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    مقدِّمة  -أوالً  
 الفرعية العلمية والتقنيـة التابعـة للجنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف                ةُاستعرضت اللجن   -١

 ، أنـشطة برنــامج األمــم ٢٠١٢األغـراض الــسلمية، يف دورهتـا التاســعة واألربعــني، املعقـودة عــام    
 قــد ٢٠١١والحظــت اللجنــة الفرعيــة أن أنــشطة الربنــامج لعــام   . املتحــدة للتطبيقــات الفــضائية 

وبنـاًء علـى توصـية اللجنـة، أقـّرت اجلمعيـة العامـة أنـشطة الربنـامج لعـام           . رضُمأُجنزت على حنو    
وقّدمت اللجنة الفرعية   . ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ١٨ ؤرَّخ امل ٦٧/١١٣ يف قرارها    ٢٠١٣
، لكــي توافــق اللجنــة عليهــا،  ٢٠١٣ بــشأن األنــشطة املقــّرر تنفيــذها يف عــام  ةًلجنــة توصــيإىل ال

وترد يف املرفقني األول والثاين معلومات عن األنـشطة        . وأحاطت علماً بأنشطة الربنامج األخرى    
  .٢٠١٣طة املقّرر تنفيذها يف عام  واألنش٢٠١٢املضطلع هبا يف إطار الربنامج يف عام 

    
     للتطبيقات الفضائيةلوالية املسندة إىل برنامج األمم املتحدةا  -ثانياً  

 ،١٩٨٢ديـسمرب   / كـانون األول   ١٠ ؤرَّخ امل ٣٧/٩٠ العامة، يف قرارها     ةُوسَّعت اجلمعي   -٢
لـى وجـه     الوالية املسَندة إىل برنامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات الفـضائية لكـي تـشمل، ع                 نطاَق

  :اخلصوص، العناصر التالية
  تطبيقات حمّددة؛شجيع زيادة تبادل اخلربات الفعلية اليت هلا ت  )أ(  
تشجيع املزيد من التعاون يف علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء بـني البلـدان املتقّدمـة              )ب(  

  النمو والبلدان النامية وكذلك فيما بني البلدان النامية؛ 
ــضائيني        )ج(   ــوجيني الفـ ــدريب التكنولـ ــية لتـ ــاالت دراسـ ــامج زمـ ــتحداث برنـ اسـ

  ا؛اختصاصيي التطبيقات الفضائية تدريبا متعّمقو
تنظـــيم حلقـــات دراســـية بـــشأن التطبيقـــات الفـــضائية املتقّدمـــة والتطـــورات     )د(  

اجلديدة يف النُّظم، ملصلحة مديري وقادة أنشطة تطـوير التطبيقـات والتكنولوجيـات الفـضائية،               
   للمستعِملني يف تطبيقات حمّددة؛وكذلك تنظيم حلقات دراسية

حفز منو مراكز حملية وقاعدة تكنولوجية مستقلة، بالتعاون مع سائر مؤسـسات         )ه(  
   األعضاء يف الوكاالت املتخّصصة؛أو الدول األعضاء يف األمم املتحدة أو/األمم املتحدة و

   والتطبيقات اجلديدة واملتقّدمة؛نشر املعلومات عن التكنولوجيا  )و(  
ــة أو     )ز(   ــشورة التقني ــوفري خــدمات امل ــشاريع    ت ــشأن م ــا ب ــات لتوفريه اختــاذ ترتيب

  . وكالة متخّصصةل األعضاء أو أيِّالتطبيقات الفضائية، بناًء على طلب الدو
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، ٢٠٠٤أكتـوبر   / تشرين األول  ٢٠ ؤرَّخ امل ٥٩/٢ العامة، يف قرارها     ةُوقد أّيدت اجلمعي    -٣
لمية مـن أجـل تنفيـذ     استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض الـس    ةُ العمل اليت اقترحتها جلن    خطةَ

توصــيات مــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث املعــين باستكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف         
؛ وحثّـت  ) بـاء - ، البـاب سادسـاً  A/59/174الوثيقـة   ()١(،)اليونيسبيس الثالـث (األغراض السلمية   

كوميـة الدوليـة     وكـذلك الكيانـات احل     ، احلكومات والكيانات التابعة ملنظومة األمم املتحدة      مجيَع
 على تنفيذ خطة العمـل، علـى        ، بالفضاء ذات صلة والكيانات غري احلكومية اليت تضطلع بأنشطة       

سبيل األولوية، من أجل مواصـلة تنفيـذ توصـيات اليونيـسبيس الثالـث، وال سـّيما قـراره املعنـون                     
  )٢(". بشأن الفضاء والتنمية البشريةإعالن فيينا: األلفية الفضائية"
    

    توّجه الربنامج  -اًثالث  
 إىل العمـــل، مـــن خـــالل التعـــاون الـــدويل، علـــى مواصـــلة التـــرويج ُجهـــدف الربنـــامي  -٤

ــة     ــة االقتـــصادية واالجتماعيـ ــتخدام التكنولوجيـــات والبيانـــات الفـــضائية ألغـــراض التنميـ السـ
ع املستدامة يف البلدان النامية، عن طريق زيادة وعـي مّتخـذي القـرارات بفعاليـة التكلفـة واملنـاف           

البلــدان الناميــة علــى اســتخدام لــدى قــدرة ال اكتــساهبا؛ وإنــشاء أو تعزيــز ناإلضــافية الــيت ميكــ
  .ىل نشر الوعي باملنافع املكتسبةتكنولوجيا الفضاء؛ وتعزيز أنشطة التوعية الرامية إ

 الربنـامج العامـة يف التركيــز علـى جمـاالت خمتـارة ذات أمهيـة بالغــة       ةُل اسـتراتيجي وتتمثَّـ   -٥
ان النامية، ووضع أهداف ميكـن حتقيقهـا والعمـل علـى إجنازهـا يف غـضون فتـرة متتـد بـني                       للبلد

وجمـاالت الربنـامج ذات األولويـة       . سنتني ومخس سنوات، وتستند إىل نتـائج األنـشطة الـسابقة          
االتـصاالت الـساتلية    ) ج(إدارة املـوارد الطبيعيـة؛      ) ب(الرصد البيئـي؛    ) أ: ( يلي ماتلك هي ك  
ــد؛     اخلاصــة بتطبي ـــب عــن ُبع ــد والتطبي ــيم عــن ُبع ــن خمــاطر الكــوارث؛   ) د(قــات التعل   احلــّد م

مبادرة علوم الفـضاء    ) و(تطوير القدرات يف جمال استخدام النظم العاملية لسواتل املالحة؛          ) ه(
  قــــانون الفــــضاء؛ ) ز( يف ذلــــك املبــــادرة الدوليــــة بــــشأن طقــــس الفــــضاء؛  ااألساســــية، مبــــ

ارتيــاد مبــادرة تكنولوجيــا ) ي(درة تكنولوجيــا الفــضاء األساســية؛ مبــا) ط( املنــاخ؛ تغيُّــر) ح(
  .ءلفضااإلنسان ل

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

 ).A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩يوليه / متوز٣٠‐١٩فيينا، 
  .١املرجع نفسه، الفصل األول، القرار  )2(  
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ــية     -٦ ــافع العَرضـ ــامج األخـــرى املنـ ــا الفـــضاء، مـــن وتتـــضّمن توّجهـــات الربنـ   تكنولوجيـ
لـصناعي اخلـاص يف   وتعزيز مشاركة الشباب يف األنشطة الفضائية، وتشجيع مشاركة القطاع ا    

  .أنشطة الربنامج
  :فيذ الربنامج من خالل ما يلي تنوجيري  -٧

توفري الدعم للتعليم والتدريب من أجـل بنـاء القـدرات يف البلـدان الناميـة مـن                    )أ(  
  ضاء املنتسبة إىل األمم املتحدة؛خالل املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الف

تنظــيم حلقــات عمــل وحلقــات دراســية عــن تطبيقــات وتكنولوجيــا الفــضاء      )ب(  
  ـبية قصرية األمد ومتوسطة األمد؛مة، وكذلك برامج تدرياملتقّد

ــادرات    )ج(   ــام مبب ــة  القي ــدرات    ذات خطــط طويل ــاء الق ــشطة بن ــد لتحــسني أن   األم
  ارتيـــاد ســـية، وتكنولوجيـــا  علـــوم الفـــضاء األساســـية، وتكنولوجيـــا الفـــضاء األسايف جمـــاالت
  لفضاء؛اإلنسان ل
وفري سـية الطويلـة األمـد حبيـث يـشمل تـ           تعزيز برناجمه اخلاص بالزمـاالت الدرا       )د(  

  الدعم لتنفيذ مشاريع رائدة؛
ــامج يف اجملــاالت ذات       )ه(   ــشطة الربن ــدة ملتابعــة أن دعــم أو اســتهالل مــشاريع رائ
  ية اليت هتتم هبا الدول األعضاء؛األولو

تقــدمي خــدمات املــشورة التقنيــة، عنــد الطلــب، إىل الــدول األعــضاء، واهليئــات    )و(  
  لة؛تخّصصة التابعة ملنظومة األمم املتحدة، واملنظمات الوطنية والدولية ذات الصوالوكاالت امل

  .لومات األخرى ذات الصلة بالفضاءحتسني سبل الوصول إىل البيانات واملع  )ز(  
وهي جهد طويل األمـد يهـدف       ،  ١٩٩٠لوم الفضاء األساسية يف عام      بدأت مبادرة ع    -٨

 علــى امليــدانل التعــاون اإلقليمــي والــدويل يف هــذا إىل تطــوير علــوم الفلــك والفــضاء مــن خــال
هـذه املبـادرة يف تطـوير علـم الفلـك            أسـهمت قـد   و. نطاق العامل، وخصوصا يف البلدان الناميـة      

 الـدويل واإلقليمـي مـن خـالل عقـد حلقـات عمـل سـنوية بـشأن                   نيوعلوم الفضاء على املستوي   
، وتنفيــذ ٢٠٠٧ء الشمــسية يف عــام علــوم الفــضاء األساســية، وإطــالق الــسنة الدوليــة للفيزيــا  

وأفضت مبادرة علـوم الفـضاء األساسـية إىل إنـشاء قبـاب             . املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء    
فلكيــة وتلــسكوبات فلكيــة وصــفيفات أجهــزة خاصــة بطقــس الفــضاء، وخــصوصا يف البلــدان  

صـفيفة   ١٧  ضـمن   علـى الـصعيد العـاملي       عامـل   جهـاز  ١ ٠٠٠أكثر من     حاليا ويوجد. النامية
  . الدولية بشأن طقس الفضاءلمبادرةلخمتلفة تابعة 
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 لـدعم بنـاء القـدرات يف    ٢٠٠٩وبدأت مبـادرة تكنولوجيـا الفـضاء األساسـية يف عـام           -٩
ويف عـام   . تطوير تكنولوجيا الفـضاء مـع التركيـز بوجـه خـاص علـى بعثـات الـسواتل الـصغرية                   

عن برامج الـسواتل الـصغرية يف        سلسلة من الندوات مدهتا ثالث سنوات        اختتام عقب   ٢٠١١
تطـوير تكنولوجيـا الفـضاء     غراتس، بالنمسا، بدأت سلـسلة جديـدة مـن النـدوات الدوليـة عـن           

 جلــان األمــم املتحــدة االقتــصادية ألفريقيــا، ُتعــىن هبــا يف املنــاطق الــيت ٢٠١٢األساســية يف عــام 
 وُبوشـر . آسيا، علـى التـوايل    ، وغرب   ي  الكاريبوآسيا واحمليط اهلادئ، وأمريكا الالتينية والبحر       

 دراسـي بـشأن هندسـة تكنولوجيـا الفـضاء يف إطـار              ج علـى وضـع منـها      لُ العمـ  ٢٠١٢يف عام   
 مت توسيع نطـاق برنـامج       الزماالت الدراسية، وفيما يتعلق بفرص    . خطة عمل متعددة السنوات   

الــسواتل الزمــاالت الطويلــة األمــد املــشترك بــني األمــم املتحــدة واليابــان بــشأن تكنولوجيــات    
التعــاون مـع حكومــة اليابـان ومعهــد كيوشـو للتكنولوجيــا، لكـي يــدعم      بُينفَّـذ الــذي النانويـة،  
  .ستة زمالءانتساب 

 هتـدف إىل  ، وهـي    ٢٠١٠لفـضاء يف عـام      ارتيـاد اإلنـسان ل    وبدأت مبـادرة تكنولوجيـا        -١٠
استكـشاف  رحـالت الفـضاء املأهولـة واألنـشطة ذات الـصلة ب           أنـشطة   تعزيز التعاون الدويل يف     

لفــضاء ارتيــاد اإلنــسان ل  البلــدان مبنــافع اســتخدام تكنولوجيــا    ونــشر الــوعي لــدى  الفــضاء، 
 واشـتملت . ى باجلاذبيـة الـصغر    اخلاصـة  التعليم والبحـث     جماالت القدرات يف    ءوتطبيقاهتا، وبنا 

واجتماعـات اخلـرباء، وكـذلك    الواسـعة النطـاق     سلـسلة مـن أنـشطة التوعيـة         علـى   هذه املبادرة   
 للمبـادرة،  الرئيـسي  انعـدام اجلاذبيـة، وهـو النـشاط العلمـي          املعين بأجهزة شروع اجلديد   املعلى  

ومـن  .  العـامل صعيد على   ى من خالله توزيع أجهزة حماكاة اجلاذبية الصغر       سوف جيري والذي  
 يف املــشروع فرصــاً فريــدة للطــالب والبــاحثني لرصــد الظــواهر الطبيعيــة    اع أن يتــيح هــذقَّــاملتو

مـن أجـل     التـصدي للتحـديات      وحيثَّهم على  على أرض الواقع     ى اجلاذبية الصغر  ظروف حماكاة 
  . بعلوم وتكنولوجيا الفضاءدفع مسار التقدُّم

    
      أنشطة الربنامج  -اًرابع  

    بناء القدرات يف البلدان الناميةالتدريب من أجل   - ألف  
    إىل األمم املتحدةاء، املنتِسبة املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفض  - ١  

 املركــزين اإلقليمــيني نَّ مــع التقــدير أ،٦٧/١١٣ يف قرارهــا ، العامــةةُالحظــت اجلمعيــ  -١١
األفريقيني لتـدريس علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء، بـاللغتني الفرنـسية واإلنكليزيـة، املوجـودين يف                

يف آســيا املغــرب ونيجرييــا، علــى التــوايل، وكــذلك مركــز تــدريس علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء 
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ــا الفــضاء يف    اهلــادئ،واحملــيط   ومقــره يف اهلنــد، واملركــز اإلقليمــي لتــدريس علــوم وتكنولوجي
رٌم جامعي يف كـل مـن الربازيـل واملكـسيك، ومجيعهـا      َح، وله ي الكاريبأمريكا الالتينية والبحر    

علـى   تواتفقـ ،  ٢٠١٢بة إىل األمم املتحدة، قد واصلت براجمها التعليميـة يف عـام             ِسنتُممراكز  
 أن تواصل موافاة جلنة استخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض            اإلقليمية   راكزاملأنه ينبغي هلذه    

بـت اجلمعيـة يف هـذا الـصدد بإنـشاء مركـز تـدريس علـوم                حَّالسلمية بتقارير عـن أنـشطتها؛ ور      
ــا الفــضاء لغــريب آســيا، يف عــام    ــضاً ، وهــو منتــسب  ٢٠١٢وتكنولوجي ألمــم املتحــدة،  إىل اأي

  .ه األردنّرومق
قليمي لتدريس علوم وتكنولوجيـا الفـضاء لغـريب آسـيا هـو املركـز اخلـامس                 إلواملركز ا   -١٢

 كـانون  ١١ ؤرَّخ املـ  ٤٥/٧٢قـرار اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة           ل وفقـاً نـشئ   أُمن نوعه الذي    
ي ويستضيف املركُز اجلغرايف امللكي األردين يف عّمان هذا املركـز الـذ           . ١٩٩٠ديسمرب  /األول

ممـثلني عـن حكومـات الـدول األعـضاء            عقب توقيـع   ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٩ رمسيا يف    همت افتتاح 
مــايو / أيــار٢٨مــن غــريب آســيا علــى اتفاقــات ثنائيــة بــشأن إنــشائه وتأســيس جملــس إدارتــه يف   

  . ٢٠١٣ومن املتوقع أن يبدأ املركز دوراته التعليمية يف الدراسات العليا يف عام . ٢٠١٢
لس اإلدارة، وهـي اهليئـات العامـة لتقريـر سياسـات مجيـع املراكـز اإلقليميـة،                وتعقد جما   -١٣

ــد  و،اجتماعــات منتظمــة  ــد االجتمــاع اخلــامس جمللــس إدارة املركــز اإلقليمــي األفريقــي     ق ُعِق
. ٢٠١٢مـارس   / آذار ٢٢لتدريس علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء باللغـة اإلنكليزيـة، يف أبوجـا يف                

س إدارة املركــز اإلقليمــي لتــدريس علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء   جمللــخلــامسوُعِقــد االجتمــاع ا
وُعِقد االجتماع السابع عـشر     . ٢٠١٢ هيوني/ حزيران ٢٦باللغة الفرنسية، يف مدينة اجلزائر يف       

جمللس إدارة مركز تدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف آسيا واحمليط اهلـادئ يف دهلـي، باهلنـد،                 
  .٢٠١٢ وفمربن/ تشرين الثاين٢١يف 
ــام   -١٤ ــا الربنـ ــُجودعـ ــة    َع مجيـ ــشطتها التعليميـ ــن أنـ ــارير عـ ــدمي تقـ ــة إىل تقـ ــز اإلقليميـ    املراكـ

  إيـضاحية  وميكن االطالع على تقـارير وعـروض        . وحالة تشغيلها وعن آخر التطّورات يف عملها      
 عــــن أنــــشطة املراكــــز اإلقليميــــة علــــى املوقــــع الــــشبكي ملكتــــب شــــؤون الفــــضاء اخلــــارجي

)www.unoosa.org/oosa/en/SAP/centres/index.html .(ص هلــذه التقــارير يف الوثيقــة خَّــويــرد مل
ــة  ــا الفــضاء   املعنون ــوم وتكنولوجي ــدرات يف جمــال عل ــاء الق ــوم   : بن ــدريس عل ــة لت املراكــز اإلقليمي

واســتنادا إىل تلــك التقــارير ). ST/SPACE/41 (وتكنولوجيــا الفــضاء، املنتــسبة إىل األمــم املتحــدة
عامليـة سـنوية    عامـة    حبمـالت توعيـة      الربنـامج  يقـوم    إلقليميـة، وفّرهتـا املراكـز ا    وإىل مواد تكميليـة     

املراكز لدى الدول األعضاء ومكاتب برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي           هذه  إلذكاء الوعي بأنشطة    
  .لكيانات ذات الصلة بشؤون الفضاءوسائر ا
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 وتكنولوجيا الفـضاء، بـاللغتني      وأنشأ كل من املركزين اإلقليميني األفريقيني لتدريس علوم         -١٥
، )www.arcsstee.org(ونيجرييـا   ) www.crastelf.org.ma(نكليزية، الكائنني يف املغرب     الالفرنسية وا 

 يف  الكـائن على التوايل، وكذلك مركز تدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف آسيا واحملـيط اهلـادئ،               
 علوم وتكنولوجيا الفضاء يف أمريكـا الالتينيـة         ، واملركز اإلقليمي لتدريس   )www.cssteap.org(اهلند  

ــل  ي والكــاريب ، )www.crectealc.org(واملكــسيك ) www.inpe.br.crs/crectealc(، الكــائن يف الربازي
ــسبة  ــها املنت ــة علــى اإلنترنــت تعــرض مــن    كل ــشطتها خالهلــاإىل األمــم املتحــدة، بّوابــات إعالمي  أن

  .ديثتحد كل منها بّوابته بالهَّبالتفصيل، ويتع
ومــا زال اهلــدف العــام للمراكــز اإلقليميــة هــو تطــوير قــدرة حمليــة، مــن خــالل التعلــيم       -١٦

املتعّمق، يف جمال البحوث والتطبيقات اخلاصة باالستشعار عـن ُبعـد ونظـم املعلومـات اجلغرافيـة،               
 ،ف اجلوي واألرصاد اجلوية الساتلية واملناخ العاملي، واالتصاالت الساتلية، وعلوم الفضاء والغال         

أثنـاء  العلميـة   وقد اسـُتحدثت منـاهج دراسـية هلـذه التخصـصات             .والنظم العاملية لسواتل املالحة   
رعايـة األمـم    بوجيري إعداد مناهج دراسية منوذجية أخـرى         .اجتماعات ُعقدت يف إطار الربنامج    

  .ة لسواتل املالحة وقانون الفضاءاملتحدة يف جمايل النظم العاملي
 تتلقـى الـدعم   رفق الثالث املالمح الرئيسية ألنشطة كل املراكز اإلقليمية اليتوترد يف امل    -١٧

  .يف إطار الربنامج
) ST/SPACE/59(صيغ املنهاج الدراسـي اخلـاص بـالنظم العامليـة لـسواتل املالحـة               قد  و  -١٨

ذه النظم على املستويات اجلامعيـة يف عـدد مـن           هل للمقّررات الدراسية  اخلطوط العريضة    مبراعاة
 منـهاج وخيدم دمج عناصـر مـن علـوم وتكنولوجيـا الـنظم العامليـة يف             . البلدان النامية والصناعّية  

ــا    ــيم اجلــامعي غرضــا مزدوج ــا املتأصــلة يف      ) أ: (التعل ــن املزاي ــتفادة م ــن االس ــدان م متكــني البل
   ؛علــوم وتكنولوجيــا الفــضاءمــن رضــية َعيثــة، الــيت كــثرياً مــا تكــون فوائــد التكنولوجيــات احلد

 واملساعدة على بنـاء قـدرات وطنيـة         ، التعريف مبفاهيم التكنولوجيا الراقية بطريقة مبّسطة      )ب(
ــصفة عامــة   ــا ب ــوم والتكنولوجي ــاهج الدراســية للمراكــز    . يف جمــايل العل ــاح هــذه املن وســوف تت

ــم املتحــدة       ــسبة إىل األم ــضاء املنت ــا الف ــوم وتكنولوجي ــدريس عل ــة لت ــدورة  . اإلقليمي ــألف ال وتت
دة يف الــنظم العامليــة لــسواتل  كــل واحــدة منــها جمــاالت حمــّدتــشمل تــسع منــائط، التعليميــة مــن

 أسـبوعا، تليهـا     ٣٦ومدة الدورة التعليمية    ).  والتكنولوجيا والتطبيقات  لنظريالقسم ا (املالحة  
  .شروع رائد يف بلد الشخص املشاركسنة واحدة من العمل يف م

لوم وتكنولوجيـا الفـضاء لغـريب آسـيا، نظـم      ومبناسبة افتتاح املركز اإلقليمي لتدريس ع      -١٩
. ٢٠١٢مـايو   / أيـار  ٣٠مكتب شؤون الفضاء اخلارجي اجتماعـا ملـديري املراكـز اإلقليميـة يف              
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وحــضر االجتمــاع مــديرا املركــزين يف أفريقيــا ومــدير املركــز اجلديــد لغــريب آســيا، إضــافة إىل   
ركــز اجلغــرايف امللكــي  الــدول األعــضاء يف غــرب آســيا، وموظفــون مــن امل   ممــثلني آخــرين مــن 

واستعرض االجتماع تاريخ املراكز اإلقليمية والوضع العام لكل منها، ونظـر يف حالـة              . األردين
 واختـتم بـإجراء مناقـشات عـن املـسائل           ،املنهاج الدراسي وإضفاء حتـسينات عليـه يف املـستقبل         

  . التعاون فيما بني هذه املراكزرصذات االهتمام املشترك وف
    

     الزماالت الدراسية للتدريبرامجب  - ٢  
، اسـتهلّت حكومـة إيطاليـا، مـن خـالل معهـد البوليتكنيـك يف تورينـو                  ٢٠٠٤يف عام     -٢٠

ومعهد ماريو بويالّ للدراسات العليا، وبالتعـاون مـع معهـد غـاليليو فّرياريـس الـوطين للتقنيـات                   
 العليـا يف جمـال       شـهرا للدراسـات    ١٢الكهربائية، عرضا بتقدمي زماالت دراسية مدة كل منـها          

وقـد  .  لـسواتل املالحـة والتطبيقـات املتـصلة هبـا للمتخصـصني مـن البلـدان الناميـة                  يةالنظم العامل 
ــة   ــدأت الدفع ــول   التاســعةب ــامج الزمــاالت دراســاهتا يف أيل واشــترك . ٢٠١٢ســبتمرب / مــن برن

ــار أربعــة ممــثلني عــن املنظمــا     ت مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي واملنظمــات الراعيــة يف اختي
احلكوميــة واملؤســسات البحثيــة واألكادمييــة مــن اجلزائــر، والــسودان، وفييــت نــام، ونيجرييــا،    

  .لبوليتكنيك يف تورينو بإيطالياللحصول على الزماالت الدراسية يف معهد ا
الدراسـية   اليابـان برنـامج الزمـاالت        ةُ شـؤون الفـضاء اخلـارجي وحكومـ        ُبوواصل مكت   -٢١

األمم املتحدة واليابان بشأن تكنولوجيات الـسواتل النانويـة، بالتعـاون        الطويلة األمد املشترك بني     
ــا     ــد كيوشــو للتكنولوجي ــان ومعه ــة الياب ــع حكوم ــدأ مرشــحان  . م ــائزانوب ــني   ف ــن ب ــتريا م   ، اخ

 رُّويـس . ٢٠١٢أكتـوبر   / دراسـاهتما يف املعهـد يف تـشرين األول         بلـدا،  ٢٥ال من   هَّما مؤ  متقدِّ ٣٩
بـدعم مـن وزارة التربيـة        ج الزمـاالت الدراسـية الطويلـة األمـد        املكتب أن يعلـن عـن متديـد برنـام         

 إىل عـام    ٢٠١٣والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا يف اليابان، وأنه سيقبل سنويا من عامي            
 طالب الدكتوراه واثنني من طالب املاجـستري يف إطـار برنـامج             من يصل إىل أربعة     عدداً ٢٠١٥

ر تفاصـيل عـن إجـراءات       وتتـوفّ . لكي يكملوا دراسـاهتم يف املعهـد       تقدمه الوزارة    الذيالزماالت  
  .شبكي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجيتقدمي الطلبات على املوقع ال

    
    اء وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتاعلوم الفض  - باء  
     البيئي وإدارة املوارد الطبيعيةالرصد  - ١  

واالحتـاد الـدويل للمالحـة الفـضائية     ُعقدت حلقة العمـل املـشتركة بـني األمـم املتحـدة            -٢٢
ــسانية     ــة احتياجــات اإلن ــضاء لتلبي ــات الف ــن   : حــول اســتخدام تكنولوجي ــستمّدة م اخلــربات امل
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ــابويل،        ــا، يف ن ــشرين مــن نوعه ــة والع ــة الثاني ــة البحــر املتوســط، وهــي احللق  حــاالت يف منطق
ويل الثالـث والـستني     ، بـاالقتران مـع املـؤمتر الـد        ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٣٠ ىل إ ٢٨بإيطاليا، من   

وشــارك يف تنظــيم حلقــة .  حــدثا مقترنــا بــها، وبــصفته)A/AC.105/1028(للمالحــة الفــضائية 
ــاون مــع        ــدويل للمالحــة الفــضائية، بالتع ــُب شــؤون الفــضاء اخلــارجي واالحتــاد ال العمــل مكت

ــضائ   ــة للمالحــة الف ــة الدولي ــضاء  يةاألكادميي ــة أحبــاث الف ــة   .  وجلن ــها وكال وشــاركت يف رعايت
ــة  ا ــضاء األوروبيـ ــسا(لفـ ــة ) إيـ ــضاء اإليطاليـ ــة الفـ ــشاركون  . ووكالـ ــاقش املـ ــسائل  ونـ ــا مـ فيهـ
ــيت والتطبيقــات واملعلومــات واخلــدمات الفــضائية  تكنولوجيــات ال ــساهم ال ــة  ت ــرامج التنمي  يف ب

 يف البلــدان الناميــة، وكــذلك يف فــرص بالدرجــة الرئيــسيةاالقتــصادية واالجتماعيــة املــستدامة، 
  .قليمي والدويل يف تلك اجملاالتزيادة التعاون اإل

 مائـدة أربع جلسات تقنية، وفريقي عمل، ومناقـشة     على   برنامج حلقة العمل     واشتمل  -٢٣
الجتمــاع بــضرورة ســد الثغــرات يف  مــن اقــت االســتنتاجات الرئيــسية وتعلّ. مــستديرة واحــدة

 العملـــي ر علـــى التنفيـــذ النـــاجح واالســـتخدام ثِّلوجيـــات والـــسياسات العامـــة الـــيت تـــؤ التكنو
 وضرورة زيادة دمج البيانـات مـن مـصادر يف           فضائية،للتكنولوجيات واملعلومات واخلدمات ال   

 وطنيـة يف كـل   جهـة وصـل  الفضاء ويف املوقع على الـصعيد العـاملي، وضـرورة إنـشاء أو تعـيني             
بلد من أجل تنسيق أنشطة مجيع املؤسسات ذات الصلة لـضمان تطبيـق مـوارد الفـضاء بفعاليـة                

 أنــه ينبغــي الــشروع يف سلــسلة مــن  ىد املــشاركون أيــضا علــدَّوشــ. املنفعــة الوطنيــةمــن أجــل 
 حصرا لصانعي القـرار كـي تثبـت هلـم إمكانـات الفوائـد الـيت                 ُتوجَّهحلقات العمل لبناء الوعي     

  .لفضاء أن تعود هبا على بلداهنمميكن لتكنولوجيات ا
 تــسخري تطبيقــات حــوليلي وُعقــدت حلقــة العمــل املــشتركة بــني األمــم املتحــدة وشــ   -٢٤

ــصادية،      ــة واقت ــافع اجتماعي ــق من ــا الفــضاء مــن أجــل حتقي    إىل ١٢يف ســانتياغو مــن   تكنولوجي
ــاين ١٦ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ ــُز    ). A/AC.105/1036 (٢٠١٢نـ ــل مركـ ــةَ العمـ ــضاف حلقـ واستـ

 وُنظمت بالتعاون مـع اجلمعيـة الدوليـة للمـسح التـصويري             ،معلومات املوارد الطبيعية يف شيلي    
ــة والفـــضاء يف الواليـــات املتحـــدة   ُبواالستـــشعار عـــن  ــة للمالحـــة اجلويـ عـــد، واإلدارة الوطنيـ

واملكتب اإلقليمي ألمريكـا الوسـطى والكـارييب التـابع ملنظمـة األمـم املتحـدة                ) ناسا(األمريكية  
مـن   ومتثّل اهلدف العـام   .  مؤسسة العامل اآلمن   العملوشارك يف رعاية حلقة     . لألغذية والزراعة 

 صـــانعي الـــسياسات واملخططـــني باملنـــافع االجتماعيـــة لـــدىة العمـــل يف إذكـــاء الـــوعي حلقـــ
ــا الفــضاء   وأســهمت حلقــة العمــل يف التعــاون  . واالقتــصادية النامجــة عــن اســتخدام تكنولوجي

 تكنولوجيـا الفـضاء مـن    يقـات قـة عـن تـسخري تطب    ّمالدويل بإتاحة الفرص لتبادل معلومـات متع      
ــصادية و    ــافع اقت ــق من ــةأجــل حتقي ــداف احملــدّ  ومتثّ. اجتماعي ــت األه ــل يف  ل ــة العم ــن حلق   : دة م
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 الدراســات املتعلقــة بــالبحوث والتطبيقــات الــيت برهنــت علــى   عــن املعلومــات التــشارك يف) أ(
ــة؛     ــافع جمتمعي ــق من ــا الفــضاء يف حتقي ــات  التطــرُّق إىل) ب(اســتخدام تكنولوجي ــادئ واآللي  املب

  ي والـدويل يف تطـوير تكنولوجيـا الفـضاء وتطبيقاتـه؛             بتحسني التعـاون الـوطين واإلقليمـ       املتعلقة
إظهار منافع خمتلف التطبيقات الفضائية على األولويات اليت وضعها مؤمتر األمـم املتحـدة              ) ج(
 لتشجيع إدمـاج احللـول الفـضائية يف جـداو    ) د(؛ )٢٠+ريو (٢٠١٢نمية املستدامة يف عام    للت

  .ر مؤسسية وإداريةيف ذلك بناء أطأعمال التنمية الوطنية، مبا 
ــة واألمــن الغــذائي     كَّــور  -٢٥ زت حلقــة العمــل علــى الرصــد البيئــي وإدارة املــوارد الطبيعي

للبيانات املكانية، واحلد من خمـاطر الكـوارث واالسـتجابة يف حـاالت          والزراعة، والبنية التحتية  
اقـشات املائـدة    وُعِقـدت اثنتـان مـن من      . الطوارئ، وبناء القدرات، والتعاون اإلقليمـي والـدويل       

ــاء      ديرةاملــست ــة والكــارييب وبن ــسياق املؤســسي يف أمريكــا الالتيني ــسيق اإلقليمــي وال ــشأن التن  ب
، مـع التركيـز علـى       ي  والكـاريب أمريكا الالتينيـة    لصاحل  القدرات يف استخدام تكنولوجيا الفضاء      

مـسح التـصويري     الدوليـة لل   ةُمـت اجلمعيـ   ظَّون.  يف خمتلف جمـاالت االقتـصاد اإلقليمـي        تطبيقاهتا
عــد برناجمــا تعليميــا بغيــة تــوفري دراســات حالــة متعمقــة يف رصــد اهلــواء ويف ُبواالستــشعار عــن 
. اقتـصادية - رصـد األرض ميكـن أن يولّـد منـافع اجتماعيـة            نَّإلثبـات أ  وذلك  الزراعة واحلراجة   

  بــدءا مــن،وتــضمن الربنــامج أيــضا حلقــة نقــاش عــن املــساواة بــني اجلنــسني يف علــوم الفــضاء   
  . النهائينيواملستعملني تدي اخلدمات وانتهاء بصانعي القراراوِّمز
    

    وجيات الفضائية التمكينيةالتكول  - ٢  
ُعقدت حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة والتفيا بشأن تطبيقـات الـنظم العامليـة                 -٢٦

ملكانيـة باسـم حكومـة      لسواتل املالحة، اليت استضافتها الوكالة الالتفيـة للمعلومـات اجلغرافّيـة ا           
ــن    ــا م ــا، يف ريغ ــار١٨ إىل ١٤التفي ــايو / أي ــة  ). A/AC.105/1022 (٢٠١٢م وشــارك يف رعاي

 بــالنظم العامليــة مــن خــالل اللجنــة الدوليــة املعنيــة ( الواليــات املتحــدة األمريكيــة  لعمــلحلقــة ا
ــسواتل املالحــة  ــة ) ل ــة الفــضاء األوروبي  الــيت ،لعمــلومتثَّلــت األهــداف احملــدَّدة حللقــة ا  . ووكال

تقـدمي معلومـات ُمحدَّثـة عـن األنـشطة اجلاريـة         ) أ: ( فيمـا يلـي    ،عقدت علـى مـدار مخـسة أيـام        
اسـتبانة  ) ب( تكنولوجيا النظم العاملية لسواتل املالحـة يف البلـدان املـشاركة؛             ستخداماملتصلة با 

يـة لـسواتل املالحـة      االحتياجات احملدَّدة للخطط واملشاريع الفردية اجلاريـة املتعلقـة بـالنظم العامل           
على الـصعيدين اإلقليمـي والـدويل للتطبيقـات يف األمـد القريـب واملتوسـط والبعيـد، مـع إيـالء                      

ــك االحتياجــات احملــدّ      ــا يف ذل ــة، مب ــار لألوضــاع املؤســسية احمللي ــاء  االعتب ــدريب وبن دة مــن الت
نظم وضــع خطــة عمــل إقليميــة تــسهم يف التوســع يف اســتخدام تكنولوجيــا الــ   ) ج(القــدرات؛ 
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العاملية لـسواتل املالحـة وتطبيقاهتـا، مبـا يف ذلـك إمكانيـة تـسخري مـشروع واحـد أو أكثـر مـن                         
ميكـن للمؤسـسات املهتمـة أن تـدمج         حيـث    على الـصعيد الـوطين أو اإلقليمـي          ئدةاملشاريع الرا 

 ومـن مث، فقـد متثَّـل اهلـدف العـام يف             .فيها استخدام تكنولوجيـا الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة           
تسهيل التعاون على تطبيق حلـول الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة مـن خـالل تبـادل املعلومـات                  

  . البلدان يف املنطقةلدىورفع مستوى القدرات 
، أوصـى املـشاركون بتجميـع        لسواتل املالحة  وبغية دعم تطوير تطبيقات النظم العاملية       -٢٧

واتُّفــق أيــضا علــى . ا اجملــال يف هــذدراســات احلــاالت وأفــضل املمارســاتعــن وحفــظ فهــرس 
ــارامترات     ــة احلـــساب التراكمـــي الـــسنوي للبـ ــلة العمـــل مبمارسـ ــة مواصـ التـــصحيحية احلركيـ

 لنمـاذج  علـى إعـداد وصـف ل      اتُّفـق وباإلضـافة إىل ذلـك،      .  ملختلف األطر املرجعية   )الكينماتية(
 رياضـية   هنـوج راح   واقتـ  ،مع مـرور الـزمن      اليت تطرأ  التغيُّراتواألدوات الالزمة إلدارة وتنسيق     

واعُترب أنَّ من الضروري إجـراء حبـوث بـشأن تطبيـق هـذه النمـاذج            . لتحسني ممارسات اإلدارة  
على سبيل املثال، مـن خـالل اسـتخدام نظـم           وذلك  على جمموعات البيانات املكانية اجلغرافية،      

ظم العامليـة لـسواتل     وأقرَّ املشاركون بـأنَّ عمـل اللجنـة الدوليـة املعنيـة بـالن             .  اجلغرافية علوماتامل
يــسمح مــن شــأنه أن  يف حتقيــق إمكانيــة التــشغيل التبــاديل للــنظم العامليــة،  وخــصوصاًاملالحــة، 
   ، الــنظم العامليــة باســتخدام أداة واحــدة الســتقبال اإلشــارات مــن عــدة نظــم ســاتلية  ملــستعملي

يف قيـاس   دقـة أكـرب      يف املناطق احلـضرية واجلبليـة، ويـؤدي إىل           وخباصٍةيوفّر بيانات إضافية،    مما  
  .التوقيت وحتديد املواقع

  لـصاحل البـشرية     منافع حمطـة الفـضاء الدوليـة       بشأنوُعقد اجتماع خرباء األمم املتحدة        -٢٨
، خالل الدورة التاسعة واألربعـني للجنـة اسـتخدام          ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١٢ و ١١يف فيينا يف    

وركّـز اجتمـاع اخلـرباء، يف إطـار         ). A/AC.105/1024(الفضاء اخلارجي يف األغـراض الـسلمية        
، علــى تــسهيل احلــوار لتوســيع نطــاق منــافع حمطــة  لفــضاءارتيــاد اإلنــسان ل كنولوجيــامبــادرة ت

لني وخــرباء مــن الــشركاء يف حمطــة ثّ ممــُع االجتمــامَّوضــ. الفــضاء الدوليــة لتــشمل كافــة البــشر
، ووكالــة الفــضاء )ناســا(الفــضاء الدوليــة مبــا فــيهم اإلدارة الوطنيــة للمالحــة اجلويــة والفــضاء   

  والوكالــة اليابانيــة الستكــشاف الفــضاء اجلــوي ،)إيــسا (روبيــةالكنديــة، ووكالــة الفــضاء األو
 وهــي املنظمــة العامليــة لألرصــاد  ،، ومــن وكــاالت متخصــصة تابعــة لألمــم املتحــدة  )جاكــسا(

 املتحدة للتربيـة    اجلوية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة الصحة العاملية، ومنظمة األمم         
 االجتمـاع حفـز     وكـان القـصد مـن     . والعلم والثقافة، وكذلك مكتب شؤون الفضاء اخلارجي      

ــشريكة يف احملطــة        ــة بــني الوكــاالت ال ــآزر احملتمل ــشأن أوجــه الت ــادل األفكــار ب ــشات وتب املناق
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 للكــوارث، والتــصديالفــضائية الدوليــة ومؤســسات األمــم املتحــدة يف جمــاالت رصــد األرض  
  .ة، والتعليموالصح
 مـذكرة مفاهيميـة قبـل       ١٤ومن أجل تيسري املناقشات بشأن خمتلف املواضيع، أُعدت           -٢٩

، والتــصدي للكــوارثرصــد األرض، ب منــها ُتعــىن ســت مــذكرات كانــت ؛انعقــاد االجتمــاع
باعتبارهــا ومت حتديــد جمموعــة فرعيــة مــن هــذه املفــاهيم  . التعليمبــالــصحة، وســتة بومــذكرتان 

 التطبيـب   أجهزة" مفهوم   وأُدرج فيها .  مبا يتسق مع أهداف االجتماع     املعلومات  لتبادل مناسبة
"  السكان الذين يعانون مـن نقـص اخلـدمات         لصاحل جدواها يف الفضاء     ةعن ُبعد وخدماته املثبت   

لتحديد ونقل تطبيقات التطبيب عن ُبعد اليت أثبتت جدواها يف الفضاء على مـنت حمطـة                وذلك  
.  الــسكان الــذين يعــانون مــن نقــص اخلــدمات لفائــدةخدامها يف األرض الدوليــة الســتالفــضاء 
ارتيـاد   وتكنولوجيـا    ىتوزيع املواد التعليمية اخلاصة بعلوم اجلاذبية الـصغر       " أيضا مفهوم    وأُدرج

ارتيـاد   وتكنولوجيـا    ىلترمجـة املـواد التعليميـة يف جمـال علـوم اجلاذبيـة الـصغر              " لفـضاء اإلنسان ل 
 وتوزيعهـا مـن خـالل شـبكة األمـم املتحـدة       تحـدة لغات الرمسيـة لألمـم امل  لفضاء إىل ال  اإلنسان ل 

ولوحظـت ضـرورة مواصـلة قيـام األطـراف املعنيـة بتقيـيم هـذه املفـاهيم                  . يف خمتلف أحناء العامل   
  .تكشاف مزيد من األنشطة احملتملةقبل اس
بـان عـن الـسواتل      وُعقدت يف ناغويا، باليابان، الندوة املشتركة بني األمم املتحدة واليا           -٣٠

   إىل ١٠، مـــن "تغّيـــر الـــبىن والتكنولوجيـــات والقـــوى الفاعلـــة: نقلـــة نوعيـــة"النانويـــة بعنـــوان 
وكانـت النـدوة هـي األوىل يف سلـسلة          ). A/AC.105/1032 (٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ١٣

ق الـيت   يف إطار مبادرة تكنولوجيا الفضاء األساسية املقرر عقـدها يف املنـاط      لدوليةمن الندوات ا  
 جلــان األمــم املتحــدة االقتــصادية ألفريقيــا، وآســيا واحملــيط اهلــادئ، وأمريكــا الالتينيــة  ُتعــىن هبــا
، وغــرب آســيا، والــيت كانــت هتــدف إىل دعــم بنــاء القــدرات يف جمــال تكنولوجيــا   ي والكــاريب

 الفــضائية وتطبيقاهتــا يف األغــراض ت والتــشجيع علــى اســتخدام التكنولوجيــاســيةالفــضاء األسا
  .ارجي ويف دعم التنمية املستدامةالسلمية للفضاء اخل

موا توصـيات   دَّ وقـ  ،وناقش املشاركون آخر التطورات يف جمال تطوير السواتل النانوية          -٣١
 هــذه تنفيــذدوا علــى أمهيــة دَّتتعلــق بتنــسيق الطيــف التــرددي للبعثــات الــساتلية الــصغرية، وشــ  

.  املبادئ التوجيهية الطوعيـة    وكذلكانونية القائمة،    لاللتزامات التنظيمية والق   باالمتثالالبعثات  
ومشلــت . دوا علـى خطـة عمــل مبـادرة تكنولوجيـا الفـضاء األساسـية       إىل ذلـك، أكّـ  افةوباإلضـ 

التوصيات إنشاء أفرقـة عاملـة خاصـة يف قـضايا تنـسيق التـرددات ويف اسـتدامة أنـشطة الفـضاء                     
املة مع االحتاد الـدويل لالتـصاالت، ومـع         تتفاعل األفرقة الع  سوف  اخلارجي يف األمد البعيد، و    

 ذات الصلة، اليت أنشأهتا جلنة شؤون الفضاء اخلـارجي يف إطـار بنـد               خلرباءأفرقة العمل وأفرقة ا   
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ومت تنظــيم دورة . جــدول أعماهلــا املعــين باســتدامة أنــشطة الفــضاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد    
ووافــق املــشاركون . ا الفــضاءمنــهاج دراســي يف هندســة تكنولوجيــ خاصــة للــشروع يف وضــع

  .على النهج وعلى جدول العمل متعدد السنوات املتعلقان بوضع املنهاج الدراسي
    

    انون الفضاءعلوم الفضاء وق  - ٣  
 حتليــل البيانــات ومعاجلــة بــشأنُعقــدت النــدوة املــشتركة بــني األمــم املتحــدة والنمــسا   -٣٢

بيانـات طقـس الفـضاء، يف غـراتس،          :تدامةالصور من أجـل التطبيقـات الفـضائية والتنميـة املـس           
ــن   ــسا، م ــول٢١ إىل ١٨النم ــبتمرب / أيل ــابع    ٢٠١٢س ــضاء الت ــد أحبــاث الف ــضافها معه ، واست

وكانـت النـدوة هـي      ). A/AC.105/1026(لألكادميية النمساوية للعلوم وهيئة يوانيـوم للبحـوث         
ز كّـ اخلـارجي الـيت تر    مها مكتب شؤون الفـضاء      نظّياألوىل يف سلسلة جديدة من الندوات اليت        

تقنيـات  ة من الفضاء لصاحل التنمية املـستدامة، واسـتعراض أحـدث            دَّعلى حتليل البيانات املستم   
  .املستعملنيدة ألوساط تطلبات حمّد ثغرات أو م، والنظر يف أيِّومنذجتهالبيانات احتليل 
ــة فيهــا وُعرضــت   -٣٣ ــادرات الرئيــسية اجلاري الفــضاء، يف مجــع وحتليــل بيانــات طقــس   املب

 م احملــرز يف ختــامدُّوإطــالع املــشاركني علــى آخــر التطــورات يف هــذا اجملــال، وأيــضا علــى التقــ
أعقـب ذلـك دورة تدريبيـة ملـدة يـوم واحـد علـى اسـتخدام                 مث  املبادرة الدولية لطقس الفـضاء،      

م املــشاركون جمموعــة مــن التوصــيات، دَّوقـ . خمتلـف مــصادر البيانــات وأدوات حتليــل البيانــات 
 واّتبــاع، والوصـول اجملـاين واملفتــوح إىل هـذه البيانـات،     وتوثيقهـا ت حتـسني مجـع البيانــات   مشلـ 

 أجهزة طقس الفضاء وتـشغيلها علـى   تدعيم لتوفري البيانات واألرشفة، ومواصلة  املقرَّرةاملعايري  
واقُترح أيـضا   .  والتشارك فيها   مناذج وأدوات لتحسني التحليل    وكذلك تطوير الصعيد العاملي،   

يف حالـة مجـع بيانـات       للنظـر مبزيـد مـن التفـصيل          يف إطار هذه السلـسلة       يف املستقبل  ندوة   عقد
ذجـة  وكذلك استعراض النماذج املتاحة وتطـورات النم       ،الالزمةر األجهزة   طقس الفضاء وتوفّ  

  .يف حتليل بيانات طقس الفضاء
بـادرة الدوليـة بـشأن       امل حـول وُعقدت حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة وإكـوادور            -٣٤

). A/AC.105/1030 (٢٠١٢أكتــــوبر / تــــشرين األول١٢ إىل ٨ يف كيتــــو مــــن ،طقــــس الفــــضاء
 الوطنيـة يف إكـوادور، حلقـة العمـل باسـم            التقنيـة  كيتو الفلكـي التـابع للمدرسـة         ُدواستضاف مرص 

فـضاء   حلقة العمل هذه األمـم املتحـدة، ووكالـة ال          وشاركت يف تنظيم  . حكومة مجهورية إكوادور  
، والوكالة اليابانية الستكشاف الفـضاء      )ناسا(دارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء      إلاألوروبية، وا 

 يف سلسلة من حلقات العمل بشأن علوم الفـضاء األساسـية، والـسنة      العشروناجلوي، وهي احللقة    
ا جلنـة اسـتخدام     ، واملبـادرة الدوليـة لطقـس الفـضاء الـيت اقترحتـه            ٢٠٠٧الدولية للفيزيـاء الشمـسية      
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الفضاء اخلارجي يف األغراض الـسلمية علـى أسـاس املناقـشات الـيت أجرهتـا اللجنـة الفرعيـة العلميـة                      
، A/AC.105/958(والتقنيــة، علــى النحــو الــوارد يف تقريرهــا الــصادر يف دورهتــا الــسابعة واألربعــني   

نـرب يتـسّنى فيـه    وكان اهلدف الرئيسي مـن عقـد حلقـة العمـل هـو إتاحـة م               ). ١٧٣-١٦٢الفقرات  
للمشاركني إجراء استعراض شامل ملنجزات املبادرة الدولية بشأن طقـس الفـضاء مـن حيـث حالـة                  
نشر أجهزة لدراسة طقس الفضاء تكون زهيدة التكلفة وأرضية وعاملية النطـاق، ووضـع مزيـد مـن         

مـضمار التفاعـل    اخلطط يف إطار هذه املبادرة، إىل جانب تقييم أحـدث النتـائج العلميـة والتقنيـة يف                  
وأحاط املشاركون علما بعدد أجهـزة طقـس الفـضاء الـيت مت نـشرها، وهـي               . بني الشمس واألرض  

  . دولة٩٨ صفيفة من األجهزة يف ةشرتنتمي إىل سبع ع
 ٢٠١٣أوصى املشاركون مبواصلة املبـادرة الدوليـة بـشأن طقـس الفـضاء يف عـام                قد  و  -٣٥

 الفرعيـة العلميـة والتقنيـة التابعـة للجنـة اسـتخدام            وما بعده يف إطار بنـد جـدول أعمـال اللجنـة           
أن تواصـل  ) أ: (على وجه التحديـد، مبـا يلـي   وأوصوا،  . الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية    

 ونــشر صــفيفات جديــدة مــن األجهــزة حبــسب ، تــشغيل وتطــوير الــصفيفات املوجــودةةُاملبــادر
البيانــات بغيــة حتديــد الفائــدة مــن   أن تقــوم هــذه املبــادرة بدراســة جمموعــات   ) ب(االقتــضاء؛ 
، الُيـسر مـن   مبزيـد   املراصـد االفتراضـية جلعـل البيانـات متاحـة           واسـتحداث وصـالت ب    البيانات،  

أن ) ج(؛  )مثل الغـالف األيـوين االسـتوائي      (وتسهيل النمذجة التعاونية للمناطق ذات االهتمام       
ــاجلمع بــني  ــادرة   البيانــات املــستقاة مــن صــفيفات األجهــزة التابعــ   تقــوم ب البيانــات وة هلــذه املب

 علـوم طقـس الفـضاء ممـا يـؤدي إىل      وذلـك لـدفع مـسار التقـدُّم يف    الفضائية والبيانات األرضـية    
أن تتعــاون املبــادرة مــع أوســاط  ) د( الدوليــة؛ اجملــالتمــة يف كَحُمعلميــة و حبثيــة أوراقنــشر 

أن ) هــ (قـس الفـضاء؛     النظام العاملي لسواتل املالحـة يف تبـادل البيانـات وإجـراء حبـوث عـن ط                
يـستمر يف املــستقبل عمــل مــدارس علـوم الفــضاء وحلقــات العمــل الـيت تعقــدها األمــم املتحــدة    

املنظمـات العلميـة الدوليـة      مـع    مـن قبـلُ   ضـرورة تعزيـز الـشراكات القائمـة         ) و(بشأن املبادرة؛   
  .األعضاء مجيع الدول بكفاءة ومبا يعود بالنفع علىبغية ضمان إجناز أنشطة بناء القدرات 

وُعقدت يف بوينوس آيرس حلقة العمل املـشتركة بـني األمـم املتحـدة واألرجنـتني عـن                    -٣٦
مـن  ،  "إسهام قـانون الفـضاء يف التنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة           "قانون الفضاء حول موضوع     

وكانـت حلقـة العمـل هـي الثامنـة          ). A/AC.105/1037 (٢٠١٢نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٨ إىل   ٥
من حلقات العمل عن قـانون الفـضاء ينظمهـا مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي إىل                   يف سلسلة   

وشـارك يف تنظيمهـا مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي واللجنـة الوطنيـة                 . جانب البلد املـضيف   
لـت أهـداف    ومتثّ. لألنشطة الفضائية يف مجهورية األرجنتني، بدعم من وكالة الفضاء األوروبية         

ول وتنفيــذ معاهــدات ومبــادئ األمــم املتحــدة بــشأن الفــضاء  تعزيــز فهــم وقبــ حلقــة العمــل يف
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الوطنيـة يف جمـال الفـضاء    العامة  اخلارجي؛ وتعزيز تبادل املعلومات عن التشريعات والسياسات        
لفائدة املهنيني املعنيني باألنشطة الفضائية الوطنية؛ والنظر يف آليـات للتعـاون اإلقليمـي يف جمـال      

  . ألغراض السلميةاستخدام الفضاء اخلارجي يف ا
 دولـة يف   ١٣ األطـر التنظيميـة الوطنيـة يف         عـن  عامـة    ة أثناء حلقة العمـل، نظـر      وقُدِّمت  -٣٧

املنطقة، استناداً إىل تقريـر الفريـق العامـل املعـين بالتـشريعات الوطنيـة ذات الـصلة باستكـشاف                    
 إطـار خطـة   الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغـراض الـسلمية، عـن األعمـال املـضطلع هبـا يف       

ــسنوات   ــّددة ال ــه املتع ــة العمــل عــن جمموعــة مــن    ). A/AC.105/C.2/101(عمل ومتّخــضت حلق
التوصيات واملالحظات واالستنتاجات اليت تتناول إسهام قـانون الفـضاء يف التنميـة االقتـصادية               

 ودور جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف           ،واالجتماعية، واحلوكمة العاملية لألنشطة الفـضائية     
ودعــت . األغــراض الــسلمية وهيئاهتــا الفرعيــة يف تعزيــز التعــاون الــدويل يف األنــشطة الفــضائية  

 علــى دور املبــادئ وأكَّــدتحلقــة العمــل إىل حتــسني التــآزر بــني اللجنــة وجلنتيهــا الفــرعيتني،   
ــضاء اخلــارجي       ــن الف ــد م ــن ُبع ــشعار األرض م ــة باست ــة   (املتعلق ــة العام ــرار اجلمعي ) ٤١/٦٥ق

اص بالتعــاون الــدويل يف جمــال استكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه لفائــدة واإلعــالن اخلــ
ــة   ،مجيـــع الـــدول ومـــصلحتها  ــار خـــاص الحتياجـــات البلـــدان الناميـ ــرار ( مـــع إيـــالء اعتبـ القـ

كأدوات هامة يف تسخري استخدام البيانات اجلغرافية املكانية املستقاة من الفـضاء،            ) ٥١/١٢٢
واقتـــرح .  وإنـــشاء بـــىن حتتيـــة وطنيـــة للبيانـــات املكانيـــة ،ودعـــم سياســـات التنميـــة املـــستدامة

املــشاركون النظــر يف إنــشاء آليــة إلذكــاء الــوعي بــالتطورات يف التــشريعات الوطنيــة واآلليــات  
 مـؤمتر   اجلهـود الـيت ُتبـذل يف إطـار         ومنـها مـثالً   اجلهود اإلقليميـة    بـ  باالستعانةاجلماعية للتعاون،   

 لتـدريس علـوم     اإلقليمـي دوا أيضا على أمهية دور املركـز        دَّوش. القارة األمريكية املعين بالفضاء   
ــة     ــا الالتيني ــضاء يف أمريك ــا الف ــاريبوتكنولوجي ــدّ   ي والك ــدريب يف جمــاالت متع ــوفري الت دة  يف ت

  .وقانون الفضاءالفضاء علوم وتكنولوجيا من صات التخّص
    

    قنية والتعاون اإلقليمياخلدمات االستشارية الت  - جيم  
 العمــل الثالثــة عــشرة املــشتركة بــني األمــم املتحــدة ةُ يف نــابويل، بإيطاليــا، حلقــُعقــدت  -٣٨

واألكادميية الدولية للمالحة الفضائية بشأن تسخري السواتل الصغرية خلدمة البلـدان الناميـة، يف              
. ، يف إطـار املـؤمتر الـدويل الثالـث والـستني للمالحـة الفـضائية            ٢٠١٢أكتـوبر   / تشرين األول  ٢

 مـن املـؤمتر، وحـضرها حنـو     أساسياًقة العمل اليت دامت نصف يوم باعتبارها جزءا      وُنظمت حل 
تقنيـة،  إيـضاحية   عـروض  ١٠ يف االجتمـاع  وقُـدِّمت .  من املشاركني املسجلني يف املؤمتر     ١٠٠

مها الــسواتل الــصغرية لــدعم البعثــات العلميــة  الــيت ميكــن أن تقــّدةركّــز معظمهــا علــى املــسامه
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بعثـات االتـصاالت، مـع التـشديد علـى أمهيـة التعـاون الـدويل والتعلـيم                 وبعثات رصد األرض و   
  . والتدريب ومنافع تلك الربامج على البلدان النامية

وقدَّم الربنامج دعماً مالياً أيضاً للجمعية الدولية للمسح التصويري واالستشعار عن ُبعد              -٣٩
ة علـى اسـتخدام الربجميـات املفتوحـة     من أجل تنظيم حلقة عمل إقليمية للخرباء من البلدان الناميـ  

املصدر يف جماالت معاجلـة الـصور، وتطبيقـات نظـم املعلومـات اجلغرافيـة، والتحليـل والنمذجـة،                   
  يوليــه إىل / متــوز٢٣مــن ت حلقــة العمــل وعقــد. ورســم اخلــرائط ونــشرها عــن طريــق اإلنترنــت 

  .التنمية يف نريويبوارد ألغراض قليمي لرسم خرائط املإل، يف املركز ا٢٠١٢أغسطس / آب٣
النـداو، بأملانيـا،    -ز  م الربنـامج املـساعدة االستـشارية والـدعم الـتقين جلامعـة كـوبلن              دَّوق  -٤٠

حتـسني الـصحة العامـة مـن خـالل تطبيقـات            " موضـوع    بـشأن لتنظيم االجتماع الدويل للخرباء     
يوليـه إىل   /ز متـو  ٣٠الذي عقـد يف بـون، بأملانيـا، مـن           " هنج جمتمعي مفتوح  : تكنولوجيا الفضاء 

 التـابع لليونيـسبيس     ٦ وأطلق االجتمـاع مبـادرة متابعـة فريـق العمـل          . ٢٠١٢أغسطس  / آب ١
عـد  ُبعد والتطبيب عـن     ُبهنج جمتمعي مفتوح للرعاية الصحية عن       باستحداث  الثالث فيما يتعلق    

ة وناقش استخدام تكنولوجيا الفضاء ملعاجلة مسائل علم األوبئـة الفـضائي وعلـم الـسموم البيئيـ              
ــا وحتــديات  اهلــام  احلــدث واختــربت يف إطــار هــذا . الفــضائي  اجتمــاع فكــرة عقــدأيــضا مزاي

 نفقـات سـفر املـشاركني واملـتكلمني مـن           التقليل إىل أدىن حد مـن     منخفض التكاليف من أجل     
  .ل عن طريق الفيديو عرب اإلنترنتخالل االستخدام املكثف لتكنولوجيات التداو

 جملـس آسـيا واحملـيط اهلـادئ        اللـذان نظّمهمـا    الـسواتل     يف سول مؤمتر ومعرض    وجرى  -٤١
 سـبتمرب / أيلـول  ٢٨ إىل   ٢٤مـن   ،  "التطور الرائـد يف جمـال الـسواتل        "بشأنلالتصاالت الساتلية   

ــن           ،٢٠١٢ ــر م ــؤمتر أكث ــسلة، ومجــع امل ــذه السل ــه يف ه ــن نوع ــشر م ــؤمتر اخلــامس ع ــو امل   وه
املنظمـات  مـن    صـناعة الـسواتل و     املهنيني والقـادة مـن قطـاع      االختصاصيني  من  شخصية   ٤٥٠

 صـناعة الـسواتل يف   تواجههـا  على مسائل بالغة األمهيـة  املؤمتروركّز . احلكومية وغري احلكومية  
منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، مبا يف ذلك ما استجد من قضايا يف جمال تكنولوجيات التطبيقـات                

  .تراتيجياهتا ومسائلها التنظيميةالساتلية وخدماهتا واس
ــ  -٤٢ ــسابع يف    ةُعقــدت اللجن ــسواتل املالحــة اجتماعهــا ال ــة ل ــالنظم العاملي ــة ب ــة املعني  الدولي

ــيجني، مــن   ــاين ٩ إىل ٥ب ــوفمرب / تــشرين الث ، ملواصــلة اســتعراض  )A.AC.105/1035 (٢٠١٢ن
ومناقشة التطّورات احلاصـلة يف الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة، ولكـي يتـسّىن ألعـضاء اللجنـة                     

سبني إليهــا واملــراقبني تنــاول التطــورات األخــرية يف مؤســساهتم ورابطــاهتم فيمــا  واألعــضاء املنتــ
وتنــاول االجتمــاع أيــضا تطبيقــات . خيــص خــدمات وتطبيقــات الــنظم العامليــة لــسواتل املالحــة
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ــسواتل املالحــة   ــة ل ــنظم العاملي ــة ويف جمــال    يف اجملــاالتال ــة  املهني واجملــاالت األســواق اجلماهريي
مثلون عن قطاع الصناعة والقطاع األكادميي واحلكومـات وجهـات نظـرهم    ملاوتبادل  . العلمية

  . النظم العاملية لسواتل املالحةحول خدمات
ز أيــضا مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي، كّــ خطــة عمــل اللجنــة الدوليــة، رومبقتــضى  -٤٣

ة لـسواتل   األمانة التنفيذية هلذه اللجنة، على تشجيع استخدام تكنولوجيات النظم العامليـ  بصفته
قـد  و.  الـنظم هـذه املالحة كأدوات للتطبيقـات العلميـة، مبـا يف ذلـك آثـار طقـس الفـضاء علـى           

متــها الواليــات املتحــدة مــن خــالل اللجنــة الدوليــة يف دعــم حلقــة دَّاســتخدمت األمــوال الــيت ق
   الـــيت عقـــدت يف مركـــز  ، الـــنظم يف البلـــدان الناميـــة هلـــذهالعمـــل بـــشأن التطبيقـــات العلميـــة  

ـــ  ــد ال ــن    عبـ ــا، مـ ــسته، بإيطاليـ ــة، يف تريـ ــاء النظريـ ــدويل للفيزيـ ــسان ن١١سالم الـ ــل إىل /يـ   أبريـ
باالشـتراك مـع االحتـاد      الـيت ُعقـدت     احللقة الدراسية التقنية    ، وكذلك دعم    ٢٠١٢مايو  / أيار ١

بــني وقــد مجعــت هــذه األنــشطة  . ٢٠١٢مــايو / أيــار٥ و٤ يف رومــا، يف ،الــدويل للمــّساحني
مارسـات العمليـة يف أساسـيات الـنظم العامليـة لـسواتل املالحـة وأحـدث          املواحملاضرات الرمسيـة    

  .لبيئة األرض باستخدام هذه النظم مع التركيز على االستكشاف العلمي ،تطبيقاهتا
    

      ألمم املتحدة للتطبيقات الفضائيةص األنشطة ذات الصلة بربنامج اخَّمل  - دال  
    ٢٠١٢ يف عام املنفَّذةأنشطة الربنامج   - ١  

، نـدوتان، واجتمـاع خـرباء واحـد ومخـس           ٢٠١٢ يف عـام     ،ُنظمت يف إطـار الربنـامج       -٤٤
  . وترد قائمة باألنشطة يف املرفق األول. حلقات عمل

    
    ٢٠١٣نامج املزمع تنفيذها يف عام أنشطة الرب  - ٢  

تــرد يف املرفــق الثــاين قائمــة باالجتماعــات واحللقــات الدراســية والنــدوات والــدورات    -٤٥
  . ، مبا يف ذلك األهداف املنشودة منها٢٠١٣ية وحلقات العمل املزمع تنفيذها يف عام التدريب

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

    ٢٠١٣- ٢٠١١للفترة 
 كــل منــها  مــدةتــستغرقتــرد يف املرفــق الثالــث قائمــة بــدورات الدراســات العليــا الــيت   -٤٦

 املراكــز اإلقليميــة لتــدريس علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء، املنتــِسبة إىل  املتاحــة لــدىتــسعة أشــهر 
  .٢٠١٣-٢٠١١م املتحدة، يف الفترة األم
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    التربعات  -اًخامس  
 مـن الـدعم والتّربعـات النقديـة     ٢٠١٢استفاد التنفيذ الناجح ألنشطة الربنامج يف عـام     -٤٧

ل األعضاء ومؤسـساهتا، وكـذلك مـن املـساعدة والتعـاون مـن جانـب                والعينية املقّدمة من الدو   
  . منظمات إقليمية ودولية ومنظمات حكومية وغري حكومية

ــد         -٤٨ ــة ال ــة التالي ــري احلكومي ــة وغ ــات احلكومي ــضاء واملنظم ــدول األع ــدَّمت ال ــد ق عم وق
  :٢٠١٢ألنشطة الربنامج يف عام 

ة للــشؤون األوروبيــة والدوليــة، ، مــن خــالل وزارهتــا االحتاديــ  قــدَّمتالنمــسا  )أ(  
 يــورو لتغطيــة تكــاليف الــسفر اجلــوي  ٥٦ ٤٠٠ اً قــدره ســترييا، ومدينــة غــراتس، مبلغــ واليــة

الـــدويل للمـــشاركني، وتكـــاليف التنظـــيم احمللّـــي واملرافـــق، واإلقامـــة والطعـــام والنقـــل احمللّـــي  
 البيانــات ومعاجلــة حتليــل للمــشاركني يف النــدوة املــشتركة بــني األمــم املتحــدة والنمــسا بــشأن  

والتنمية املستدامة، اليت ُعقـدت يف غـراتس، بالنمـسا، مـن             الصور من أجل التطبيقات الفضائية    
  ؛)انظر املرفق األول (٢٠١٢بتمرب س/ أيلول٢١ إىل ١٨

 دوالر مـن دوالرات الواليـات املتحـدة         ٥٠ ٠٠٠ اً قـدره  مبلغـ قـدَّمت   الصني    )ب(  
  ؛٢٠١٢يف عام لفضاء اد اإلنسان لارتيدعما لتنفيذ مبادرة تكنولوجيا 

مـن دوالرات الواليـات املتحـدة       دوالر   ٤٠ ٠٠٠قـدره    اًمبلغـ قـدَّمت   اليابان    )ج(  
ــة ــا   بغي ــادرة تكنولوجي ــذ مب ــسان ل  تنفي ــاد اإلن ــضاءارتي ــة العمــل   لف ــة حلق ، وشــاركت يف رعاي

لـيت عقـدت    املشتركة بني األمم املتحدة وإكوادور حول املبادرة الدولية بـشأن طقـس الفـضاء ا              
  ؛٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٢ىل  إ٨يف كيتو من 

ــدة    )د(   ــات املتحـ ــدَّمت الواليـ ــقـ ــدرهمبلغـ ــن دوالرات دوالر  ١٧٠ ٠٠٠ اً قـ مـ
الدوليـة املعنيـة بـالنظم العامليـة لـسواتل املالحـة،              تنفيذ خطة عمل اللجنـة     بغيةالواليات املتحدة   

 ذات الــصلة املختــارةدرات، واألنــشطة مــع التركيــز علــى نــشر املعلومــات، وأنــشطة بنــاء القــ  
 بـني  يف رعايـة حلقـة العمـل املـشتركة           كمـا شـاركت    ؛بتطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحـة     

إىل  ٨األمم املتحدة وإكوادور بشأن املبادرة الدولية لطقس الفضاء، اليت عقدت يف كيتـو مـن                
  ؛٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٢

ــامج حت احلكومــات املــضيفة لأل  )هـ(   لــت تكــاليف مَّحــداث املعقــودة يف إطــار الربن
التنظــيم احمللــي واملرافــق واإلقامــة والطعــام والنقــل احمللــي لــبعض املــشاركني مــن البلــدان الناميــة 
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 مــن جانــب هــذه  ٢٠١٢م يف عــام دَّر جممــوع الــدعم العــيين املقــ دَّويقــ). انظــر املرفــق األول(
  لواليات املتحدة؛ر من دوالرات ا دوال٤٧١ ٠٠٠احلكومات بنحو 

الدول األعضاء، ومؤسساهتا ذات الصلة بالفضاء، وكذلك املنظمات اإلقليميـة            )و(  
والدولية، وفّرت الرعاية مـن أجـل حـضور خـرباء لتقـدمي عـروض إيـضاحية تقنيـة واملـشاركة يف                      

  ؛) والتقارير عن األنشطة الفرديةانظر املرفق األول(مداوالت حول أنشطة الربنامج 
 دوالر مـن دوالرات     ٥٥ ٠٠٠ قـدَّمت مبلغـاً قـدره     الة الفـضاء األوروبيـة      وك  )ز(  

ــامج    ــها  الواليــات املتحــدة دعمــا ألنــشطة الربن   انظــر ( ٢٠١٢يف عــام الــيت شــاركت يف رعايت
  ؛)املرفق األول

 يورو دعما حللقـة     ٢٠ ٠٠٠  قدَّم مبلغاً قدره   االحتاد الدويل للمالحة الفضائية     )ح(  
ــني   ــشتركة ب ــضائية حــول اســتخدام       العمــل الـُم ــدويل للمالحــة الف ــاد ال ــم املتحــدة واالحت  األم

اخلــربات املــستمّدة مــن حــاالت يف منطقــة : تكنولوجيــات الفــضاء لتلبيــة احتياجــات اإلنــسانية
ســبتمرب، / أيلــول٣٠ إىل ٢٨البحـر املتوســط يف نــابويل، الـيت ُعقــدت يف نــابويل، بإيطاليـا، مــن    

من املشاركني حلقة العمل بتـسجيلهم جمانـا يف املـؤمتر    اً شخص ٢٥حلضور وقّدم أيضا التمويل  
  ؛ة الفضائيةلثالث والستني للمالحالدويل ا
ــات ماحنــة أخــرى مــن القطــاعني اخلــاص أو العــام         )ط(   مــا جمموعــه  قــدَّمت جه
  .٢٠١٢ما ألنشطة الربنامج يف عام  دوالر من دوالرات الواليات املتحدة دع١١ ٠٠٠

    
    ٢٠١٣-٢٠١٢شطة خالل فترة السنتني ملالية وإدارة األناالعتمادات ا  -سادساً  

  :هبذا التقرير، على النحو التايل، املشمولة ٢٠١٣سوف ُتنفَّذ أنشطة الربنامج يف عام   -٤٩
يف إطـــار امليزانيـــة العاديـــة لألمـــم املتحـــدة مـــن املـــوارد  . االعتمـــادات املاليـــة  )أ(  

نية الربناجمية الـيت وافقـت عليهـا اجلمعيـة العامـة يف             املخّصصة للزماالت واملَنح الدراسية يف امليزا     
، سـوف   ٢٠١٣-٢٠١٢دورهتا السادسة والستني لتنفيذ أنشطة الربنامج خـالل فتـرة الـسنتني             

 ألــف دوالر تقريبــا مــن دوالرات الواليــات املتحــدة لتنفيــذ  ٣٨٠ ٠٠٠  قــدرهُيــستخدم مبلــغ
 حنـو فعَّـال بالواليـة املـسندة إليـه           علـى  الربنـامج    لكـي يـضطلع   . ٢٠١٣أنشطة الربنامج يف عـام      

يف شـكل تربعـات، دعمـا       ُتقـدَّم   التماس أمـوال إضـافية،      من  لربنامج  وبأنشطته املوسَّعة، ال بدَّ ل    
  تكميل ميزانية الربنامج العادية؛وسوف ُتستخدم تلك التربعات ل. ألنشطته
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ســـوف . تـــويل املـــوظفني شـــؤون اإلدارة ومـــسامهتهم ومـــشاركتهم   )ب(    
ويف هـذا   . كتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي باألنـشطة الـوارد وصـفها يف هـذا التقريـر                  يضطلع م 

الصدد، سوف يقوم موظفون من املكتب بأسفار، حسبما هو مناسـب، ُتمـوَّل مـن اعتمـادات         
 وُتمــوَّل كــذلك، حــسبما قــد تقتــضيه     ،ميزانيــة الــسفر املخّصــصة للمكتــب لفتــرة الــسنتني     

  .الضرورة، من التّربعات
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املرفق
 األ

ول
    

 
 

  
ضائية

ت الف
برنامج األمم املتحدة للتطبيقا

 :
ت 
ت الدراسية والندوا

ت واحللقا
االجتماعا
ت العمل املعقودة يف عام 

ت التدريبية وحلقا
والدورا

٢٠١٢
  

عنوان النشاط ومكان    
 

  
وموعد انعقاده
 

  
البلد الراعي

  
املنظمة
 

الراعية 
  

املؤسسة
 

املضيفة 
 

الدعم التمويلي 
  

عدد البلدان 
والكي

ت 
املمثّلةانا
  

عدد 
املشاركني

  
رمز وثيقة التقرير

  

حلقة العمل املشتركة بني األمم 
املتحدة والتفيا بشأن تطبيقات النظم 

العاملية لسواتل املالحة 
  

ريغا
   ١٤
-

١٨ 
يارأ

/
مايو 

٢٠١٢
 

التفيا، 
الواليات 
املتحدة 

األمريكية 
  

األمم املتحدة، 
الفضاء األوروبية، وكالة 

اللجنة 
ا

لدولية املعنية بالنظم 
العاملية لسواتل املالحة 

  

الوكالة الالتفية 
للمعلومات 

اجلغرافّية املكانية 

قّدمت األمم املتحدة 
واجلهات املشاركة 

يف الرعاية دعماً
كامالً أو جزئياً لـ مالياً 
٢٢ 

مشاركاً
 .

  

٢٩
  

٧٤
  

A
/A

C.105/1022 
 

 

اجتماع خرباء األمم املتحدة 
بشأن 

منافع
 حمطة ال

فضاء الدولية 
لصاحل 

البشرية
  

فيينا 
  ١١

-
١٢

 حزيران
/

يونيه 
٢٠١٢
  

النمسا 
  

األمم املتحدة 
  

مكتب شؤون 
الفضاء 

اخلارجي 
  

قّدمت األمم املتحدة 
دعماً مالياً كامالً أو 

جزئياً لـ
١٣

 مشاركاً
 . 

٢٣ 
  

٣٨ 
  

A
/A

C.105/1024 
 

الندوة املشتركة بني األمم املتحدة 
والنمسا بشأن حتليل البيان

ات ومعاجلة 
الصور من أجل التطبيقات الفضائية 

والتنمية املستدامة
 :

بيانات طقس 
الفضاء 

  
غراتس، النمسا 

  
١٨

-
٢١

 أيلول
/

سبتمرب 
٢٠١٢
  

النمسا 
  

األمم املتحدة
، وكالة 

الفضاء األوروبية 
  

معهد أحباث 
الفضاء

 التابع 
ل

ألكادميية 
النمساوية 

للعلوم
   

قّدمت األمم املتحدة 
واجلهات امل

شا
ركة 

يف الر
عا

ية دعماً مالياً 
كامالً أو جزئياً لـ

١٧ 
مشاركاً

.  

٢٣ 
  

٤٧ 
  

A
/A

C.105/1026 
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عنوان النشاط ومكان
 

  
وموعد انعقاده
 

  
البلد الراعي

  
املنظمة
 

الراعية 
  

املؤسسة
 

املضيفة 
 

الدعم التمويلي 
  

عدد البلدان 
والكي

ت 
املمثّلةانا
  

عدد 
املشاركني

  
رمز وثيقة التقرير

  

حلقة العمل املشتركة بني األمم 
املتحدة واالحتاد الدويل للمالحة 

الفضائية حول استخدام تكنولوجيات 
الفضاء لتلبية احتياجات اإلنسانية

اخلربات املستمّدة من حاالت يف : 
منطقة البحر امل

توسط
  

نابويل، إيطاليا 
  

٢٨
-

٣٠
 أيلول

/
سبتمرب 

٢٠١٢
  

إيطاليا 
  

األمم املتحدة، واالحتاد 
الدويل للمالحة 

الفضائية، ووكالة الفضاء 
األوروبية

  

وكالة الفضاء 
اإليطالية 

  
قّدمت األمم املتحدة 
واجلهات املشاركة 

يف الراعية دعماً مالياً 
كامالً أو جزئياً لـ

٢٨ 
مشاركاً

و. 
أعفى 

االحت
اد الدويل 

للمالحة الفضائية 
أيضا 

٢٥
 مشارك
اً

رسوم التسجيل يف  من 
مؤمتر االحتاد الدويل 
للمالحة الفضائية

.  

٥٤ 
  

١٠٥
   

A
/A

C.105/1028 
 

حلقة العمل املشتركة بني األمم 
املتحدة وإكوادور 

حول املبادرة 
الدولية بشأن طقس الفضاء 

  
كيتو

  
٨-

١٢
 تشرين األول

/
أكتوبر 

٢٠١٢
  

إكوادور 
  

األمم املتحدة
و ،

اللجنة 
الدولية املعنية بالنظم 

العاملية لسواتل املالحة، 
والوكالة اليابانية 

الستكشاف الفضاء 
اجلوي، وا
إل

دارة الوطنية 
(للمالحة اجلوية والفضاء 

ناسا
 (

يف الواليات 
امل

تحدة
 

مرصد كيتو 
الفلكي

 التابع 
للمدرسة الفنية 

الوطنية يف 
إكوادور
   

قّدمت األمم املتحدة 
واجلهات امل

شاركة 
يف الر

عا
ية دعماً مالياً 

كامالً أو جزئياً لـ
٢٥ 

مشارك
.اً

  

٢١ 
  

٦٦ 
  

A
/A

C.105/1030 
 

الندوة املشتركة بني األمم املتحدة 
واليابان حول السواتل النانوية

" :
نقلة 

نوعي
: ة

تغيُّر البىن والتكنولوجيات
 

والقوى الفاعلة
ناغويا، اليابان  "
  

١٠
-

١٣
 تشرين األول

/
أكتوبر 

٢٠١٢
 

اليابان 
  

األمم املتحدة
   

جامعة طوكيو
  

قّدمت األمم املتحدة 
واجلهات امل

شاركة 
يف الر

عا
ية دعماً مالياً 

كامالً أو جزئياً لـ
٣٣ 

مشاركاً
.  

٤٦ 
  

٢٩٠
   

A
/A

C.105/1032 
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عنوان النشاط ومكان
 

  
وموعد انعقاده
 

  
البلد الراعي

  
املنظمة
 

الراعية 
  

املؤسسة
 

املضيفة 
 

الدعم التمويلي 
  

عدد البلدان 
والكي

ت 
املمثّلةانا
  

عدد 
املشاركني

  
رمز وثيقة التقرير

  

حلقة العمل 
املشتركة بني األمم 

املتحدة واألرجنتني عن قانون الفضاء 
حول موضوع 

"
إسهام قانون الفضاء 

يف التنمية االقتصادية واالجتماعية
"  

بوينس آيرس 
  

٥-
٨

 تشرين الثاين
/

نوفمرب 
٢٠١٢

 

األرجنتني 
  

األمم املتحدة، ووكالة 
الفضاء األوروبية
   

اللجنة الوطنية 
لألنشطة 

الفضائية يف 
األرجنتني

  

قّدمت األمم املتحدة 
واجلهات امل

شاركة 
يف الر

عا
ية دعماً مالياً 

كامالً أو جزئياً لـ
٢٥ 

مشاركاً
  

٢٠ 
  

١١٣
   

A
/A

C.105/1037 
 

حلقة العمل املشتركة بني األمم 
املتحدة وشيلي بشأن تسخري 

تطبيقات تكنولوجيا الفضاء من أجل 
حتقيق منافع اجتماعية واقتصادية

  
سانتياغو
   

١٢
-

١٦
 تشرين 

الثاين
/

نوفمرب 
٢٠١٢

 

شيلي 
  

  
األمم املتحدة، واجلمعية 

الدولية للمسح 
التصويري واالستشعار 

عن 
ُب

اآلمنعد، ومؤسسة العامل 
 

 

مركز
 ا

ملعلومات 
عن املوارد 
الطبيعية يف 

شيلي
  

قّدمت األمم املتحدة 
واجلهات امل

شاركة 
يف الر

عا
ية دعماً مالياً 

كامالً أو جزئياً لـ
٢٢ 

مشاركاً
  

٣٢ 
  

١٦٠
   

A
/A

C.105/1036 
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    املرفق الثاين
اجلدول الزمين لالجتماعات : برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية    

واحللقات الدراسية والندوات والدورات التدريبية وحلقات العمل 
    ٢٠١٣املزمع تنفيذها يف عام 

  اهلدف  املكان والتاريخ  عنوان النشاط

مم حلقة العمل املشتركة بني األ
 حولاملتحدة وباكستان 

االستخدام املتكامل لتكنولوجيا 
الغذائي الفضاء من أجل األمن 

  املائي و

  إسالم أباد 
  ٢٠١٣مارس / آذار١٥-١١

التكنولوجيات والتطبيقات واملعلومات واخلدمات الفضائية اليت موضوع تناول 
  الداعمةعيةوالتنمية االقتصادية واالجتماتسهم يف برامج التنمية املُستدامة 

  .من الزراعي واملائي، وال سيما يف البلدان الناميةلأل

حلقة العمل املشتركة بني األمم 
 تطبيقات حولاملتحدة وكرواتيا 

 النظم العاملية لسواتل املالحة 

  باسكا، جزيرة كرك، كرواتيا 
  ٢٠١٣أبريل / نيسان٢٥-٢١

م تكنولوجيا النظم  باستخدااجلارية املتعلقةاألنشطة املعلومات عن  حتديث
العاملية لسواتل املالحة ووضع خطة عمل إقليمية من شأهنا أن تسهم يف توسيع 
نطاق استخدام هذه التكنولوجيا وتطبيقاهتا، مبا يف ذلك إمكانية بدء مشروع 

أو أكثر من املشاريع الرائدة الوطنية أو اإلقليمية، أو كليهما، اليت ميكن واحد 
  . إدماج استخدام هذه التكنولوجيافيها للمؤسسات املهتمة

األمم املشتركة بني عمل الحلقة 
 تغيُّر حولإندونيسيا  واملتحدة
  املناخ

   جاكرتا
 ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٤-٢

املناخ وكذلك صناع القرار  وتغيُّرالفضاء ب األوساط املعنيةدعوة اخلرباء من 
عم حتديد تدابري ملناقشة أساليب استخدام التطبيقات الفضائية لدلاللتقاء 

تبادل اخلربات والدروس املستفادة يف جمال ل وكذلكالتكيف وتنفيذها، 
  . املناختغيُّرلتخفيف من آثار ااستخدام هذه التطبيقات يف سياق 

حلقة العمل املشتركة بني األمم 
املتحدة والصني حول تكنولوجيا 

  لفضاءارتياد اإلنسان ل

  بيجني 
 ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٠-١٦

ارتياد اإلنسان  نامجادل املعلومات بشأن اإلجنازات اليت حتققت يف برتب
اإلنسان ، وتعزيز التعاون الدويل يف األنشطة املتعلقة باستكشاف للفضاء

لفضاء وتطبيقاهتا، وبناء ارتياد اإلنسان ل، والتوعية مبنافع تكنولوجيا لفضاءل
 مناقشة وكذلك،  وتدريسهاىالقدرات يف جمال حبوث علوم اجلاذبية الصغر
  .لفضاءارتياد اإلنسان لكيفية االستمرار يف تيسري مبادرة تكنولوجيا 

الندوة املشتركة بني األمم 
املتحدة والنمسا ووكالة الفضاء 

 حتليل البيانات حولاألوروبية 
ومعاجلة الصور من أجل 

التطبيقات الفضائية والتنمية 
  املستدامة

  غراتس، النمسا 
 ٢٠١٣رب سبتم/ أيلول٢٠-١٧

 الستعراض ومستعمليها احلاسوبية جميات مطوِّري املعدات والربدعوة
التكنولوجيا احلالية لتحليل البيانات ومعاجلة الصور من أجل التطبيقات 

الفضائية ومناقشة سبل حتسينها، وتقدمي تدريب عملي للمشاركني حول 
  . أحدث التكنولوجيات
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  اهلدف  املكان والتاريخ  عنوان النشاط

حلقة العمل املشتركة بني األمم 
ة واالحتاد الدويل للمالحة املتحد

الفضائية حول منافع تكنولوجيا 
  الفضاء على البلدان النامية

  بيجني 
 ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٢-٢٠

تبادل اخلربات بشأن تطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء ومناقشة فرص زيادة 
لدان التعاون اإلقليمي والدويل فيما بني البلدان النامية وبني البلدان النامية والب

  .املتقدمة النمو

الندوة املشتركة بني اإلمارات 
العربية املتحدة واألمم املتحدة 

حول تكنولوجيا الفضاء 
 األساسية

  ديب 
أكتوبر / تشرين األول١٧-١٤

٢٠١٣   

مناقشة فرص وحتديات وسبل بناء القدرات والتعاون الدويل يف تطوير 
اتل الصغرية يف إطار تكنولوجيا الفضاء، وخصوصا فيما يتصل بأنشطة السو

النهوض باألعمال وخباصة برنامج عمل مبادرة تكنولوجيا الفضاء األساسية، 
  .  هلندسة تكنولوجيا الفضاءالتدريسيالواردة يف املنهاج 

حلقة العمل املشتركة بني األمم 
 حولاملتحدة وبيالروس 

تسخري تطبيقات تكنولوجيا 
الفضاء من أجل حتقيق منافع 

  تصاديةاجتماعية واق
 

  مينسك 
نوفمرب / تشرين الثاين١٥-١١

٢٠١٣  

 اليت ميكن أن يعود هبا استخدام تكنولوجيا الفضاء يف املنافعمناقشة 
جماالت متنوعة، كالطريان والنقل البحري والربي، والتحضُّر، ورسم 

اخلرائط ومسح األراضي، والصحة البشرية، وإدارة الكوارث، والرصد 
 الطبيعية، من أجل زيادة الوعي باملنافع االجتماعية البيئي، وإدارة املوارد

واالقتصادية لتطبيقات تكنولوجيا الفضاء على املستوى الوطين واإلقليمي 
  .والدويل
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    املرفق الثالث
  املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتِسبة     

عليا اليت اجلدول الزمين لدورات الدراسات ال: إىل األمم املتحدة
    ٢٠١٣- ٢٠١١ مّدة كل منها تسعة أشهر، للفترة تستغرق

   ريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئاملركز اإلقليمي لتد  - ١  
  النشاط  املكان  السنة

املعهد اهلندي لالستشعار عن ُبعد   ٢٠١٢-٢٠١١
  دهرا دن، اهلند 

الدورة السادسة عشرة للدراسات 
جمال االستشعار عن ُبعد العليا يف 

  ونظم املعلومات اجلغرافية
  مركز التطبيقات الفضائية،   ٢٠١٢-٢٠١١

  أمحد أباد، اهلند
الدورة الثامنة للدراسات العليا يف 

  جمال االتصاالت الساتلية
املعهد اهلندي لالستشعار عن ُبعد   ٢٠١٣-٢٠١٢

  دهرا دن، اهلند 
الدورة السابعة عشرة للدراسات 

 جمال االستشعار عن ُبعد العليا يف
  ونظم املعلومات اجلغرافية

  مركز التطبيقات الفضائية،   ٢٠١٣-٢٠١٢
  أمحد أباد، اهلند

الدورة الثامنة للدراسات العليا يف 
جمال األرصاد اجلوية الساتلية واملناخ 

  العاملي
خمترب البحوث الفيزيائية، أمحد أباد،   ٢٠١٣-٢٠١٢

  اهلند
سات العليا يف الدورة الثامنة للدرا

  جمال علوم الفضاء والغالف اجلوي
     

    باللغة الفرنسية- ريقي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء املركز اإلقليمي األف  - ٢  
  النشاط  املكان  السنة 

املدرسة احملّمدية للمهندسني، جامعة   ٢٠١٢-٢٠١١
  حممد اخلامس، أكدال، الرباط

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

املدرسة احملّمدية للمهندسني، جامعة   ٢٠١٣-٢٠١٢
  حممد اخلامس، أكدال، الرباط

الدورة الرابعة للدراسات العليا 
  يف جمال االتصاالت الساتلية

مهندسني، ٢٨املدرسة احملّمدية لل  ٢٠١٣-٢٠١٢
  جامعة حممد اخلامس، أكدال، الرباط

الدورة التاسعة للدراسات 
العليا يف جمال االستشعار عن 
  ُبعد ونظم املعلومات اجلغرافية
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   ليزيةالنك باللغة ا–فريقي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء املركز اإلقليمي األ  - ٣  
  النشاط  املكان  السنة 

  جامعة أوبافيمي أوولوو،  ٢٠١١
  آيل إيفه، نيجرييا

اسات العليا يف جمال الدورة التاسعة للدر
  االستشعار عن ُبعد ونظم املعلومات اجلغرافية

  جامعة أوبافيمي أوولوو،   ٢٠١١
  آيل إيفه، نيجرييا

الدورة الثامنة للدراسات العليا يف جمال 
  االتصاالت الساتلية

  جامعة أوبافيمي أوولوو،  ٢٠١١
  آيل إيفه، نيجرييا

علوم الدورة الرابعة للدراسات العليا يف جمال 
  الفضاء والغالف اجلوي

  جامعة أوبافيمي أوولوو،   ٢٠١١
  آيل إيفه، نيجرييا

الدورة الرابعة للدراسات العليا يف جمال األرصاد 
  اجلوية الساتلية واملناخ العاملي

  جامعة أوبافيمي أوولوو،   ٢٠١٢
  آيل إيفه، نيجرييا

الدورة العاشرة للدراسات العليا يف جمال 
  د ونظم املعلومات اجلغرافيةاالستشعار عن ُبع

  جامعة أوبافيمي أوولوو،   ٢٠١٢
  آيل إيفه، نيجرييا

الدورة التاسعة للدراسات العليا يف جمال 
  االتصاالت الساتلية

  جامعة أوبافيمي أوولوو،   ٢٠١٢
  آيل إيفه، نيجرييا

الدورة اخلامسة للدراسات العليا يف جمال 
  ملياألرصاد اجلوية الساتلية واملناخ العا

    
   يس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف أمريكا الالتينية والكاريبـياملركز اإلقليمي لتدر  - ٤  

  النشاط  املكان  السنة

املعهد الوطين لبحوث   ٢٠١١
الفضاء، سانتا مارّيا، ريو 

  غراندي دو سول، الربازيل 

الدورة التاسعة للدراسات العليا يف جمال 
  علومات اجلغرافيةاالستشعار عن ُبعد ونظم امل

املعهد الوطين لبحوث   ٢٠١٢
الفضاء، سانتا مارّيا، ريو 

  غراندي دو سول، الربازيل 

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

املعهد الوطين للفيزياء الفلكية   ٢٠١٢
والبصريات واإللكترونيات، 

بال، املكسيك تونانتسينتال، بوي

الدورة اخلامسة للدراسات العليا يف جمال 
  االتصاالت الساتلية

املعهد الوطين للفيزياء الفلكية   ٢٠١٣-٢٠١٢
والبصريات واإللكترونيات، 

تونانتسينتال، بويبال، املكسيك 

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

املعهد الوطين للفيزياء الفلكية   ٢٠١٣
والبصريات واإللكترونيات، 
 تونانتسينتال، بويبال، املكسيك

الدورة السادسة للدراسات العليا يف جمال 
  االتصاالت الساتلية

    
    قليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف غرب آسيااملركز اإل  - ٥  

  النشاط  املكان  السنة 

غرايف امللكي املركز اجل  ٢٠١٣
  األردين 

من املتوقع أن تبدأ الدورات األوىل يف عام 
٢٠١٣.  

 


