات حكوم

  إثيوبيا وفييت نام للحصول على زماالت دراسية يف معهد البوليتكنيك يف تورينو بإيطاليا.  
وواصل مكتُب شؤون الفضاء اخلارجي وحكومـةُ اليابـان برنـامج الزمـاالت الدراسـية        -٢٢

ــات       ــان بشــأن تكنولوجي ــة األمــد املشــترك بــني األمــم املتحــدة والياب ــة،  الطويل الســواتل النانوي
ــادرة         ــدرات املشــمولة مبب ــاء الق ــا يف إطــار أنشــطة بن ــد كيوشــو للتكنولوجي ــع معه ــاون م بالتع
ــار علــى ســتة مرشــحني مــن اجلزائــر وإندونيســيا      ــا الفضــاء األساســية. ووقــع االختي تكنولوجي

اسـاهتم  وبـدأوا در  ١٢٠وكولومبيا ومنغوليا والفليبني وأوكرانيا، من بني املرشحني املـؤهلني الــ  
املوعـد النـهائي لتقـدمي طلبـات الترشـيح لربنـامج       أّمـا  . ٢٠١٤باملعهد يف تشرين األول/أكتـوبر  

وتتوفّر تفاصيل عن إجـراءات تقـدمي الطلبـات     .٢٠١٥كانون الثاين/يناير ١٢فهو  ٢٠١٥عام 
  على املوقع الشبكي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي.  

ــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي وح      -٢٣ ــتهل مكت ــرج     واس ــا "سلســلة جتــارب ب ــة أملاني كوم
. وهذه السلسلة عبارة عن برنـامج زمـاالت دراسـية    ٢٠١٣اإلسقاط" يف تشرين الثاين/نوفمرب 

جديد يرمي إىل املسامهة يف بناء قدرات الطالب من البلدان النامية وتثقيفهم. وهـذا الربنـامج،   
غرية واملركــز األملــاين للفضــاء بالتعــاون مــع مركــز تكنولوجيــا الفضــاء التطبيقيــة واجلاذبيــة الصــ 

اجلوي، يتيح للفريق البحثي املختار الفرصة إلجـراء جتاربـه يف جمـال اجلاذبيـة الصـغرية يف بـرج       
تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١اإلســقاط يف بــرميني، أملانيــا. وصــدر إعــالن الفــرص للــدورة األوىل يف 

(األردن)،  األردنيـة األملانيـة   . ومنحت الزمالة الدراسية لفريق طاليب واحد من اجلامعـة ٢٠١٣
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 ٢٨إىل  ١٧وأجـرى الفريـق بنجـاح جتاربـه يف الفتـرة مـن        ؛من أصـل مخسـة طلبـات صـحيحة    
تشـرين األول/أكتـوبر    ١. ونشر إعالن الفـرص للـدورة الثانيـة يف    ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب 

  .٢٠١٥ آذار/مارس ٣١د املوعد النهائي لتقدمي الطلبات يف دِّ، وُح٢٠١٤
    

    بناء القدرات يف البلدان الناميةمشاريع   - اءب  
، يف إطــار أنشــطة بنــاء القــدرات  ٢٠١٢انطلــق مشــروع أجهــزة انعــدام اجلاذبيــة يف عــام     - ٢٤

ع عدد مـن أجهـزة   املشمولة مببادرة تكنولوجيا ارتياد اإلنسان للفضاء. ويف إطار هذا املشروع، ُوزِّ
ت"، علـى مـدارس ومؤسسـات يف أرجـاء العـامل. ومـن       حماكاة اجلاذبية الصغرية، ُتسمَّى "كلينوسـتا 

املتوقَّع أن يتيح هذا املشروع فرصاً فريـدة للطـالب والبـاحثني لرصـد الظـواهر الطبيعيـة يف ظـروف        
حماكاة اجلاذبية الصغرية على أرض الواقع وحيثَّهم على إجـراء مزيـد مـن الدارسـات يف جمـال علـوم       

يمات واضحة للمعلمني والطالب بشأن إجـراء التجـارب   وتكنولوجيا الفضاء. ومن أجل توفري تعل
التجـارب النباتيـة    على منو النبات باستخدام الكلينوستات يف املخترب املدرسي، أُِعـدَّ دليـل املعلـم يف   

) وميكن احلصول عليه اآلن من املوقع الشبكي ملكتـب شـؤون   ST/SPACE/63يف اجلاذبية الصغرية (
). وقد اختري تسع عشرة www.oosa.unvienna.org/oosa/en/SAP/hsti/zgip.htmlارجي (الفضاء اخل

ــة للمشــا      ــين عشــر التالي ــدان االث ــن البل ــن املشــروع  مدرســة ومؤسســة م ــدورة األوىل م : ركة يف ال
ســالمية)، باكســتان، تايلنــد، شــيلي، غانــا،      اإل - إكــوادور، الصــني، العــراق، إيــران (مجهوريــة     

  ماليزيــا، نيجرييــا. وبــدأت الــدورة الثانيــة مــن املشــروع بإصــدار إعــالن الفــرص  ، كينيــا، نــام  فييــت
مدرسة ومؤسسة مـن   ١٣. ووقع االختيار أثناء الدورة الثانية على ٢٠١٤كانون الثاين/يناير  ١يف 

مجهوريـة كوريـا    ،بـيالروس ، الصـني ، شـروع: الربازيـل  البلدان االثين عشـر التاليـة لالنضـمام إىل امل   
 ،نيجرييـا ، نيبـال ، بـريو ، باكسـتان ، الواليات املتحـدة األمريكيـة  ، اهلند، الشعبية الدميقراطية، إسبانيا

كــانون الثاين/ينــاير  ١هنــدوراس. وسيصــدر اإلعــالن عــن الفــرص للــدورة الثالثــة مــن املشــروع يف 
  .٢٠١٥نيسان/أبريل  ٣٠ ، مع حتديد املوعد النهائي يف٢٠١٥

    
      وم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتاعل  - جيم  

    الرصد البيئي وإدارة املوارد الطبيعية   - ١  
ُعقد املـؤمتر الـدويل املشـترك بـني األمـم املتحـدة واملغـرب حـول اسـتخدام تكنولوجيـا             -٢٥

ــاه يف الربـــــاط مـــــن   ــاء يف إدارة امليـــ ــة  (انظـــــر ٢٠١٤نيســـــان/أبريل  ٤إىل  ١الفضـــ الوثيقـــ
A/AC.105/1073  وقــد اشــترك يف تنظــيم املــؤمتر كــل مــن برنــامج األمــم املتحــدة للتطبيقــات .(

الفضائية وحكومة املغرب ووكالة الفضاء األوروبية واألمانـة العامـة جلـائزة األمـري سـلطان بـن       
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ــؤمتر الشــبكة اإلســالمية املشــتركة لعلــ       ــة امل ــاه. وشــاركت يف رعاي ــة للمي ــز العاملي ــد العزي وم عب
وتكنولوجيا الفضاء وأمانة فريق رصد األرض. واستضاف احلـدث املركـز امللكـي لالستشـعار     
البعدي بالنيابة عن حكومة املغرب. وكان هذا املؤمتر هـو احلـدث الـدويل الثالـث الـذي يركـز       

ة فعَّالـ على املسائل املتصلة باملياه. وحبث املؤمتر تطبيقـات تكنولوجيـا الفضـاء الـيت تـوفر حلـوال       
من حيث التكلفة أو معلومات أساسية من أجـل ختطـيط وتنفيـذ بـرامج أو مشـاريع هتـدف إىل       

يف ختفيـف آثـار حـاالت     أيضـاً تعزيز إدارة موارد املياه ومحايتها واستصـالحها. وأسـهم املـؤمتر    
  اه شرب مأمونة ومكافحة التصحُّر.الطوارئ املرتبطة باملياه وتوفري مي

ن اللذان أنشـأمها املشـاركون يف املـؤمتر عـددا مـن االسـتنتاجات       م الفريقان العامالوقدَّ  -٢٦
والتوصيات، منـها مـا يلـي: (أ) ضـرورة دعـم وتعزيـز التشـغيل املسـتدام ملراكـز اخلـربة الدوليـة            
ــا       ــوم وتكنولوجي ــدريس عل ــة لت ــا يف ذلــك املراكــز اإلقليمي ــدريب، مب ــيم والت ــة، والتعل واإلقليمي

ــم امل  ــاء     نَّ تحــدة، ألالفضــاء، املنتســبة إىل األم ــدور هــام يف بن ــهض ب هــذه املراكــز ميكــن أن تن
القدرات ونشر املعـارف يف جمـال تطبيـق تكنولوجيـا الفضـاء علـى إدارة امليـاه؛ و(ب) ضـرورة         
ــات       ــمل اهليئـ ــيت تشـ ــاه، الـ ــوارد امليـ ــدود إلدارة مـ ــابرة للحـ ــة والعـ ــاريع املتكاملـ ــجيع املشـ تشـ

هنـا ميكـن أن تسـاعد الـدول يف اسـتبانة املشـاكل       واملؤسسات احلكومية ذات اخلربات التقنيـة أل 
املشتركة والعمل معا إلجياد حلول هلـا؛ و(ج) ضـرورة تقـدمي الـدعم إىل البوابـات اإللكترونيـة       

 منـرباً اليت تركِّز على استخدام تكنولوجيا الفضاء من أجـل إدارة امليـاه، ممَّـا مـن شـأنه أن يـوفِّر       
مبــا يف ذلــك املعلومــات عــن اخلــرباء والعلمــاء املتــاحني  لتبــادل البيانــات واملعلومــات األخــرى، 

للخــدمات االستشــارية، وأفضــل املمارســات يف جمــال إدارة امليــاه، واملشــاريع الدوليــة وفــرص   
التمويل وفـرص التعلـيم والتـدريب يف جمـال إدارة امليـاه؛ و(د) ضـرورة مواصـلة تـرويج مبـادئ          

د األرض ومبـادئ دميقراطيـة البيانـات الـيت     تبادل البيانـات الصـادرة عـن الفريـق املخـتص برصـ      
  للجنة املعنية بسواتل رصد األرض.وضعتها ا

وُعقدت حلقة العمل املشتركة بني األمـم املتحـدة واالحتـاد الـدويل للمالحـة الفضـائية         -٢٧
بشأن تسخري تكنولوجيا الفضاء من أجـل حتقيـق املنـافع االجتماعيـة واالقتصـادية، يف تورنتـو،       

 وقد كانت حلقـة العمـل هـذه مقترنـة    ، ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ٢٨إىل  ٢٦فترة من كندا، يف ال
انظـر الوثيقــة  ( الـذي ُعقـد بعـدها مباشـرة     املؤمتر الـدويل اخلـامس والسـتني للمالحـة الفضـائية     بـ 

A/AC.105/1081        وشارك يف تنظيم حلقـة العمـل مكتـُب شـؤون الفضـاء اخلـارجي واالحتـاد .(
التعــاون مــع األكادمييــة الدوليــة للمالحــة الفضــائية وجلنــة أحبــاث   الــدويل للمالحــة الفضــائية، ب

الفضاء واملعهد الدويل لقانون الفضاء. وشاركت يف رعايته وكالة الفضـاء األوروبيـة. ونـاقش    
املشــاركون التكنولوجيــات والتطبيقــات واخلــدمات الــيت ميكــن أن تســاعد علــى تعظــيم املنــافع  
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ــة مــن اســتخدام وتطبيــق األدوا  ــة االقتصــادية املســتدامة وتعزيــز   املتأتي ت الفضــائية لــدعم التنمي
قـدرات البلـدان الناميـة يف ذلـك اجملـال مـن خـالل تنميـة املـوارد البشـرية والتقنيـة علـى خمتلــف             

وتطـوير الـبىن التحتيـة     املستويات، وحتسـني التعـاون اإلقليمـي والـدويل، وإذكـاء الـوعي العـام،       
  املناسبة.

تسـخري تكنولوجيـا    ين حللقـة العمـل علـى جمـالني مواضـيعيني، مهـا:      وركَّز الربنامج التق  -٢٨
الفضاء من أجل الصحة العامة، والتطبيقات البحرية لتكنولوجيا الفضاء. واشتمل هذا احلـدث  
على أربع جلسات تقنية، واجتماعي فريقي عمـل، ومناقشـة مائـدة مسـتديرة واحـدة ختاميـة.       

سية الصادرة عن حلقة العمـل مـا يلـي: (أ) ينبغـي     ومشلت بعض االستنتاجات والتوصيات الرئي
أن تنظر جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف مسامهات تكنولوجيـا الفضـاء   

ــون     ــا املعنـ ــدول أعماهلـ ــد جـ ــار بنـ ــة، يف إطـ ــحة العامـ ــتدامة "يف الصـ ــة املسـ ــاء والتنميـ ؛ "الفضـ
مـل متعـدد التخصصـات بشـأن     ينبغي أن ينظم مكتب شؤون الفضاء اخلارجي حلقـة ع  و(ب)

ــة    ــة   ؛الفضــاء والصــحة العامــة، تعــاجل األولويــات الصــحية العاملي و(د) ينبغــي للمراكــز اإلقليمي
لتــدريس علــوم وتكنولوجيــا الفضــاء، املنتســبة إىل األمــم املتحــدة، أن تعــزِّز تطبيــق تكنولوجيــا  

ويل أن يـدرس نطـاق   الفضاء من أجل الصحة العاملية يف أنشـطتها؛ و(هــ) ينبغـي للمجتمـع الـد     
اآلليات والصكوك الدولية احلالية (من قبيل امليثاق الدويل بشـأن الفضـاء والكـوارث الكـربى)     

بـات مسـتخدمني مـن    لتضمينها االستجابة حلاالت الطوارئ الصـحية؛ و(و) ينبغـي وضـع متطلَّ   
ــق املعــدات الفضــائ       ــا، وإشــراك املســتخدمني يف تطبي ــز اســتمرار تقــدم التكنولوجي ية أجــل حف

ــن الق       ــوميني ومـ ــتخدمني احلكـ ــاط املسـ ــالل أوسـ ــن خـ ــة مـ ــراض البحريـ ــاص  لألغـ ــاع اخلـ طـ
  واملستخدمني الدوليني.

    
    تكنولوجيات الفضاء الداعمة   - ٢  

ُعقد اجتماع األمم املتحدة للخرباء بشأن منافع حمطة الفضاء الدولية يف جمـال الصـحة     -٢٩
دورة احلادية واخلمسني للجنـة الفرعيـة   ، خالل ال٢٠١٤شباط/فرباير  ٢٠و ١٩يف فيينا يومي 

 الوثيقـة  العلمية والتقنية التابعـة للجنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية (انظـر        
A/AC.105/1069       واشترك مكتب شؤون الفضـاء اخلـارجي يف تنظـيم االجتمـاع مـع منظمـة .(

يــة، وهــي وكالــة الفضــاء  الصــحة العامليــة، ومخــس وكــاالت شــريكة يف احملطــة الفضــائية الدول  
الكندية، ووكالة الفضـاء األوروبيـة، والوكالـة اليابانيـة الستكشـاف الفضـاء اجلـوي، واإلدارة        
الوطنيــة للمالحــة اجلويــة والفضــاء يف الواليــات املتحــدة، ووكالــة الفضــاء االحتاديــة الروســية.   

صــحة الــيت تقــوم هبــا ومتثّلــت أهــداف االجتمــاع يف تبــادل املعلومــات عــن األنشــطة املتعلقــة بال
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وكاالت الفضاء وربط هذه األنشطة بأولويات القيادة السـت يف منظمـة الصـحة العامليـة كمـا      
ن، من أجل حتديد جمـاالت التعـاون احملتملـة الـيت     وحددهتا مجعية الصحة العاملية السادسة والست

ســتمدة مــن ميكــن يف ســياقها أن تتطــابق احتياجــات ومتطلبــات القطــاع الصــحي مــع املنــافع امل
  التطبيقات والتكنولوجيات الفضائية.  

وَحدَّد االجتماع خمتلف املشـاكل املشـتركة بـني منظمـة الصـحة العامليـة وحمطـة الفضـاء           -٣٠
الدولية، ورَبط أولويات القيـادة يف املنظمـة حبلـول قـد تكـون واعـدة تقـدمها وكـاالت الفضـاء.          

العامليـة ومكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي       وعلى سبيل املتابعة، أُوصي بأن تقـوم منظمـة الصـحة   
ة بتنظيم اجتماع ختطيطي ملدة يومني بشأن تسخري الفضاء من أجل الصحة، ُيعقد يف مقـر منظمـ  

هــذا االجتمــاع مشــاركني مــن أوســاط الصــحة العامــة        الصــحة العامليــة يف جنيــف. وسيضــم   
لـول القائمـة علـى    علـى تنفيـذ احل   حتديـداً واألوساط الفضائية لوضع خطة عمل من أجـل العمـل   

  تكنولوجيات الفضاء اليت جرى تطويرها من أجل األنشطة املتعلقة بالرحالت الفضائية البشرية. 
ــا الفضــاء         -٣١ ــم املتحــدة واملكســيك حــول تكنولوجي ــني األم ــدوة املشــتركة ب وُعقــدت الن

ــا الفضــاء بتكلفــة معقولــة، يف إنســينادا، ب    اخــا األساســية: إتاحــة ســبل احلصــول علــى تكنولوجي
(انظــر الوثيقــة  ٢٠١٤تشــرين األول/أكتــوبر  ٢٣إىل  ٢٠كاليفورنيــا، املكســيك، يف الفتــرة مــن 

A/AC.105/1086       وكانت هذه الندوة هي الثالثـة يف سلسـلة النـدوات الدوليـة املقـرَّر عقـدها يف (
القتصـادية  إطار مبادرة تكنولوجيا الفضاء األساسية يف املناطق اليت ُتعىن هبا جلـان األمـم املتحـدة ا   

، وغرب آسـيا. وكـان اهلـدف منـها     الكاريبـيألفريقيا، وآسيا واحمليط اهلادئ، وأمريكا الالتينية و
هـو دعـم بنـاء القــدرات يف جمـال علـوم الفضـاء األساســية والتشـجيع علـى اسـتخدام تكنولوجيــا          

  امة. الفضاء وتطبيقاهتا يف األغراض السلمية يف الفضاء اخلارجي ويف دعم التنمية املستد
رات يف جمــال بنــاء القــدرات علــى تطــوير تكنولوجيــا  ونــاقش املشــاركون آخــر التطــوّ   -٣٢

. الكاريبــي الفضاء األساسية، مع التركيز على األنشـطة الـيت يضـطلع هبـا يف أمريكـا الالتينيـة و      
بأمهية أنشطة بناء القدرات من هذا القبيل نظرا التساع نطـاق املنـافع   علماً وأحاط املشاركون 

بالسرعة الـيت جتـري هبـا التطـورات يف      أيضاًعلماً ليت ميكن جنيها من تلك األنشطة. وأحاطوا ا
د املشاركون أمهية التعـاون اإلقليمـي والـدويل يف    جمال األنشطة املتعلقة بالسواتل الصغرية. وأكَّ

شـأن  جمال بناء القـدرات علـى تطـوير تكنولوجيـا الفضـاء، ونّوهـوا بـاألطر القائمـة واملقترحـة ب         
. وركّزت املناقشـات الفنيـة علـى    الكاريبـيالتعاون يف جمال الفضاء يف أمريكا الالتينية ومنطقة 

مســألة اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي املتصــلة بأنشــطة الســواتل الصــغرية يف األمــد البعيــد، 
اقـات  وعلى دور لوائح الراديو الصادرة عن االحتاد الدويل لالتصـاالت واملتعلقـة باسـتخدام نط   

  اإلخطارات بنظم السواتل الصغرية.التردد و
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وُعقدت حلقة العمل املشتركة بني األمـم املتحـدة ومركـز عبـد السـالم الـدويل للفيزيـاء          -٣٣
، ترييسـيت النظرية بشأن استخدام الـنظم العامليـة لسـواتل املالحـة يف التطبيقـات العلميـة يف مدينـة        

). A/AC.105/1087(انظـر الوثيقـة    ٢٠١٤ول/ديسـمرب  كـانون األ  ٥إىل  ١إيطاليا، يف الفترة من 
ونظَّم احللقة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي ومركز عبد السالم الدويل للفيزيـاء النظريـة، الـذي    
هــو مكــان انعقــاد حلقــة العمــل. وكــان اهلــدف الرئيســي مــن حلقــة العمــل هــذه هــو مناقشــة        

طبيقـات الغـالف اجلـوي السـفلي والغـالف      التطبيقات العلمية املستندة إىل اإلشارات، مبـا فيهـا ت  
األيوين وتطبيقات طقس الفضاء؛ والتطبيقات العلمية للمالحـة وحتديـد املواقـع، مثـل اجليوديسـيا      
وعلم الزالزل. ومشلت حلقـة العمـل جلسـات عامـة ومناقشـات واسـعة النطـاق بـني املشـاركني          

  املمكنة.يع التجريبية والشراكات هبدف حتديد جماالت األولوية للمشار
وركَّــز املشــاركون يف حلقــة العمــل علــى عــدَّة نقــاط، فشــدَّدوا علــى ضــرورة تعزيــز       -٣٤

القدرات الوطنية يف علوم وتطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة، وال سيما من خالل تنظـيم  
دورات تدريبيـة وحلقـات عمـل حمــدَّدة األهـداف ومالئمـة للســياق اإلقليمـي، باالسـتفادة مــن        

اكل اإلقليمية القائمة ومراكز االمتياز املتخصِّصة. ومشلت تلك النقـاط أيضـاً جتهيـز وحتليـل     اهلي
بيانات النظم العاملية لسواتل املالحة باستخدام أدوات براجمية مفتوحة املصدر، وحتديد أنسـاق  

ات البيانــات ومعــايري البيانــات الفوقيــة املناســبة وتــرويج اســتخدامها، وتســهيل اســترجاع البيانــ
  آنية. وختزين البيانات وتبادل البيانات بصورة شبه

    
    علوم الفضاء وقانون الفضاء   - ٣  

ن املشـتركة بـني األمـم املتحـدة والنمسـا حـول علـوم        وُعقدت النـدوة احلاديـة والعشـر     -٣٥
مـــت ظِّ، وُن٢٠١٤أيلول/ســـبتمرب  ٢٤إىل  ٢٢الفضـــاء، يف غـــراتس، النمســـا، يف الفتـــرة مـــن 

) A/AC.105/1082النمساوية وهيئة يوانيوم للبحوث (انظر الوثيقـة   العلوم مييةبالتعاون مع أكاد
وشاركت يف رعايتها وكالة الفضاء األوروبية. وكان اهلدف من الندوة هو ضّم خـرباء ذائعـي   
الصيت يف جمال علوم الفضاء تغطي ختصصاهتم أوسع نطـاق ممكـن مـن جمـاالت علـوم الفضـاء       

 أنشطة األمم املتحـدة ويف األنشـطة املقبلـة لربنـامج األمـم املتحـدة       ملناقشة دور علوم الفضاء يف
ة والشـركاء املتعـاونني   حلقائمـة اجلهـات صـاحبة املصـ     أيضـاً للتطبيقات الفضائية. واستعرضت 

احملتملني وكـذلك األنشـطة السـابقة املنفـذة يف إطـار مبـادرة علـوم الفضـاء األساسـية والتمـاس           
الــيت ميكــن االضــطالع هبــا يف إطــار برنــامج األمــم املتحــدة    مســامهات بشــأن نطــاق األنشــطة  
  اون الدويل يف جمال علوم الفضاء.للتطبيقات الفضائية لتشجيع التع
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عنصـراً   تشـكِّل علـوم الفضـاء األساسـية ال تـزال     أنَّ املشاركون يف النـدوة علـى    اتَّفقو  -٣٦
املنـافع االجتماعيـة. وميثـل     من قدرة الدول على اسـتخدام التطبيقـات الفضـائية مـن أجـل     هامَّا 

بناء القدرات يف جمال علوم الفضاء األساسية خطوة أوىل هامـة يف هـذا االجتـاه. وتـربط األمـم      
املتحدة، حبكم طابعهـا احلكـومي الـدويل، صـلةٌ فريـدة بـدوهلا األعضـاء ال ُيمكـن أن تضـاهيها          

رد خمتلــف الكيانــات املنظمــات الدوليــة غــري احلكوميــة. وهــذه الصــلة، إىل جانــب خــربة ومــوا 
يف بناء القدرات يف البلدان النامية. ولـذا   كبرياً الشريكة غري احلكومية، ميكن أن تسهم إسهاماً

املشــاركون علــى أنــه ينبغــي أن تســتمر مبــادرة علــوم الفضــاء األساســية وينبغــي أن يضــع  اتَّفــق
لك بالتشـاور مـع املـراقبني    املكتب استراتيجية وخطة عمل لألنشطة املقبلة املتعلقة باملبادرة، وذ

  الدائمني املعنيني لدى اللجنة والكيانات األخرى ذات الصلة.  
ــة الصــينية ومنظمــة التعــاون الفضــائي آلســيا واحملــيط      -٣٧ واشــتركت إدارة الفضــاء الوطني

اهلادئ يف استضافة حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة والصني ومنظمة التعـاون الفضـائي   
يط اهلادئ بشأن قانون الفضاء، واليت كان موضوعها هو دور التشـريعات الفضـائية   آلسيا واحمل

تشـــرين  ٢٠إىل  ١٧الوطنيـــة يف تعزيـــز ســـيادة القـــانون، وعقـــدت يف بـــيجني يف الفتـــرة مـــن  
). وكانت حلقة العمل هـذه هـي التاسـعة ضـمن     A/AC.105/1089(انظر  ٢٠١٤الثاين/نوفمرب 

مهــا مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي. سلســلة حلقــات العمــل بشــأن قــانون الفضــاء الــيت ينظِّ 
لت أهداف حلقـة العمـل يف تعزيـز فهـم وقبـول وتنفيـذ معاهـدات ومبـادئ األمـم املتحـدة           ومتثَّ

سياسـات العامـة الوطنيـة    بشأن الفضاء اخلارجي؛ وتعزيز تبـادل املعلومـات عـن التشـريعات وال    
يف جمال الفضاء لفائدة االختصاصيني املعنيني باألنشطة الفضائية الوطنية؛ وتعزيز بناء القـدرات  

توصـيات  ضت حلقة العمل عن جمموعـة مـن ال  والتعليم والتدريب يف جمال قانون الفضاء. ومتخَّ
  واملالحظات واالستنتاجات.

ســيادة القــانون واحلوكمــة العامليــة لألنشــطة   وتناولــت حلقــة العمــل، يف مجلــة أمــور،   -٣٨
الفضــائية؛ وإعــداد السياســات العامــة يف جمــال الفضــاء وتــدابري الشــفافية وبــث الثقــة يف ســياق  

ون الفضــاء واألنشــطة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي؛ وآفــاق إدارة حركــة املــرور يف الفضــاء؛ وقــان 
والصغرية جـدا؛ والتشـريعات الفضـائية    جارية، مبا يف ذلك تشغيل السواتل الصغرية الفضائية الت

الوطنيــة يف الــدول الكــربى املرتــادة للفضــاء ويف الــدول احلديثــة العهــد بالفضــاء علــى الســواء.  
آليـات التعـاون اإلقليمـي واألقـاليمي، مثـل املنظمـتني احلكـوميتني         أيضـاً وتناولت حلقـة العمـل   

ــاون ال   ــِة التعـ ــة ومنظمـ ــاء األوروبيـ ــِة الفضـ ــدوليتني، وكالـ ــادئ،  الـ ــيا واحملـــيط اهلـ ــائي آلسـ فضـ
والعمليــات احلكوميــة الدوليــة يف إطــار اللجنــة الدوليــة املعنيــة بــالنظم العامليــة لســواتل املالحــة    
واملنتدى الدويل الستكشـاف الفضـاء. ونـوقش دور االتفاقـات الثنائيـة واملتعـددة األطـراف يف        
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ات يف قانون الفضـاء وتـدريس هـذا    املشاريع الفضائية املشتركة. كما ُنظر يف مسألة بناء القدر
حلقة العمـل بـاملركز اإلقليمـي لتـدريس علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء يف آسـيا          رحَّبتالقانون. و

واحمليط اهلادئ، املنتسب إىل األمـم املتحـدة، الـذي أنشـئ حـديثا وتستضـيفه جامعـة بيهـانغ يف         
نون الفضـاء. واختتمـت   بيجني. كما نظرت حلقة العمل يف منهاج األمـم املتحـدة لتـدريس قـا    

حلقــة العمــل جبلســة مكّرســة للجوانــب التنظيميــة واملؤسســية الســتخدام البيانــات واملعلومــات  
املستمدة من الفضاء، مـع التركيـز علـى االستشـعار عـن بعـد والـنظم العامليـة لسـواتل املالحـة.           

دارة الكـوارث  وشارك مكتب بيجني لربنامج األمم املتحدة الستخدام املعلومات الفضائية يف إ
واالستجابة يف حاالت الطوارئ (برنامج سبايدر) يف ختطـيط وإجنـاز هـذه اجللسـة املخّصصـة،      
مــن أجــل هــدف حمــدد هــو إجيــاد صــلة بــني االعتبــارات العلميــة والتقنيــة واإلداريــة واملؤسســية  

  نونية واعتبارات السياسة العامة.والقا
    

    اإلقليمي اخلدمات االستشارية التقنية والتعاون   - دال  
الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة اجتماعهـا التاسـع يف بـراغ     قدت اللجنةَُع  -٣٩

). كمـا  A/AC.105/1083(انظر الوثيقة  ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٤إىل  ١٠يف الفترة من 
ن تشـــري ١١إىل  ٩مي اخلــدمات يف الفتـــرة مــن   ُعقــد االجتمــاع الثالـــث عشــر ملنتـــدى مقــدِّ    

وُعقدت حلقة دراسية للخـرباء بشـأن التطبيقـات العلميـة والتكنولوجيـة       .٢٠١٤الثاين/نوفمرب 
، يف إطار االجتماع التاسـع  ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٠للنظم العاملية لسواتل املالحة، يف 

 للجنــة الدوليــة. وتناولــت اللجنــة الدوليــة الفــرص املتاحــة يف الســوق لتطبيقــات الــنظم العامليــة   
لسواتل املالحة والتطبيقات يف جمال الطريان والبىن التحتيـة اجلويـة الفضـائية ونظـم الـتحكم يف      
القطــارات وإدارهتــا، والزراعــة العاليــة الدقــة. وتبــادل املمثلــون عــن قطــاع الصــناعة واألوســاط 
األكادميية واحلكومات الرأي حول التحديات القائمة والفرص املتاحة يف جمال خـدمات الـنظم   
العامليـة لســواتل املالحــة. وركـزت األفرقــة العاملــة التابعـة للجنــة الدوليــة علـى املســائل التاليــة:     
التوافق وقابلية التشغيل املتبادل؛ وحتسني أداء خدمات النظم العامليـة لسـواتل املالحـة؛ وتعمـيم     

  املعلومات وبناء القدرات؛ واألطر املرجعية والتوقيت والتطبيقات.  
ة عمل اللجنة الدولية املعنية بـالنظم العامليـة لسـواتل املالحـة، ركـز مكتـب       وعمال خبط  -٤٠

شــؤون الفضــاء اخلــارجي علــى بنــاء القــدرات ونشــر املعلومــات مــن خــالل املراكــز اإلقليميــة    
مبثابـة مراكـز    أيضـاً لتدريس علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء، املنتسـبة إىل األمـم املتحـدة، الـيت هـي         

ومن خالل حلقات العمـل والـدورات التدريبيـة واحللقـات الدراسـية       معلومات للجنة الدولية،
خدمت األمــوال واســُت .)A/AC.105/1084التقنيــة اإلقليميــة، ومشــاريع متابعتــها (انظــر الوثيقــة 
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املقّدمة مـن الواليـات املتحـدة واملفوضـية األوروبيـة مـن خـالل اللجنـة الدوليـة لتنظـيم الـدورة            
دة تسـعة أشـهر بشـأن الـنظم العامليـة لسـواتل املالحـة يف املركـز         األوىل من الدراسـات العليـا ملـ   

باللغـة الفرنســية، يف الربـاط. ومشلــت   -األفريقــي لتـدريس علــوم وتكنولوجيـا الفضــاء   اإلقليمـي 
حصة دراسـية خمصصـة للبيـان العملـي للنظـام البوصـلي لسـواتل املالحـة          أيضاًالدورة الدراسية 

  ملية لسواتل املالحة يف املنطقة.  استهلت مشاريع تطبيقات النظم العا
ومن أجل تعزيز التعاون بـني األطـر املرجعيـة اإلقليميـة، عقـدت حلقـة العمـل التاسـعة           -٤١

ــا (   ــامج صــفائف أفريقي ــوب   AfricaArrayلربن ــة ويتواترســراند يف جوهانســربغ، جن ) يف جامع
ــا ــن  ، أفريقيـ ــرة مـ ــاير   ٢٤إىل  ٢٠يف الفتـ ــانون الثاين/ينـ ــا. ود٢٠١٤كـ ــة رت أعمـ ال املدرسـ

ــن       ــرة مــ ــايل يف الفتــ ــة يف كيغــ ــواتل املالحــ ــة لســ ــنظم العامليــ ــاء والــ ــوم الفضــ ــة لعلــ   األفريقيــ
، مشــــاركاً ٦٣. واســــتقطبت هــــذه املدرســــة ٢٠١٤متوز/يوليــــه ١١حزيران/يونيــــه إىل  ٣٠

وتناولت مواضيع تتصل بالظاهرة املادية القتـران الغـالف األيـوين والغـالف املغنطيسـي النـاجم       
شــمس وأثــر ذلــك االقتــران علــى بيئــة الفضــاء القريــب مــن األرض، مبــا يف ذلــك  عــن نشــاط ال

طقس الفضاء وأثره على النظم العاملية لسواتل املالحـة. ومـن أجـل تعزيـز الشـراكة مـع قطـاع        
 ١٧الصــناعة، نظَّمــت نــدوة حــول التطبيقــات التجاريــة للــنظم العامليــة لســواتل املالحــة يف         

اد الــدورة احلاديــة واخلمســني للجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة ، أثنــاء انعقــ٢٠١٤شــباط/فرباير 
  التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.  

ــة          -٤٢ ــها املعني ــة للمالحــة الفضــائية وجلنت ــة الدولي ــع األكادميي ــه م ــامج تعاون وواصــل الربن
غرية. وعقـدت حلقـة   بالسواتل الصـغرية لتنظـيم سلسـلة مـن حلقـات العمـل عـن السـواتل الصـ         

ــة للمالحــة الفضــائية حــول الســواتل        ــة الدولي العمــل املشــتركة بــني األمــم املتحــدة واألكادميي
، يف إطـار  ٢٠١٤أيلول/سـبتمرب   ٣٠يف  ،الصغرية يف خدمة البلدان النامية، يف تورونتـو، كنـدا  

صـف يـوم يف   املؤمتر الدويل للمالحة الفضـائية اخلـامس والسـتني. ونظِّمـت حلقـة العمـل ملـدة ن       
جتمـاع  من املشـاركني يف املـؤمتر. وقُـدِّمت يف اال    شخصاً ٩٠إطار املؤمتر، وحضرها أكثر من 

مها معظمهـا علـى املسـامهة الـيت ميكـن أن تقـدِّ       انصـبَّ التركيـز يف  عروض إيضاحية تقنية،  ١٠
ى السواتل الصغرية لدعم البعثات العلمية وبعثات االتصاالت ورصد األرض، مـع التشـديد علـ   

  والتدريب لصاحل البلدان النامية.أمهية التعاون الدويل والتعليم 
الربنامج للجمعية الدولية للمسح التصويري واالستشـعار عـن بعـد الـدعم املـايل       وقدَّم  -٤٣

الالزم ملساعدة عدد مـن املشـاركني مـن البلـدان الناميـة علـى حضـور النـدوة الرابعـة والـثالثني           
املنظَّمـة يف   ٢٠١٤ت االستشعار عن بعد وأيام العلماء الشـباب لعـام   للرابطة األوروبية ملختربا
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 ١٥إطار اجلمعية الدولية للمسح التصويري، وهي الندوة اليت عقدت يف وارسو يف الفترة مـن  
  .٢٠١٤حزيران/يونيه  ٢٠إىل 
 لألنشــطة األرجنتينيــةللجنــة الوطنيــة  ماليــاوقــدَّم الربنــامج مســاعدة استشــارية ودعمــاً   -٤٤

الفضائية من أجل تنظيم الدورة املدرسـية املتقدِّمـة الرابعـة للتـدريب علـى إيكولوجيـا االنتشـار        
الوبائي، اليت ُعقدت يف معهد ماريو غولتش للدراسات الفضائية املتقدِّمة مبركـز الفضـاء التـابع    

وقـد   .٢٠١٤أيار/مـايو   ٣٠إىل  ١٩للجنة املذكورة، يف كوردوبا، األرجنـتني، يف الفتـرة مـن    
نظِّم هذا الربنـامج التـدرييب هبـدف تعزيـز اسـتخدام األدوات الفضـائية يف إيكولوجيـا االنتشـار         

مه الربنامج وكاالت الفضـاء واملؤسسـات البحثيـة واألكادمييـة     الوبائي. وساعد الدعم الذي قدَّ
  الوطنية يف البلدان النامية يف املنطقة على االستفادة من املشاركة يف هذا احلدث.  

مــه ، الــذي نظ٢٠١٤َّم املكتــب الــدعم للمــؤمتر العــاملي للتطبيقــات الفضــائية لعــام   وقــدَّ  -٤٥
االحتاد الدويل للمالحة الفضائية ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وعقد 

ــن      ــاريس يف الفتــرة م ــر اليونســكو يف ب ــوىل الربنــامج  ٢٠١٤حزيران/يونيــه  ٤إىل  ٢يف مق . وت
سؤولية عن ختطـيط وتنظـيم ورئاسـة دورتـني بشـأن التطبيقـات املتكاملـة لالستشـعار عـن بعـد           امل

  سطة سواتل).وحتديد املواقع (اخلدمات اليت جتمع بني االستشعار عن بعد وحتديد املواقع بوا
ــامج التطبيقــات الفضــائية        -٤٦ ــا الفضــاء األساســية، دعــم برن ــادرة تكنولوجي ويف إطــار مب

يف الفتـرة   ، لالحتاد اجلامعي هلندسة الفضاء، الذي ُعقـد يف كيتـاكيوش، اليابـان   االجتماع الثاين
ــاين/نوفمرب   ٢٠إىل  ١٨مــن  ــن    ٢٠١٤تشــرين الث ــة جمتمــع دويل م . ويهــدف االحتــاد إىل إقام

املؤسسات واملنظمات األكادميية املعنية بتدريس هندسة الفضاء واإلسـهام يف بنـاء القـدرات يف    
  يا الفضاء باجلامعات.وير تكنولوججمال تط

وشارك املكتب يف مؤمتر طوكيـو املعـين مبكافحـة جـرائم احليـاة الربيـة، الـذي عقـد يف           -٤٧
، وقـدم عرضـا   ٢٠١٤آذار/مـارس   ٥إىل  ٣مقر جامعة األمم املتحدة يف طوكيو يف الفترة من 

  حلياة الربية.  إيضاحيا بشأن مسامهة تكنولوجيا الفضاء يف معاجلة إدارة احلياة الربية وجرائم ا
وُدعي املكتب، يف إطار مبـادرة تكنولوجيـا الفضـاء األساسـية، إىل خماطبـة املشـاركني         -٤٨

يف احللقة الدراسية الوطنية املشتركة بني اللجنة الوطنية التايلندية للبـث اإلذاعـي واالتصـاالت،    
ية، الـيت عقـدت يف   واالحتاد الدويل لالتصاالت، بشأن قوانني الفضاء ولوائح االتصاالت الساتل

املشـتركة   ٢٠١٤. وعقدت الندوة بشـأن السـواتل لعـام    ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ١٧بانكوك يف 
بني اللجنة الوطنية التايلندية للبث اإلذاعي واالتصاالت واالحتاد الـدويل لالتصـاالت، يف نفـس    
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ام ســ، وتناولــت املســائل املتصــلة بتســجيل األج٢٠١٤أيلول/ســبتمرب  ١٩و ١٨يــومي  ناملكــا
  الفضائية لدى األمم املتحدة.

    
    ملخَّص األنشطة ذات الصلة بربنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية   - هاء  

    ٢٠١٤طة الربنامج املنفذة يف عام أنش  - ١  
نـدوتان ومـؤمتر دويل واحـد وثـالث حلقـات عمـل واجتمـاع         ٢٠١٤ُنظِّمت يف عام   -٤٩

  اصيل هذه األنشطة يف املرفق األول.  خرباء واحد، يف إطار الربنامج. وترد تف
     ٢٠١٥أنشطة الربنامج املزمع تنفيذها يف عام   - ٢  

يف ترد يف املرفق الثاين قائمة باالجتماعات والندوات وحلقـات العمـل املزمـع تنفيـذها       -٥٠
  ، إضافة إىل أهدافها.٢٠١٥عام 

    
املنتِسبة إىل األمم املتحدة، أنشطة املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء،   - ٣  

    ٢٠١٥- ٢٠١٣للفترة 
منــها مــدة  ســتغرق كــلٌَّيمــة بــدورات الدراســات العليــا الــيت تــرد يف املرفــق الثالــث قائ  -٥١

مها املراكـز اإلقليميـة لتـدريس علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء، املنتِسـبة إىل        تسعة أشـهر والـيت تقـدِّ   
  .٢٠١٥-٢٠١٣األمم املتحدة، خالل الفترة 

    
    التربعات   - خامساً  

اســتفاد الربنــامج مــن جوانــب الــدعم والتربعــات النقديــة والعينيــة املقّدمــة مــن الــدول     -٥٢
األعضاء ومؤسساهتا، وكذلك من أوجـه املسـاعدة والتعـاون املقدَّمـة مـن املنظمـات احلكوميـة        

  .٢٠١٤ وغري احلكومية اإلقليمية والدولية، ّمما ساعده على تنفيذ أنشطته بنجاح يف عام
ــدعم          -٥٣ ــة ال ــة التالي ــري احلكومي ــة وغ ــات احلكومي ــدول األعضــاء واملنظم ــدَّمت ال ــد ق وق

  على النحو التايل:   ٢٠١٤ألنشطة الربنامج يف عام 
حللقـــة العمـــل  دوالر دعمـــاً ٢٠ ٠٠٠قـــدره  إضـــافياً مبلغـــاًالصـــني  قـــدَّمت  (أ)  

بشـأن   آلسـيا واحملـيط اهلـادئ،   املشتركة بني األمم املتحـدة والصـني ومنظمـة التعـاون الفضـائي      
  ؛٢٠١٤قانون الفضاء يف عام 
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دوالر دعمـاً لتنفيـذ مبـادرة تكنولوجيـا      ٢٠ ٠٠٠قدَّمت اليابـان مبلغـاً قـدره      (ب)  
  ارتياد اإلنسان للفضاء؛  

ــدَّمت  (ج)   ــغ   ق ــات املتحــدة مبل ــذ خطــة عمــل    ٢٤٠ ٠٠٠الوالي ــة تنفي دوالر بغي
ة لسواتل املالحـة، مـع التركيـز علـى أنشـطة نشـر املعلومـات        اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملي

  وبناء القدرات وأنشطة خمتارة ذات صلة بتطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة؛  
حتمَّلت احلكومات املضيفة لالجتماعـات املعقـودة يف إطـار الربنـامج تكـاليف        (د)  

لــي لــبعض املشــاركني مــن البلــدان الناميــة التنظــيم احمللــي واملرافــق واإلقامــة والطعــام والنقــل احمل
 ٢٠١٤مته هذه احلكومـات يف عـام   ر جمموع الدعم العيين الذي قدَّ(انظر املرفق األول). ويقدَّ

  دوالر؛   ٣١٣  ٠٠٠مببلغ 
لت الدول األعضاء ومؤسساهتا ذات الصلة بالفضـاء، وكـذلك منظمـات    تكفَّ  (ه)  

ــيهم مــن ت    ــة خــرباء لتمكن ــة، برعاي ــة ودولي ــة واملشــاركة يف   إقليمي قــدمي عــروض إيضــاحية تقني
    ،املداوالت أثناء أنشطة الربنامج (انظر املرفق األول والتقارير عن كل نشاط على حدة)

يــورو بغيــة تنفيــذ خطــة  ١٠٠ ٠٠٠قــدَّمت املفوضــية األوروبيــة مبلغــاً قــدره   (و)  
كيـز علـى نشـر املعلومـات،     عمل اللجنة الدولية املعنية بالنظم العامليـة لسـواتل املالحـة، مـع التر    

  وبناء القدرات، وأنشطة خمتارة ذات صلة بتطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة؛  
ــ  (ز)   ــغ   دَّقـ ــة مبلـ ــاء األوروبيـ ــة الفضـ ــطة   ٥٠ ٠٠٠مت وكالـ ــا ألنشـ دوالر دعمـ

  (انظر املرفق األول)؛   ٢٠١٤الربنامج اليت اشتركت يف رعايتها يف عام 
ــ  (ح)   ــدويل  مدَّق ــغ  االحتــاد ال ــورو دعمــاً  ٢٠ ٠٠٠ للمالحــة الفضــائية مبل ــة ي  حللق

العمل الرابعة والعشرين املشتركة بينه وبني األمم املتحدة بشأن تسخري تكنولوجيا الفضـاء مـن   
 ٢٦يف الفتـرة مـن    ،أجل حتقيق املنافع االجتماعية واالقتصادية، الـيت عقـدت يف تورنتـو، كنـدا    

مشاركاً يف احللقة ممن تلقّـوا متـويال التسـجيل     ٢٢اً لـ، ووفَّر أيض٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ٢٨إىل 
  والستني للمالحة الفضائية. اخلامساجملاين يف املؤمتر الدويل 

    
  االعتمادات املالية وإدارة األنشطة خالل فترة السنتني   - اًسادس  

٢٠١٥- ٢٠١٤    
  النحو التايل:   ، املشمولة هبذا التقرير، على٢٠١٤سوف ُتنفَّذ أنشطة الربنامج يف عام   -٥٤
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. يف إطـار امليزانيـة العاديـة لألمـم املتحـدة، سـوف ُيسـتخدم        االعتمادات املالية  (أ)  
صــة للزمــاالت الدراســية واملــَنح يف ميزانيــة  دوالر، مــن املــوارد املخصَّ ٣٨٢ ٠٠٠مبلــغ قــدره 

نشــطة الربنــامج الــيت وافقــت عليهــا اجلمعيــة العامــة يف دورهتــا الثامنــة والســتني ألجــل تنفيــذ أ    
، ألغـــراض تنفيـــذ أنشـــطة الربنـــامج يف عـــام  ٢٠١٥-٢٠١٤ الربنـــامج خـــالل فتـــرة الســـنتني

، أن يلـتمس  فعَّـاالً  تنفيـذاً . ويتعني على الربنامج، لكي ينفذ األنشطة املوسعة املنوطة به ٢٠١٥
ألنشـطته. وسـوف ُتســتعمل تلـك التربعـات لتكملــة      مبـالغ إضـافية، يف شـكل تربعــات، دعمـاً    

  لعادية للربنامج؛  امليزانية ا
. ســـوف يضـــطلع إدارة املـــوظفني لألنشـــطة ومســـامهتهم ومشـــاركتهم فيهـــا  (ب)  

مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي باألنشــطة الــوارد بياهنــا يف هــذا التقريــر. ويف هــذا الصــدد،     
سيقوم موظفون مـن املكتـب بسـفريات، عنـد االقتضـاء، ُتمـوَّل مـن اعتمـادات ميزانيـة السـفر           

 ب لفترة السنتني، وُتموَّل كذلك، حسبما تقتضيه الضرورة، من التّربعات.املخصَّصة للمكت
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املرفق األول
    

 
 

  
برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائي

ة: 
االجتماعات واحللقات الدراسية والندوات 

والدورات التدريبية وحلقات العمل املعقودة يف عام
 

٢٠١٤
  

  

رمز وثيقة التقرير
  

عدد 
املشاركني

 

عدد 
البلدان 
والكيانات 

املمثّلة
  

الدعم التمويلي
 

املؤسسة املضيفة
 

املنظمة الراعية
 

البلد الراعي
 

عنوان النشاط ومكان وموعد انعقاده
 

 
 

 
A

/A
C

.105/1069
  

 

١٨
  

١٠
  

قدَّمت
 

األمم املتحدة 
واجلهات املشاركة يف 

الرعاية دعماً 
ماليا
 

كامالً 
أو

جزئيا
لـمشارك واحد

 

م
كتب شؤون 
الفضاء اخلارجي

  
األمم املتحدة

  
 

النمسا
  

 

اجتماع األمم املتحدة للخرباء بشأن 
منافع حمطة الفضاء الدولية يف جمال 

الصحة، فيينا
، 

١٩
 -

٢٠ 
شبا

ط/
فرباي

ر 
٢٠١٤
  

A
/A

C
.105/1073

  
١٢٠

  
٥٢

  
قدَّمت
 

واجلهات األمم املتحدة 
املشاركة يف 

الرعاية دعماً مالي
 ا

كامالً 
أو 

جزئيا
لـ 

٣٩ 
مشاركاً 

  

املركز امللكي 
لالستشعار البعدي 

الفضائي
، الرباط

  

األمم املتحدة، وكالة 
الفضاء األوروبية، 
أمانة جائزة األمري 

سلطان بن عبد 
العزيز العاملية للمياه، 

الشبكة اإلسالمية 
املشتركة لعلوم 

وتكنولوجيا الفضاء، 
ص 

أمانة الفريق املخت
ض
برصد األر

 

املغرب
  

املؤمتر ال
دويل املشترك بني األمم 
املتحدة واملغرب حول استخدام 

تكنولوجيا الفضاء يف إدارة املياه، 
الربا

 ،ط
١ -

٤ 
نيسا

ن/
أبر

يل 
٢٠١٤

  
 

A
/A

C
.105/1082

  
٥٠

  
٢٦

  
قدَّمت
 

األمم املتحدة 
واجلهات املشاركة يف 

الرعاية دعماً 
ماليا
 

كامالً 
أو

جزئيا
لـ

٥٠
مشاركاً

 

معهد أحباث الفضاء 
التابع 

لألكادميية 
النمساوية للعلوم

  

األمـم املتحـدة، 
وكالة الفضاء 

األوروبية
  

النمسا
  

الندوة املشتركة بني األمم املتحدة 
والنمسا بشأن علوم الفضاء واألمم 

املتحدة، 
غراتس، 

النمس
ا، 

  
٢٢

-
٢٤

يلو أ
ل/

سبتمرب
٢٠١٤
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رمز وثيقة التقرير
  

عدد 
املشاركني

 

عدد 
البلدان 
والكيانات 

املمثّلة
  

الدعم التمويلي
 

املؤسسة املضيفة
 

املنظمة الراعية
 

البلد الراعي
 

عنوان النشاط ومكان وموعد انعقاده
 

A
/A

C
.105/1081

  
٧٥

  
٥١

  
قدَّمت
 

األمم املتحدة 
واجلهات املشاركة يف 

الرعاية دعماً 
ماليا
 

كامالً 
أو 

جزئيا
لـ 

٤٤ 
مشاركاً 

  

ال ينطبق
  

األمم املتحدة، 
االحتاد الدويل 

للمالحة الفضائية، 
وكالة الفضاء 

األوروبية
  

كندا
  

حلقة العمل املشتركة بني األمم 
املتحدة 

الفضائية واالحتاد الدويل للمالحة 
حول استخدام تكنولوجيا 

الفضاء من أجل حتقيق
 

منافع اجتماعية 
و

اقتصادية
، تورونتو، كندا،
 

٢٦
 -

٢٨ 
أيلو

ل/
سبتمرب

٢٠١٤
 

A
/A

C
.105/1086

  
١٥٧

  
٣٢

  
قدَّمت
 

األمم املتحدة 
واجلهات املشاركة يف 

الرعاية دعماً 
ماليا
 

كامالً 
أو 

جزئيا
لـ 

٢٩ 
مشاركاً
   

مركز البحث العلمي 
والتعليم العايل

  
األمم املتحدة، مركز 

البحث العلمي 
والتعليم العايل، 
وكالة الفضاء 

املكسيكية
 

املكسيك
  

الندوة املشتركة بني األمم املتحدة 
واملكسيك بشأن تكنولوجيا الفضاء 

األساسية، املكسيك،
 

٢٢
 -

٢٣ 
تشرين 

األو
ل/

أكتوب
ر 

٢٠١٤
  

A
/A

C
.105/1089

  
١٣٣

  
٣٣

  
قدَّ

مت
 

األمم املتحدة 
واجلهات املشاركة يف 

الرعاية دعماً 
ماليا
 

كامالً 
أو 

جزئيا
لــ 

٢١ 
مشاركاً 

  

إدارة الفضاء الوطنية 
الصينية

  
األمم املتحدة، 
منظمة التعاون 
الفضائي آلسيا 
واحمليط اهلادئ

  

الصني
  

حلقة العمل املشتركة بني األمم 
املتحدة والصني ومنظمة التعاون 

الفضائي آل
سيا واحمليط اهلادئ بشأن 

قانون الفضاء، بيجني
 ،

١٧
 -

٢٠ 
تشرين الثاين

/
نوفمرب
 

٢٠١٤
 

A
/A

C
.105/1087

  
٦٦

  
٣٧

  
قدَّمت
 

األمم املتحدة 
واجلهات املشاركة يف 

الرعاية دعماً 
ماليا
 

كامالً 
أو 

جزئيا
لـ 

٢٦ 
مشاركاً 

  

مركز عبد السالم 
الدويل للفيزياء 

النظرية
  

األمم املتحدة، مركز 
عبد 

السالم الدويل 
للفيزياء النظرية

  
 

إيطاليا
  

حلقة العمل املشتركة بني األمم 
املتحدة ومركز عبد السالم الدويل 

للفيزياء النظرية حول استخدام النظم 
املالحة يف التطبيقات  العاملية لسواتل 

العلمية، مدينة 
ترييسيت

، إيطاليا،
   

١-
٥  

كانون األول
/

ديسم
رب

٢٠١٤
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  املرفق الثاين
  

اجلدول الزمين للمنتديات : برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية    
  واالجتماعات واحللقات الدراسية وحلقات العمل املزمع عقدها 

    ٢٠١٥عام يف 
  عنوان النشاط املكان والتاريخ  اهلدف

تقييم حالة أجهزة رصد طقس الفضاء (األجهزة املوقعية 
والوصول إىل البيانات  واألجهزة املنقولة يف الفضاء)،

وتوافرها ومجعها، واجلهود الرامية إىل وضع مناذج من 
أجل النهوض ببحوث طقس الفضاء وحتسني التنبؤ 

بطقس الفضاء. وستهدف حلقة العمل إىل دعم مواصلة 
نشر صفائف األجهزة األرضية اخلاصة باملبادرة الدولية 
من  بشأن طقس الفضاء واستغالل البيانات وبذل اجلهود

أجل تعليم طقس الفضاء، وال سيما لفائدة الطالب من 
أنشطة  أيضاًالبلدان النامية. وستستعرض حلقة العمل 

التعاون الدويل على معاجلة املسائل املتصلة بطقس الفضاء 
مثل إمكانية زيادة تعزيز التعاون من أجل إجياد قدرات 

ا يف جمال رصد طقس الفضاء وحتديد فرص عاملية حقًّ
عاون الدويل على توحيد البيانات وتبادهلا واستخدامها الت

  على نطاق واسع ويف الوقت املناسب ألغراض عملياتية. 

   ،فوكوكا، اليابان
س مار/آذار ٦-٢

٢٠١٥   

حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة 
النواتج ء: واليابان حول طقس الفضا

العلمية والنواتج من البيانات املستمدة 
الرصد يف إطار املبادرة  من أجهزة

  الدولية بشأن طقس الفضاء 
 

نظام العاملي لسواتل املالحة التابع الاستخدام  مسألة لُتناُو
غريه من النظم بلالحتاد الروسي (غلوناس) باالقتران 

 ية لسواتل املالحة ألغراض النقل واالتصاالتالعامل
قلة والتطبيقات املتن والطريان واملسح والبيئة والكوارث

على آثار طقس  أيضاًوستركز حلقة العمل ة. العالية الدق
الفضاء على النظم العاملية لسواتل املالحة وتشجيع زيادة 
التعاون على إقامة شراكات وشبكات من النظم العاملية 

  ة.لسواتل املالحة يف إطار األطر املرجعية اإلقليمي

كراسنويارسك، االحتاد 
 ٢٢- ١٨، الروسي

  ٢٠١٥و ماير/أيا

حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة 
واالحتاد الروسي حول تطبيقات النظم 

  العاملية لسواتل املالحة
 

مناقشة السبل اليت ميكن أن تسهم هبا تكنولوجيا الفضاء 
يف حتقيق التنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية، مع التركيز 

وستهدف . بوجه خاص على احلد من أخطار الكوارث
قة العمل إىل (أ) تقييم التطورات األخرية يف استخدام حل

تطبيقات االستشعار عن بعد وتطبيقات النظم العاملية 
لسواتل املالحة للمسامهة يف تقييم األخطار املرتبطة 

  ، غراتس، النمسا
 سبتمربل/أيلو ١٧- ١٤

٢٠١٥  

الندوة املشتركة بني األمم املتحدة 
والنمسا حول التطبيقات املتكاملة 

لتكنولوجيا الفضاء من أجل التنمية 
  اجلبليةاملستدامة يف املناطق 
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  عنوان النشاط املكان والتاريخ  اهلدف

باالهنياالت األرضية، واالهنيارات اجلليدية وانسياب 
األوحال وأنواع أخرى من احلركات الكتلية يف البيئات 

ة؛ و(ب) تتبع التغريات يف مورفولوجيا اجلبال اجلبلي
بسبب هذه املخاطر والتغريات يف الغطاء األرضي ذات 
الصلة بالزراعة وممارسات التعدين اليت قد تعدل كيفية 

جتلي هذه املخاطر من حيث الزمان واملكان؛ 
مناقشة منهجيات تتبع التغيريات يف تعرض العناصر  و(ج)

ة يف العامل باستخدام التطبيقات اهلشة يف املناطق اجلبلي
املتكاملة لتكنولوجيا الفضاء؛ و(د) تعزيز التعاون الدويل 
واإلقليمي على استخدام تكنولوجيا الفضاء يف احلد من 
أخطار الكوارث، مع التركيز بوجه خاص على املناطق 

اجلبلية بغية تعزيز التنمية املستدامة يف تلك املناطق؛ 
أصحاب القرار بالدور الذي  زيادة الوعي بني ه)و(

تؤديه جهود احلد من خماطر الكوارث يف التنمية املستدامة 
  .يف هذه املناطق

معاجلة املواضيع ذات الصلة باستخدام تكنولوجيات 
الفضاء يف رصد اجلفاف، وكذلك يف تتبع العواصف 

وستركّز حلقة العمل بوجه خاص على . الرملية ورصدها
وسُتعقد . ما تتأثر هبذه الظواهر آسيا الوسطى، اليت غالباً

، بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة أيضاًجلسة 
وأمانة اتفاقية حبر قزوين وجهات معنية األخرى، لكي 

تنظر يف املنافع احملددة اليت ينطوي عليها استخدام 
الواسع النطاق البيئي األدوات الفضائية ألغراض الرصد 

وسيجري تبادل املعارف حول خمتلف . حلوض حبر قزوين
التطبيقات يف هذه اجملاالت وقابلية تطبيق نظم رصد 

ية على املنطقة، وكذلك معاجلة قضايا حمددة اجلفاف احلال
   .تشغل بالَ احلكومة املضيفة والبلدان اجملاورة

 ٣٠-٢٦، طهران
   ٢٠١٥رب سبتمل/أيلو

ركة بني األمم املتحدة تحلقة العمل املش
ومجهورية إيران اإلسالمية حول 

استخدام تكنولوجيا الفضاء لرصد 
العواصف الرملية واجلفاف يف منطقة 

  ألوسطالشرق ا
 

دراسة حالة بناء القدرات يف جمال تطوير تكنولوجيا 
فيما يتصل بأنشطة السواتل الصغرية،  الفضاء، وخصوصاً

وستنظر الندوة يف فرص التعاون ا. مع التركيز على أفريقي
اإلقليمي والدويل، فضال عن املسائل القانونية والتنظيمية 

لك استدامة املتعلقة بتطوير تكنولوجيا الفضاء، مبا يف ذ
 أيضاًوستناقش د. أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعي

  ة.وضع منهاج لتدريس علوم الفضاء األساسي

جنوب أفريقيا، 
  ٢٠١٥ سبتمربل/أيلو

الندوة املشتركة بني األمم املتحدة 
وجنوب أفريقيا حول تكنولوجيا الفضاء 

  األساسية
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  عنوان النشاط املكان والتاريخ  اهلدف

اخلدمات مناقشة التكنولوجيات والتطبيقات واملعلومات و
الفضائية اليت تسهم يف برامج التنمية االقتصادية 

واالجتماعية املُستدامة، مع التركيز يف املقام األول على 
استخدام تكنولوجيا الفضاء ألغراض إدارة املوارد املائية؛ 

وزيادة الوعي يف أوساط صّناع القرار وممثّلي الدوائر 
لفضاء بغية البحثية واألكادميية بتطبيقات تكنولوجيا ا

والنظر يف تكنولوجيات  ؛معاجلة قضايا التنمية االقتصادية
الفضاء املنخفضة التكلفة وموارد املعلومات يف اجملاالت 

املواضيعية املذكورة أعاله املتاحة لتلبية احتياجات التنمية 
االقتصادية يف البلدان النامية؛ وترويج مبادرات التثقيف 

ذلك يف عملية بناء القدرات والتوعية العامة واإلسهام ك
دويل واإلقليمي بشأن يف هذه اجملاالت؛ وتعزيز التعاون ال

  ع.هذه املواضي

تشرين  ١١-٩، القدس
  ٢٠١٥ر أكتوبل/األو

حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة 
واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية حول 

تسخري تكنولوجيا الفضاء من أجل 
  واقتصاديةحتقيق منافع اجتماعية 

 

تبادل املعلومات عن اإلجنازات اليت حتققت يف برنامج 
ارتياد اإلنسان للفضاء، ومناقشة سبل تعزيز التعاون 

الدويل بزيادة تيسري مشاركة الصناعات والبلدان النامية 
 .يف األنشطة ذات الصلة باستكشاف اإلنسان للفضاء

ياد وستركز أيضاً على بث الوعي مبنافع تكنولوجيا ارت
اإلنسان للفضاء وتطبيقاهتا، وبناء قدرات التعليم والبحث 

 ية.يف جمال اجلاذبية الصغر

 ١٣-٩، خوسيهن سا
 نوفمربين/الثان تشري

٢٠١٥  

الندوة املشتركة بني األمم املتحدة 
الفضاء وكوستاريكا حول تكنولوجيا 

  األساسية
 

معاجلة الطلب املتزايد على املعلومات الفضائية 
والتكنولوجيات الفضائية مثل رصد األرض وحتديد 

املواقع بواسطة السواتل ألغراض رصد التنوع البيولوجي 
 إىل أنَّ ونظراً. وإدارة احلياة الربية، على وجه اخلصوص

هذه حلقة العمل هذه هي احللقة األوىل اليت تتناول 
 أيضاًاملواضيع يف أفريقيا، فقد تعقد جلسة استثنائية 

. ستتناول خصوصيات رصد النظم اإليكولوجية الساحلية
وستراعى مصاحل احلكومة املضيفة، وبرنامج األمم املتحدة 

للبيئة، واملنظمات الدولية األخرى عند وضع جدول 
األعمال، مبشاركة خرباء دوليني قادمني من مراكز مثل 

على البيئة. وستعرض  االستشعار عن بعد واحملافظة شبكة
التطورات األخرية يف هذا اجملال، كما ستحدد 

االحتياجات اخلاصة ألفريقيا اليت تتطلب املزيد من 
اإلجراءات من أجل حتسني تطبيق منافع التكنولوجيات 

  ي.لفضائية يف جمال التنوع البيولوجا

كينيا، تشرين 
  ٢٠١٥ نوفمرب/الثاين

 

ة العمل املشتركة بني األمم املتحدة حلق
وكينيا حول تسخري التكنولوجيا 

والتطبيقات الفضائية من أجل إدارة 
  احلياة الربية ومحاية التنوع البيولوجي
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  عنوان النشاط املكان والتاريخ  اهلدف

تقدمي معلومات حمّدثة وتوصيات بشأن االبتكارات 
الفضائية احملتملة ومعاجلة اآلثار الشاملة اليت تترتب على 

تصادية والبيئية والسياسية االجتماعية إدماج األبعاد االق
والتنظيمية اليت ينطوي عليها الفضاء سعيا إىل حتقيق 

وتشمل األهداف الرئيسية ة. التنمية املستدامة العاملي
عرض الدروس املستفادة يف اجملاالت املواضيعية األربعة 
املتمثلة يف اقتصاد الفضاء، واجملتمع والفضاء، وإمكانية 

لفضاء، والدبلوماسية الفضائية، إضافة إىل الوصول إىل ا
إىل  أيضاًوسيهدف ا. مجيع تفاعالهتا وأوجه ترابطه

إصدار إعالن مع جمموعة من التوصيات من أجل حتديد 
موقع األنشطة الفضائية باعتبارها حمركا لالبتكار 

والتنمية االجتماعية واالقتصادية والدبلوماسية من أجل 
  ام.مستقبل مستد

مارات العربية ديب، اإل
 ١٧- ١٥، املتحدة

 نوفمربين/تشرين الثا
٢٠١٥   

املنتدى الرفيع املستوى املشترك بني 
ة: األمم املتحدة واإلمارات العربية املتحد

الفضاء باعتباره حمركا للتنمية االجتماعية 
  واالقتصادية املستدامة 

 

احتفاًء مبا حقّقته اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية 
سواتل املالحة من تقدم ونتائج على مدى السنوات ل

من اإلجنازات  أيضاًومن أجل االستفادة ة. العشر املاضي
الدولية وحلقات العمل  االجتماعاتاليت متخضت عنها 

اإلقليمية السابقة بشأن تطبيقات النظم العاملية لسواتل 
املالحة، بغية استعراض حالة مشاريع ومبادرات املتابعة 

  ة.مه اللجندِّيف مزيد من الدعم الذي ميكن أن تقوالنظر

كانون  ١٨-١٤، فيينا
  ٢٠١٥ ديسمربل/األو

اجتماع األمم املتحدة الدويل بشأن 
  النظم العاملية لسواتل املالحة
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    املرفق الثالث
  ة لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة اإلقليمياملراكز     

   لدورات الدراسات العليا اجلدول الزمينة: إىل األمم املتحد
      ٢٠١٥-٢٠١٣ة ة كل منها تسعة أشهر للفتراليت تستغرق مدَّ

    مركز تدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ   - ١  
  السنة املكان نشاط

العليا يف جمال  للدراساتالدورة الثامنة عشرة 
  االستشعار عن ُبعد ونظم املعلومات اجلغرافية

 عهد اهلندي لالستشعار عن ُبعد، امل
 دهرا دون، اهلند

٢٠١٤- ٢٠١٣  

الدورة التاسعة للدراسات العليا يف جمال 
  االتصاالت الساتلية

مركز التطبيقات الفضائية، أمحد 
 أباد، اهلند

٢٠١٤- ٢٠١٣  

العليا يف جمال  للدراساتالدورة الثامنة عشرة 
  االستشعار عن ُبعد ونظم املعلومات اجلغرافية

 املعهد اهلندي لالستشعار عن ُبعد، 
 دهرا دون، اهلند

٢٠١٥- ٢٠١٤   

الدورة التاسعة للدراسات العليا يف جمال األرصاد 
 اجلوية الساتلية واملناخ العاملي

مركز التطبيقات الفضائية، أمحد 
 أباد، اهلند

٢٠١٥- ٢٠١٤   

الدورة التاسعة للدراسات العليا يف جمال علوم 
  جلويالفضاء والغالف ا

خمترب البحوث الفيزيائية، أمحد أباد، 
 اهلند

٢٠١٥- ٢٠١٤   

  
    باللغة الفرنسية -  األفريقي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء اإلقليمياملركز   - ٢  

  السنة  املكان نشاط
الدورة الرابعة للدراسات العليا يف جمال األرصاد 

  اجلوية الساتلية واملناخ العاملي
  للمهندسني،  ديةاحملمَّاملدرسة 

جامعة حممد اخلامس، أكدال، 
 الرباط

٢٠١٤- ٢٠١٣   

العليا يف جمال  للدراساتالدورة العاشرة 
  االستشعار عن ُبعد ونظم املعلومات اجلغرافية

  للمهندسني،  احملمَّديةاملدرسة 
جامعة حممد اخلامس، أكدال، 

 الرباط

٢٠١٤- ٢٠١٣  

النظم الدورة األوىل للدراسات العليا يف جمال 
  العاملية لسواتل املالحة 

للمهندسني،  احملمَّديةاملدرسة 
جامعة حممد اخلامس، أكدال، 

 الرباط

٢٠١٤- ٢٠١٣  

العليا يف جمال  للدراساتالدورة احلادية عشرة 
  االستشعار عن ُبعد ونظم املعلومات اجلغرافية

للمهندسني،  احملمَّديةاملدرسة 
جامعة حممد اخلامس، أكدال، 

 الرباط

٢٠١٥- ٢٠١٤  

الدورة اخلامسة للدراسات العليا يف جمال األرصاد 
  اجلوية الساتلية واملناخ العاملي

للمهندسني،  احملمَّديةاملدرسة 
جامعة حممد اخلامس، أكدال، 

 الرباط

٢٠١٥- ٢٠١٤  
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    نكليزيةباللغة اال -  األفريقي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء اإلقليمياملركز   - ٣  
  السنة   املكان  نشاط

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

جامعة أوبافيمي أوولوو، آيل إيفه، 
 نيجرييا

٢٠١٣  

الدورة العاشرة للدراسات العليا يف جمال 
  االتصاالت الساتلية

جامعة أوبافيمي أوولوو، آيل إيفه، 
 نيجرييا

٢٠١٣  

ة اخلامسة للدراسات العليا يف جمال الدور
  األرصاد اجلوية الساتلية واملناخ العاملي

جامعة أوبافيمي أوولوو، آيل إيفه، 
 نيجرييا

٢٠١٣  

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

جامعة أوبافيمي أوولوو، آيل إيفه، 
 نيجرييا

٢٠١٤  

لدورة احلادية عشرة للدراسات العليا يف جمال ا
  االتصاالت الساتلية

جامعة أوبافيمي أوولوو، آيل إيفه، 
 نيجرييا

٢٠١٤  

الدورة األوىل للدراسات العليا يف جمال النظم 
  العاملية لسواتل املالحة

جامعة أوبافيمي أوولوو، آيل إيفه، 
 نيجرييا

٢٠١٤  

    
     الكاريبـيم وتكنولوجيا الفضاء يف أمريكا الالتينية ولتدريس علو اإلقليمياملركز   - ٤  

  السنة  املكان  نشاط

  الدورة السابعة للدراسات العليا 
يف جمال االستشعار عن ُبعد ونظم 

 املعلومات اجلغرافية

املعهد الوطين للفيزياء الفلكية والبصريات 
واإللكترونيات، تونانتسينتال، بويبال، 

 املكسيك

٢٠١٣-٢٠١٢  

  ات العليا الدورة الثامنة للدراس
يف جمال االستشعار عن ُبعد ونظم 

 املعلومات اجلغرافية

املعهد الوطين للفيزياء الفلكية والبصريات 
واإللكترونيات، تونانتسينتال، بويبال، 

 املكسيك

٢٠١٤-٢٠١٣  

    
    لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغريب آسيا  اإلقليمياملركز   - ٥  

  السنة   املكان  نشاط

  للدراسات العليا  األوىلالدورة 
يف جمال االستشعار عن ُبعد ونظم 

 املعلومات اجلغرافية

  ٢٠١٥-٢٠١٣  املركز اجلغرايف امللكي األردين 

 


